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We reserve the right to make technical changes or 
modify the contents of this document without 
prior notice. With regard to purchase orders, the 
agreed particulars shall prevail. ABB AS does not 
accept any responsibility whatsoever for potential 
errors or possible lack of information in this docu-
ment.

We reserve all rights in this document and in the 
subject matter and illustrations contained therein. 
Any reproduction, disclosure to third parties or uti-
lization of its contents – in whole or in parts – is for-
bidden without prior written consent of ABB AS. 
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Komplett TK skap
NEK399 - Tilknytningsskap

TK-Line-serien er et tilknytnings-
skap fra ABB, som er utviklet etter 
NEK399 og testet etter NEK EN439. 
Skapet er utviklet med tanke på 
stor fleksibilitet i henhold til plasse-
ring og intern oppbygging. Det har 
en tre delt oppbygging hvor to av 
delene kan plomberes.

TK-Line
Skapet har høy korrosjonsbestandighet og er byg-
get for å tåle påkjenningen av vær og vind. Skapet 
leveres ferdig koblet og gjort klart for både EKOM 
og måler for netteier. 

Innføringen av kabler i bunnen av skapet er enkelt, 
på grunn av den smarte løsningen med å kunne ta ut 
platen med niplene og tre kablene på plass. Ved 
montering av skapet i vegg, fins det innføringer for 
kabler i bakvegg. Det følger også med festebrakke-
ter for innfelt montering og frittstående montering 
på vegg. Brakettene for festing på vegg er juster-
bare og gjør at skapet enkelt kan justeres til ønsket 
avstand fra veggen. Sokkelen til skapet er justerbar 
og gjør at skapet kan justeres til ønsket høyde.

Tekniske data
• NEK EN 439 -1-3, NEK 399
• IP55
• IP2XC for berøring
• Mekanisk slagfasthet  IK10
• Merkestrøm (In) 125 A
• Merkespenning (Un) 230/400V AC

Plassering
Skal plasseres slik at E-verk, bygningseier/boligeier 
og Ekom- leverandør, eller virksomheter som skal ut-
føre arbeid på deres vegne har likeverdig tilgang.

NEK399
• Definere grensesnitt mellom el- og ekominstalla-

sjonen i bolig mot allment el- og ekomnett.
• Definere minimumskrav til utforming av grense-

snitt
• Gi teknisk krav til komponenter mht. funksjon og

plassering
• Tydeliggjøre eierskap, plikter og ansvar

TK-Line 15 Tilknytningsskap

Stk Elnr. Varenr. ABB varenavn

1 1702401 1SEH823170R2401 TK-Line 15- 230V IT / TT komplett skap

1 1702406 1SEH823170R2406 TK-Line 15-IVP 230V IT / TT innvendig panel

1 1702402 1SEH823170R2402 TK-Line 15-400V TN-C-S komplett skap

1 1702412 1SEH823170R2407 TK-Line 15-IVP 400V TN-C-S innvendig panel

1 1702414 1SEH823000P0001 TK-Line 15E ekom modul 

1 1702403 1SEH823170R2403 TK-Line 15S sokkel

1 1702404 1SEH823170R2404 TK-Line 15VFP veggfeste på vegg, justerbar

1 1702405 1SEH823170R2405 TK-Line 15VFI veggfeste for innfelling

1 1702413 1SEH823170R2408 TK-Line 15 TS tomt skap




