
WARNING
RISK OF SHOCK, DISCONNECT

POWER BEFORE INSTALLATION.

NOTE: These instructions are written for personnel familiar with the installation, operation and safety practices of this type of 

equipment. Instructions are written as a guide and are not intended to be a substitute for adequate training and experience.

STEP  1

    END SECTION

WIRE BRUSH THOROUGHLY

MARK
WITH
TAPE

FIGURE. 1

NOTE: Splice should be kept in the plastic bag to keep the internal parts free
             from dirt until time of installation

  ASAP - Wide Range Automatic Tension Joint

for ACSR, AAAC and AAC Conductors 

Select the proper automatic ASAP for the job. Wire size and type are clearly marked on the range of conductor size it 

accommodates.

Straighten conductor to remove any curvature.

Old Conductors should be cut back sufficiently to remove stretches, burned or annealed strands. 

Cut conductor square so that all strands are even, in lay and free of burrs.

Measure the conductor for full insertion and mark with tape or other device which clearly indicates insertion distance (one half 

the length of the splice). See figure 1.

Wire brush the end section thoroughly with a bristle wire brush. See Figure 1

ACSR conductor only:

The portion of the ACSR stranding to be inserted into the automatic connector should be thoroughly sprayed with an aerosol 

conductor cleaner. (See caution 4, back page).

It is also recommended to wire brush the inhibitor coated conductor once again to assure all the oxides have been removed 

and inhibitor reaches between the strands.
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Automatic splice joints may only be fitted by qualified trained specialists.

Fitting is so be carried out under clean and dry conditions.

Before installation, carefully read the instructions. Failure to follow 
instructions can affect the quality of work and the quality of the connection.

The ASAP are for full tension application only and are not to be used in slack spans. To insure a permanent low resistance 

electrical connection, a tension representing a minimum of 15% of the rated strength of the conductor is recommended. For 

slack spans use compression sleeves or bolted clamps.

The ASAP are not to be reused.

The ASAP are manufactured to strict standards for critical application. Give splices the attention they deserve. 

Conductor manufacturers use lubricants on steel core wire of ACSR conductor to aid in the manufacture of the conductor. To 

ensure the full tension holding capabilities for all automatic connectors used on new ACSR, it is recommended that the 

conductor core be cleaned.
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Do not remove the plastic strand guide or internal pilot cup. These components confine and guide the conductor strands for 

easy insertion. See figure 2.

Insert conductor into splice with a smooth straight thrust through the jaws until conductor hits center stop. DO NOT TWIST. 

Do not push conductor partially in, pause and then continue. Insertion must be accomplished with one continuous thrust. 

Check markers for full insertion. If insertion is not complete, conductor will not be gripped and will pull out easily. See figure 3.

Before releasing blocks, apply a momentary “hand set” tension to assure proper jaw gripping. See figure 4. As tension is 

applied, the conductor will move 6 mm to 12 mm from the end of the splice due to the sliding action of the gripping jaws. This is 

normal. DO NOT TAP THE SPLICE TO SET JAWS.
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MARK TOO FAR OUR INDICATES 
INCOMPLETE SEATING

FIGURE. 3

CORRECT INSERTION
6-12 mm GAP
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PILOT CUPCENTER STOP

STAND GUIDE

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

    END SECTION

WIRE BRUSH THOROUGHLY

EN



UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA.

ODŁĄCZYĆ OD NAPIĘCIA

UWAGA: Instrukcja jest przeznaczona dla pracowników przeszkolonych w zakresie instalacji i zasad bezpieczeństwa 

wymaganych dla tego typu produktów. Instrukcja jest opisem działań wymaganych dla właściwej instalacji produktu i nie zastępuje 

odpowiednich szkoleń ani doświadczenia. 

KROK  1

    ODCINEK PRZEWODU

WYCZYŚĆ DOKŁADNIE
SZCZOTKĄ DRUCIANĄ

    ODCINEK PRZEWODU

WYCZYŚĆ DOKŁADNIE
SZCZOTKĄ DRUCIANĄ

ZAZNACZ
TAŚMĄ
PCV

RYS. 1

UWAGA: Aby iniknąć jakichkolwiek zabrudzeń wewnętrznej części złączki powinny być
przechowywane w opakowaniu fabrycznym (torebka plastikowa) do momentu montażu

  ASAP -  Złączka  samoklinująca do łączenia

przewodów AFL, AL i AAL   

Dobierz odpowiednią samoklinującą złączkę ASAP potrzebną do właściwego połączenia. Zakresy przekrojów i typy 

łączonych przewodów są czytelnie oznaczone.

Wyprostuj łączone przewody tak, aby usunąć jakiekolwiek zagięcia.

Stare przewody powinny być przycięte w taki sposób, aby usunąć odcinki rozciągnięte, nadpalone lub wyżarzone.

Obetnij końcówki przewodów prostopadle do ich osi tak, aby wszystkie druty żył były równe i pozbawione wszelkiego rodzaju 

zadziorów i nierówności.

Zaznacz na przewodzie (taśmą PCV lub odpowiednim markerem) odcinek równy połowie złączki, wskazujący głębokość 

wprowadzenia -  RYS.1.

Wyczyść dokładnie odcinki łączonych przewodów (od zaznaczenia taśmą do końca) przy pomocy szczotki drucianej – 

RYS.1.

Wyłącznie dla przewodów AFL:

Część przewodu AFL, która będzie włożona do złączki samoklinującej, musi zostać dokładnie pokryta środkiem do 

czyszczenia przewodów w sprayu (zob. punkt 4 na ostatniej stronie).

Zaleca się ponowne wyszczotkowanie przewodów pokrytych inhibitorem w celu usunięcia zanieczyszczenia tlenkiem oraz 

wprowadzenia inhibitora między druty żył. 
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Złączki samozaciskowe mogą być instalowane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.

Montaż jest dopuszczalny jedynie w suchym i czystym otoczeniu.

Przed instalacją dokładnie przeczytaj instrukcję. Niestosowanie się
do zaleceń instrukcji może wpłynąć na jakość pracy i jakość połączenia.

Złączki ASAP przeznaczone są do zastosowań z pełnym naprężeniem i nie mogą być używane w połączeniach o luźnym 

zwisie przewodu. Aby zapewnić trwałe połączenie elektryczne o niskiej rezystancji, zaleca się naprężenie o wartości co 

najmniej 15% wytrzymałości przewodu. Do połączeń luźnych należy stosować złączki prasowane lub śrubowe. 

Złączki ASAP mogą być użyte tylko raz.

Złączki ASAP są wytwarzane z zachowaniem wysokich standardów i stanowią krytyczny element sieci. Należy się z nimi 

obchodzić ostrożnie i z rozwagą.

Producenci przewodów używają smarów na stalowych drutach rdzenia w przewodach AFL aby ułatwić proces produkcyjny 

przewodu. W celu zapewnienia pełnej odporności złączki samoklinującej na wyślizg przewodu, w przypadku użycia na 

fabrycznie nowym przewodzie AFL, zaleca się oczyszczenie rdzenia stalowego.
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Nie usuwaj plastikowych prowadnic przewodu ani wewnętrznych gniazd prowadzących. Komponenty te ograniczają i 

prowadzą żyłę przewodu ułatwiając jej wprowadzenie do złączki samoklinującej – RYS. 2.

Włóż przewód do złączki płynnym jednostajnym ruchem, pokonując opór szczęk, aż przewód zetknie się z przegrodą 

środkową. NIE OBRACAJ. Nie wkładaj przewodu częściowo, zatrzymując  i podejmując montaż. Wprowadzanie musi być 

wykonane jednym ciągłym ruchem. Sprawdź oznaczenia wskazujące właściwe wprowadzenia przewodu. Jeśli przewód nie 

został wprowadzony w odpowiedni sposób (nie w pełni), nie zakleszczy się i będzie się łatwo wysuwał ze złączki – RYS.3.

Przed zwolnieniem urządzeń napinających należy ręcznie zaciągnąć przewody po obu stronach złączki, aby szczęki 

poprawnie zacisnęły się na przewodach – RYS.4. Po przyłożeniu pełnego naprężenia, przewód wysunie się ze złączki na 

odległość od 6 do 12 mm. Jest to prawidłowe zjawisko spowodowane układaniem się szczęk w złączce.

 NIE STUKAJ W ZŁĄCZKĘ ABY ZACISNĄĆ SZCZĘKI.

 

 

RYS. 4

ZAZNACZENIE ZBYT DALEKO - 
NIEWŁAŚCIWE WPROWADZENIE

RYS. 3

WŁAŚCIWE WPROWADZENIE
PRZERWA 6-12 mm

 

RYS. 2

GNIAZDO
PROWADZĄCE

PRZEGRODA ŚRODKOWA

PROWADNICA PLASTIKOWA
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

PL



ASAP - Rýchlospojka na spájanie

vodičov AFL, AL a AAL

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM.

ODPOJTE OD NAPÁJANIA

POZOR

POZOR: Tento návod je určený pre zamestnancov zaškolených v rozsahu inštalácií a bezpečnostných pravidiel požadovanom pre 

výrobky tohto typu. V návode je uvedený opis činností požadovaných pre náležitú inštaláciu produktu, návod nenahradzuje 

príslušné školenia ani prax. 

Vyberte vhodnú rýchlospojku ASAP, ktorá je potrebná na náležité spojenie vodičov. Rozsahy prierezov a typy spájaných 

vodičov sú čitateľne označené.

Narovnajte spájané vodiče tak, aby boli úplne rovné.

Staré vodiče odrežte tak, aby ste odstránili roztiahnuté, spálené či roztavené úseky. 

Odrežte koncovky vodičov kolmo na ich os tak, aby boli všetky drôty žíl rovné a aby nemali žiadne ostne ani nerovnosti. 

Označte na vodiči (pomocou PVC pásky alebo vhodnej fixky) úsek rovný polovici rýchlospojky, ktorý musíte zatlačiť 

dovnútra rýchlospojky - OBR. 1.

Dôkladne očistite úseky spájaných vodičov (od miesta označeného páskou do konca) pomocou drôtenej kefy - OBR. 1. 

Týka sa iba AFL vodičov:

Úsek AFL vodiča, ktorý bude zasunutý do rýchlospojky, musí byť dôkladne nastriekaný prostriedkom na čistenie vodičov 

v spreji (pozri 4. bod na poslednej strane). 

Odporúča sa opätovné kefovanie vodičov povrchovo upravených inhibítorom pre odstránenie znečistenia oxidmi upravenia 

a priestoru medzi drôtmi žíl. 

1. KROK 

I.
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III.

IV.

V.

VI.

    ÚSEK VODIČA

DÔKLADNE VYČISTITE
DRÔTENOU KEFOU

OBR. 1

POZOR: Pre zamedzenie znečisteniu vnútorných častí uchovávajte rýchlospojky v originálnom obale
(plastové vrecko) až do momentu montáže

OZNAČTE
PVC
PÁSKOU

Neodstraňujte plastové vodiace prvky vodiča ani vnútorné vodiace zásuvky. Tieto prvky usmerňujú a vedú žilu vodiča, čím 
uľahčujú jej zasunutie do rýchlospojky -  OBR. 2.
Zasuňte vodič do rýchlospojky plynulým jednostajným pohybom, prekonajte odpor čeľustí – vodič musí naraziť na strednú 
priehradu. NEOTÁČAJTE VODIČ. Nezasúvajte vodič iba čiastočne, nezastavujte pohyb pri zasúvaní a nezasúvajte vodič 
etapami. Vodič musí byť zasunutý jedným neprerušeným pohybom. Skontrolujte označenia, ktoré ukazujú správne 
zasunutie vodiča. V prípade, že vodič nebol riadne zasunutý (nebol zasunutý až na doraz), nezasekne sa a bude sa ľahko 
vysúvať z rýchlospojky  -  OBR. 3.
Pred uvoľnením napínacích zariadení ručne potiahnite vodiče na oboch stranách rýchlospojky tak, aby čeľuste náležite 
uchytili vodiče - OBR. 4. Po dosiahnutí úplného napnutia sa vodič vysunie z rýchlospojky približne 6 až 12 mm. Je to 
normálny jav a vyplýva z toho, že sa čeľuste náležite upínajú v rýchlospojke.
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NEUDIERAJTE DO RÝCHLOSPOJKY PRE UPNUTIE ČEĽUSTÍ.

                       Samoupínacie rýchlospojky môžu inštalovať len zaškolení odborne spôsobilí technici.
Montáž je prípustná iba v suchom a čistom prostredí.
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Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte návod. Nedodržiavanie pokynov
uvedených v návode môže mať vplyv na kvalitu práce a kvalitu spojenia

Rýchlospojky ASAP sú určené na používanie pri úplnom napnutí, nesmú sa používať v prípade, že vodiče voľne visia. 

Pre zaistenie trvanlivého elektrického spojenia s nízkym odporom sa odporúča, aby hodnota napnutia bola aspoň 15 % 

pevnosti vodiča. V prípade voľných spojov používajte spojky so zatlačovaním alebo skrutkové spojky.

Rýchlospojky ASAP sa môžu použiť iba raz.

Rýchlospojky ASAP sa vyrábajú pri dodržaní vysokých štandardov a tvoria kritický prvok siete. Manipulujte s nimi opatrne a 

rozvážne.

Výrobcovia vodičov používajú mazacie prostriedky na oceľových drôtoch jadra v AFL vodičoch pre uľahčenie výrobného 

procesu. Aby ste zaistili úplnú odolnosť rýchlospojky proti náhodnému vysunutiu vodiča v prípade používania nových AFL 

vodičov, odporúčame očistenie oceľového jadra.
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DÔKLADNE VYČISTITE
DRÔTENOU KEFOU 
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OBR. 4

OZNAČENIE PRÍLIŠ ĎALEKO
NESPRÁVNE ZASUNUTIE

OBR. 3

SPRÁVNE ZASUNUTIE
ODSTUP 6 – 12 mm

 

OBR. 2 PLASTOVÝ VODIACI PRVOK

VODIACA ZÁSUVKA
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