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Innledning 
Denne arbeidsbeskrivelsen gir føringer for montasje av AMS masterutstyr i forbindelse med: 

 Flytting av masterutstyr i forbindelse med prosjekt på nettstasjon. Se kapittel 1-4. 
 Montasje av masterutstyr på grunn av krav til nettstasjonsovervåking, behov for 

forsterking/utvidelse av AMS kommunikasjonsnettverket, eller annet. Se kapittel 1-5. 
 Montasje av antennemast på nettstasjon. Se kapittel 2. 
 Montasje av MCD kommunikasjonsenhet i stolpe for å forbedre AMS 

kommunikasjonsnettverket. Se kapittel 6. 

Følgende utstyr holdes av Glitre Energi Nett, og el entreprenør får dette utlevert hos Glitre:  
 Mastermåler 
 Masterskap 
 Antennemast inkl. festebrakketter 
 Antenner inkl. festebraketter 
 Skjøtekabler til antenner 
 MCD inkl. festebraketter 

 
Med mindre annet er avtalt holdes resterende forbruksmateriell av utførende entreprenør. 
 
Følgende kontaktpersoner skal kontaktes for utlevering av utstyr, tekniske avklaringer, og for å 
melde fra når arbeidet er utført: 

 Sone 1: David Ekdahl, tlf: 40042116, epost: david.ekdahl@glitreenergi.no 
 Sone 2: Audun Sivesindtajet, tlf: 47398261, epost: audun.sivesindtajet@glitreenergi.no 
 Prosjekter for nettstasjonsovervåking: Lars A. Berntsen, tlf: 90147749 , epost: 

lars.berntsen@glitreenergi.no  
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1. Tilkobling av måler 
Tilkobling av strømmåler utføres i henhold til punkter i dette kapittelet, og trekkes til med moment i 
tabellen under. På målertilkoblinger skal det benyttes endehylser med 18mm lengde. 

Den som dokumenterer måleroppsettet i EnoroCX UTE skal kontrollere tilkoblinger og signalstyrke 
iht. Instruks for målermontasje. 

 

1.1. Målermontasje for masterskap og nettstasjoner uten klargjort målepunkt 
 

I masterskap og nettstasjoner som ikke har klargjorte målerfelt skal kun spenningsledere og RS485 
fra multiinstrument tilkobles måler.  

Tilkobling av måler: 

Spenningsledere tilkobles iht skjemaer i kapittel 1.3. Tilkobling på måler, på målerens klemme 2, 5 og 
8 (samt 11 for N-leder på 400V måler). Det skal ikke tilkobles strømledere i masterskap eller 
nettstasjoner uten klargjort målepunkt, med mindre annet er avtalt.  

 

Tilkobling av RS485: 

Rød 0,75 kobles mellom +/A terminalene og Sort 0,75 kobles mellom -/B terminalene på 
multiinstrument og mastermålerens IO modul. I masterskap er ledningene merket «CVM:A» og 
«CVM:B».   

Multiinstrumentets oppsett må gjennomgås for å verifisere at innstillingene er riktig. Se vedlegg 1. 
Programmering av innstillinger på multiinstrument.   

    

Figur 1. Tilkobling av RS485 i masterskap. 
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1.2. Målermontasje for nettstasjoner med klargjort målepunkt 

 

Figur 2. Klargjort målepunkt. 

Følgene kabler trekkes i eksisterende kabelkanaler til måler: 

 Spenningskabler fra måleromkobler 1,5𝑚𝑚 . Farger iht. figur 3 og 4.  
 Strømkabler fra måleromkobler 2,5𝑚𝑚 . Farger iht. figur 3 og 4.  
 Kabler fra rekkeklemme for RS485, maks 0,75𝑚𝑚 . Rød (+) og sort (-). 

 

Multiinstrumentets oppsett må gjennomgås for å verifisere at innstillingene er riktig. Se vedlegg 1. 
Programmering av innstillinger på multiinstrument.   
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1.3. Tilkobling på måler 
Informasjon for tilkobling av måler vises under. Koblingsskjema for lavspenttavlens klargjorte 
målepunkt ligger i vedlegg 2. Koblingsskjema for klargjorte målepunkt. 

 

 

 

Figur 5. Tabell for moment for tiltrekking av kabler på måler. Verktøy/skruehode kan variere. 

 

 

Figur 6. Tilkobling av RS485 på måler. 

Figur 3. Målertilkobling 230V, Aidon 6540 måler. Figur 4. Målertilkobling 400V, Aidon 6550 måler. 
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2. Antennemontasje    
Antenner, antennemast, og antennekabel skal monteres fagmessig og så estetisk pent som mulig. 
Ved behov for avklaringer kontaktes en av Glitres kontaktpersoner, se innledning. 

Alle kabelgjennomføringer, gjennom f.eks nettstasjonsvegg eller antennemast, skal tettes med egnet 
nippel eller tettemasse. Det må påsees at antennekabel ikke gnager mot skarpe kanter. 

 

2.1.  Antennemontasje på frittstående nettstasjoner 
 

Antenne i antennemast skal benyttes der dette ikke gir sikkerhetsmessige utfordringer, for eksempel 
dersom antennemast vil gi klatremuligheter som kan skape farlige situasjoner. Slike 

sikkerhetsmessige utfordringer skal alltid avklares med en av Glitres kontaktpersoner, se innledning.  

 

2.1.1. Antennemontasje master inne i nettstasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Standard montasje for frittstående nettstasjoner med innvendig mastermåler: 

 RF-antenne i toppen av antennemast iht. 2.1.3. Antenne montasje med antennemast 
 Veggmontert 4G-antenne i nærheten av måler, eller utvendig på vegg. 
 På steder med svært dårlig 4G signaler monteres også 4G-antenne i antennemast, da min 60 

cm under RF-antenne. 

 

Figur 7. Eksempel på antennemontasje med RF-antenne i mast og 4G-antenne i nærheten av måler. 
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2.1.2. Antennemontasje for masterskap på frittstående nettstasjon 
Standard montasje for masterskap på frittstående nettstasjoner: 

 RF-antenne i toppen av antennemast iht. 2.1.3. Antennemontasje med antennemast 
 Puck antennen som sitter på siden av masterskapet benyttes til 4G. 
 På steder med svært dårlig 4G signaler monteres også 4G-antenne i antennemast, da min 60 

cm under RF-antenne. 

 

2.1.3. Antennemontasje med antennemast 
 

 

Mastearrangement for å få RF antenne over nettstasjonens tak. 

 Antennemast skal monteres slik at den ikke forhindrer at betjeningsluker kan åpnes. 
 Hvis mulig skal sørges for at det tas hensyn til fare for snøras som kan rive ned antennemast.  
 Antennemastbraketter festes med gjennomgående bolter og innvendig beslag. 

Ekspansjonsbolter kan benyttes på solide betongvegger.  
 Skjøten på antennemasten skal plasseres mellom festebrakettene slik at det ikke er mulig å 

separere denne uten verktøy. Skjøten skrus sammen med minst 1.stk selv-borende skrue. 
 Svingen på antennemasten skal kappes av der det ikke er behov for den. 
 Alternative fester kan benyttes ved behov, f.eks. ved større takutskudd på nettstasjon 
 Antenneledning legges inni masterøret for mekanisk beskyttelse. 
 På steder med svært dårlig 4G signaler monteres også 4G-rundstråleantenne i antennemast, 

da min 60 cm under RF-antenne. 
 Antennemast skal jordes til hoved-jordskinne i lavspenttavle med isolert 16mm² Cu, 

alternativt via masterskapets jording. På masten skal det benyttes kabelsko, M8 bolt og 
sprengskive.  Selvborende skrue aksepteres ikke. Jordingen merkes «NSO mast» på 
tilkoblingen til jordskinne. 

Figur 8. Eksempler på løsninger med  
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Figur 10. Kabelgjennomføring og jording av antennemast 

Skjøt antennemast 

Alternative fester 

Figur 9. Alternative fester og skjøt på antennemast mellom fester 

Figur 12. Avstand mellom RF-antenne og 4G-antenne.  Figur 11. RF rundstråleantenne i toppen 
av antennemast 
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2.1.4. Antennemontasje uten antennemast (Kun etter avklaring) 

 

Figur 13. Eksempel med RF  antenne over skap. 

 Kun etter avklaring med kontaktperson i Glitre Energi Nett. 
 Unngå om mulig plassering av veggmontert antenne i innvendige hjørner/kroker.  
 Utvendig antenneledning skal forlegges mekanisk beskyttelse. 
 Ved masterskap eller behov for 4G-antenne utendørs skal antennene plasseres med god 

avstand til hverandre, helst i hver sin retning, slik at de ikke kommer i strålingsområde til 
hverandre. 
 

2.2. Antennemontasje for nettstasjon i bygg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Standard montasje for nettstasjon i bygg: 

 Veggmontert RF-antenne i utvendig på yttervegg. 
 Veggmontert 4G-antenne på yttervegg med god avstand til RF antenne, gjerne på hver sin 

side av døren slik at de ikke kommer i strålingsområde til hverandre. 
 Unngå om mulig plassering av veggmontert antenne i innvendige hjørner/kroker.  
 Utvendig antenneledning skal forlegges mekanisk beskyttelse. 

Figur 14. Eksempler på antennemontasje på nettstasjon i bygg. 
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2.3. Antennemontasje for nettstasjon i mast 

2.3.1. Master-skap med trafo i mast 
Standard montasje for nettstasjon i mast: 

 Rundstråleantenne RF i toppen av antennemast. 
 Rundstråleantenne plasseres på stolpe under travers, ved toppen av nedføringskanal. 
 Antenne monteres minst 11 cm fra travers og nedføringskanal. Se fig. 
 Antennekabel legges i nedføringskanal.  
 Puck antenne som sitter på siden av masterskapet benyttes til 4G. 
 Ved behov for 4G antenne i stolpe overholdes min 60 cm avstand i høyde mellom antennene. 

 

Figur 15. Antennemontasje i mast. 
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3. Master i nettstasjon med klargjort målepunkt 

 

Montasje av nytt masterutstyr, eller flytting av masterutstyr til nettstasjon med klargjort målepunkt 
skal utføres i henhold til følgende punkter: 

 Tilkobling av mastermåler i klargjort målepunkt utføres iht. kapittel 1. Tilkobling av måler.   
 Antennemontasje utføres iht. kapittel 2.1.Antennemontasje på frittstående nettstasjoner 

 

 

Figur 17. Lavspenttavle med klargjort målepunkt 

 

 

Figur 16. Nettstasjon med klargjort målepunkt 
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4. Mastermontasje innvendig i nettstasjon uten målerfelt 
Generelt for master inne i nettstasjon som ikke har klargjort målepunkt: 

 Spenningskabel (4 x 1,5 mm2 eller PN 1,5 i K-rør) tilkobles på tavlens 
hovedsikring/instrumentsikring, eller ledig sikringslist med max 35A sikringer.  

 Sikring spenningstilførsel hentes fra merkes «AMS master» med Dymo-tape.  
 Kabel for spenning og utjevningsjord skal merkes «Til AMS master» med varig merking. 
 Dersom det ikke er plass til master utstyret kontaktes ansvarlig for avklaring. 

4.1. Nettstasjon med kompatibelt multiinstrument(MI) 
 Målerbrett, f.eks el.nr 1782035, monteres på best egnet sted innvendig i nettstasjonen, primært 

i, på eller i nærheten av lavspenttavlen. Ved montasje på yttervegg skal målebrettet fores ut 1-2 
cm for å hindre kondens.  

 

Figur 18. Eksempelbilder 
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4.2. Nettstasjon uten kompatibelt multiinstrument(MI) 
I nettstasjoner uten kompatibelt MI monteres sikring, multi-instrument og jordklemme i egen 
kapsling på egnet sted. Måler monteres på ordinært målerbrett på egnet sted. 16CU jord fra 
jordklemme i kapsling til jordskinne i nettstasjonen. 
Denne består av: 

o Minimum 8 moduls kapsling med gjennomsiktig lokk som kan åpnes uten verktøy 
o 16A automatsikring (f.eks el.nr.1695182) 
o Multiinstrument el.nr: 8001599 eller 8062342  
o 4/5 leder 1,5mm kabel som tilførsel, samt 1,5mm RK kabel til måler. 
o 18mm endehylser for tilkobling i måler. 
o Jordrekkeklemme for 16CU kabel (f.eks. el.nr 1268819) 

 

 

Figur 19. Eksempelbilde 

 

4.3. Montasje av AMS master innvendig – nettstasjon uten LS-tavle 
I nettstasjoner som ikke har LS tavle må tilkoblingen skje direkte på trafo eller 
skinnepakke. Løsningen skal være lik som beskrevet i punktet over, men 
spenningsledninger må legges kortslutningssikkert frem til KV sikring som tåler aktuell 
kortslutningsstrøm. KV sikringen skal monteres separat i egen boks/kapsling utenom AMS 
skapet.  
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5. Master-skap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til denne beskrivelsen skal master-montasje være gjort i henhold til gjeldende forskrifter og 
leverandørens montasjebeskrivelser. 

 

 

5.1. Master-skap på frittstående nettstasjon eller i nettstasjon i bygg 
Brakett for skap monteres med egnet festemateriell. 
Skapet henges på brakett og festes deretter i nedsiden, før kabeldeksel monteres. (se figur 21)  
Obs! Bilder kan være misvisende for antennemontasje. 

 

 
Figur 21. Eksempelbilder 

 

Figur 20. Eksempelbilder 
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 Masterskapet festes med gjennomgående bolter der dette lar deg gjøre.  
 Ved montasje av utvendige master-skap på nettstasjon skal det føres 4 rør, 1 kabel og 1 

jordleder inn i nettstasjon fra master-skap:  
o 1stk spenningskabel (4 x 2,5 mm2 + jord) 
o 3stk 16 mm2 tomme rør for strømsløyfer. 
o 1stk tomt rør(20mm) for senere bruk til nettnytte. 
o Jordleder - isolert 16 mm2 i nettstasjon og 25 mm2 i mast. 
o Rør og kabler som benyttes må være egnet til forutsatt bruk, og forskriftsmessig forlagt 

og installert. Gjennomføringen i vegg må tettes på tilfredsstillende måte. Rør avsluttes på 
et tilgjengelig sted, slik at det er enkelt å trekke kabel i disse ved et senere tidspunkt. 

 I nettstasjon kobles spenningstilførselen til på alle 3 faser på på tavlens 
hovedsikring/instrumentsikring, eller ledig sikringslist med max 35A sikringer.  

 Kurssikringen i nettstasjon merkes «AMS master-skap» med Dymo-tape.  
 Kabel for spenning og utjevningsjord skal merkes «Til AMS master skap» med varig merking. 
 Ved nettstasjon i bygg plasseres skapet etter avtale med byggeier. Plasseringen skal være 

avtalt og merket av nettselskapet i forkant av oppmøte. 
 Master-skap skal monteres slik at verken målerens eller måleromkoblerens overkant over 

ferdig planert bakkenivå er høyere enn 1,8 meter, og underkant ikke lavere enn 0,7 meter 
ihht REN blad 4003. Skapet må være tilfredsstillende festet. 

 Når mastermontasjen er ferdig utført, skal skapet låses både med nøkkel og hengelås.  
 Det skal legges 16mm² Cu utjevningsforbindelse mellom masterskapet og hoved-jordskinne i 

nettstasjon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Master-skap på nettstasjon ved mastefot  
 Master-skap som monteres på mast må monteres slik at klatrefri sone ivaretas.  
 Følger samme regler som frittstående nettstasjon. 
 Dersom master-skap ikke kan plasseres på nettstasjon ved mastefot pga fysisk liten 

nettstasjon monteres master-skap på stolpe ved nettstasjon.  
o OBS - krav til metallisk beskyttelse av kabler < 1,5m over terreng. 

 

Figur 22. Jording av masterskap 
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5.3. Master-skap med trafo i mast  
Det skal brukes stolpefeste (fig.11) og kabelnedføringskanal med klatrefri sone (fig.12) ved montasje i 
stolpe. Kabelnedføringskanal jordes direkte på skapet med skrudd forbindelse. 

  

Figur 23. Eksempelbilder  

 Master-skap monteres på mast slik at klatrefri sone ivaretas.  
 Master-skap skal plasseres minst mulig utsatt til i områder hvor det ferdes store dyr som kan 

løsne eller ødelegge skapet. 
 Master-skap skal monteres slik at verken målerens eller måleromkoblerens overkant over 

bakkenivå er høyere enn 1,8 meter, og underkant ikke lavere enn 0,7 meter ihht REN blad 
4003. Skapet må være tilfredsstillende festet. 

 3-faset driftsspenning til master-skap legges kortslutningssikkert med 6 mm² Cu 
dobbeltisolert en-ledere i nedføringskanal fra sekundærside av eksisterende KV i mast. 

 Det skal ikke legges rør for strømsløyfer eller nettnytte-rør for trafo i mast, ei heller 
monteres måletrafoer. Dette skal monteres når trafo flyttes til bakkenivå. 

 Masterskap i stolpe-arrangement utjevnes med minimum 25mm² Cu til eksisterende jording 
og jordsmonnet ved forlegning av en potensialring. Ved utfordringer rundt dette punktet 
kontaktes Glitre Energi Netts seksjon Nettdrift. 
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6. MCD for forsterking av kommunikasjonsnettet 
Dette kapittelet omhandler arbeid som kun gjøres for å forsterke kommunikasjonsnettet, og er ikke 
relevant i forbindelse med ombygging eller oppføring av nye nettstasjoner.  

6.1. Montasje i mastetopp 
MCD-master monteres i egnet kapsling så høyt som mulig i LS mast, på brakett med rundstrålende 
antenner for RF- og Mobilkommunikasjon. Driftspenning tilkobles med 2-leder 1,5 mm2 UV-bestandig 
kabel som tilkobles EX. Det skal benyttes EX-klemme med 10A sikring godkjent for tilkobling av 1,5 
mm2. 

Det anbefales forhåndsmontasje av MCD med MCD utendørskapsling og antenner montert 
øverst(RF) og nederst(GSM) på avbildet brakett. Glitre Energi Nett skaffer antenner, brakett, og MCD 
med tilhørende kapsling. Komplett løsning kan da raskt og enkelt monteres i stolpe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. illustrasjonsbilder 
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6.2. Installasjon av MCD 
Innendørsinstallasjon: 

Installasjonen av MCD innendørs kan enten være horisontal eller vertikal. Det er kun vertikal 
installasjon som er vist i dette kapitelet, men instruksjonen er tilsvarende for horisontal montasje. 

 

Utendørsinstallasjon med utendørskapsling: 

Kapittelet beskriver utendørs installasjon av Aidon MCD ved bruk av utendorskapsling. 
 
Regler for utendørsinstallasjon av Aidon MCD: 

 Aidon MCD må kun monteres vertikalt i et utendørs installasjonsmiljø. Det er viktig å påse 
vertikal montering for a sikre beskyttelse mot vanninntrenging. 

 Installasjon i utendorsmiljø må ikke utføres i regn. 
 Det må være nok plass over MCD til a ta av og på dekselet, minimum 260 mm plass over 

enheten. 
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Tilkoblinger: 
 

 

 
 

6.3. Status og signalstyrke 

 

Status: 
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Signalstyrke: 

Man kan sjekke signalstyrken ved å holde trykknappen inne i >5 sekunder 

 

 

Feilindikasjon: 
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7. Vedlegg 

7.1. Vedlegg 1, Programmering av innstillinger på multiinstrument  

 

                  

Multiinstrumentets oppsett må gjennomgås for å verifisere at innstillingene er riktig. På Micromatic 
CVM mini må «Baud» i de fleste tilfeller endres til 19200, Micromatic CVM-E3-mini er normalt 
korrekt, Schneider PM3255 må «parity» endres til «None».  

 

Aidon RS485 oppsett. Muliti-instrumenter konfigureres som oppgitt. 
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Schneider PM3255: 

                     

Trykk inn ESC og OK samtidig inntil   Trykk OK til markør står på siffer nr.2 – endre 

setup meny kommer.    så fra 0 til 1. Trykk videre OK til neste skjerm 

 

           

Trykk pil NED til du kommer til fane COMM Trykk OK til markør står på Parity. Trykk piltast og 
endre til NONE. 

 

 

Trykk OK for å lagre. Trykk så ESC helt til du er  

tilbake til måleverdiene. Innstilling utført   
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IO kabelen løsner ved for røff behandling. Åpne opp og sjekk dersom kommunikasjon ikke virker. 
Dersom det ikke lyser grønt på IO modul er dette sannsynlig årsak. 

 

 

 

 

 

 



 

 Copy of KS Nettavregning - Arbeidsbeskrivelse for montasje av masterutstyr, antenner, og MCD (14-007 - 1865028 - 1 - 5) - 1 
 Side 27 av 28 

 

7.2. Vedlegg 2, Koblingsskjema for klargjorte målepunkt. 

 

Figur 7. Koblingsskjema klargjort målepunkt 230V. 
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Figur 8. Koblingsskjema klargjort målepunkt 400V. 

 

 

 


