
CADWELD® PLUS
Ledende teknologi innen termitsveising



Den sammensmeltede sveisede forbindelsen som
aldri kan løsne, som aldri kan korrodere, eller øke

overgangsmotstanden, men alltid ha bedre kvalitet
enn de tilsveisede lederne.

CADWELD® PLUS er det siste store fremskrittet i den kontinuerlige 
utviklingen av ERICO`s termitsveise produkter. Siden metoden var utviklet i
1938, har CADWELD® blitt betraktet som den best anvendelige metode for
sammenskjøting av elektriske forbindelser for jernbane, katodisk beskyttelse,
jording i transformatoranlegg og for andre kraftverks anlegg. ERICO® har
etablert seg som en verdensomspennende leder for denne metode. 
CADWELD PLUS fortsetter denne tradisjon i teknisk ekspertise.

Det nye og revolusjonerende CADWELD PLUS systemet er en forenkling av
utførelsen for termitsveisede forbindelser i elektriske anlegg. CADWELD
PLUS nye sveisemetall pakning har forenklet utførelsen ved sveisingen ved 
å ikke anvende startmetallet, noe som reduserer operasjonstiden for
sveiseutførelsen. 

Den ferdigpakkede sveisemetalldose består av en metall-kopp med 
antenningsstrips, som inneholder den riktige mengden av det CADWELD
patenterte sveisemetallet. Denne nye sveisemetalldose er formet slik at den
passer inn i formen til alle CADWELD sveiseformer inkludert CADWELD®

MULTI. Når denne sveisemetall- koppen er plassert opp i sveiseformen,
antennes sveisemetallet elektronisk ved hjelp av batteri-kraften fra tenneren,
som har en 2 meter lang ledning.

CADWELD® PLUS forbindelsene 
har alle de fordeler som vanlige
CADWELD® sveiser

• Motstår gjentatte kortslutninger
uten at kvaliteten reduseres

• Oppfyller alle krav i henhold til
IEEE® Std 837-Std. for kvalitet av
permanente forbindelser brukt i
jording av transformatoranlegg

• Smelter sammen kopper til kopper,
kopper til (galvanisert) stål, kopper
til kopperbelagt stål, kopper til
bronse/messing, stål til stål, etc.

• Elektrisk ledningskapasitet over
sveisen er større eller lik de
tilsveisede ledere

• Permanent, molekylær 
sammensmeltning som ikke kan
løsne eller korrodere, resulterer i 
en levetid som er lengre eller lik 
selve installasjonen

• Ingen ekstern elektrisk kraft eller
varme-kilde er nødvendig

• Kontroll av sveisekvalitet og
utførelse kun ved visuell inspeksjon

• Minimal instruksjon på forhånd er
nødvendig for denne metode

CADWELD molekylære forbindelser 
vil vare så lenge, eller lengre, enn de

tilsveisede elektriske ledere.

CADWELD® PLUS
Egenskaper Fordeler
Ferdigpakket sveisemetall • Forenkler utførelsen
som ikke skal åpnes • Sparer tid

• Forenkler rengjøringen etter 
hver sveis

Fargekode for hver • Reduserer risikoen for å anvende 
Sveisemetall størrelse feil smeisemetall mengde

• Enkel og lett synlig kontroll for
bruk av rett sveisemetall mengde

Elektronisk Enhet For • Ingen antennings metall skal 
Antenning bli brukt

• Enkel antenning fra 
batteriantenneren

2 meters ledning fra • Øket fleksibilitet ved vanskelig 
antennings enheten tilgjengelig antenningssted 
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Installasjonen er svært lett.
4 Enkle steg for permanent sveiset molekylær sammensmeltning

CADWELD® PLUS system:
• Består av en ferdigpakket, fuktsikker sveisemetalldose for 

engangsbruk. Sveisemetall, stålskiven og antenningsmekanismen 
er innbefattet i denne engangsdosen

• Nesten ubegrenset levetid
• Utfører sveiseforbindelser på opp til 1,8 meters avstand
• Krever minimalt med komponenter, -ingen startmetall som skal bankes løs

og helles på, ingen stålskive, ingen gnistpistol, ingen slaggskrape eller annet verktøy
• Lett å operere, lagre og transportere, -ingen flyfrakt eller land/sjø transport restriksjoner, 

ubegrenset mengde kan transporters
• Reduserer installasjonstiden med 20%
• Farge koding for sveisemetalldosene,- for hver størrelse og for ulike typer av sveisemetall. 

Dette for sikkert valg av rett størrelse
• Har elektronisk antenning med en CE/UL batteridrevet kontrollenhet, som er beregnet til ca 800 

antenninger, og består av 8 batterier, standard AA (inkludert), -krever ingen spesial batterier 
eller oppladningsutstyr

• Beregnet for bruk til alle standard CADWELD® sveiseformer, inkludert CADWELD® MULTI som
har riktig sveiselokk
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33 44
Plasser CADWELD PLUS dosen opp i

sveiseformens digeldel.

Press ned og hold startknappen nede og
vent til antenningen starter

Monter antenningsmodulen til antennings
stripsen som kommer ut fra boksen

Åpne sveiseformen og fjern restene av
sveisemetalldosen, -en myk pensel fjerner

slaggpartikler før neste sveis

Garantert sikkerhet 
og garantert utførelse
uten noe lignende på

markedet

CADWELD PLUS elektronisk tenner starter reaksjonen i
sveisedosen. En ca 2 meters lang ledning som tåler høy
temperatur, koples til antenningsstripsen fra sveisedosen
med en spesiallaget tilkoplingsenhet.

Etter at tilkoplingsenheten er festet til antenningsdelen,
trykkes kontrollknappen ned og holdes nede for å lade opp
nok energi for antenning. Etter noen få sekunder sender
kontrollenheten ut en ladningsstyrke som er kraftig nok for
antenning av sveisemetallet.
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CADWELD® PLUS 
Sveisemetalldosene 

har fargekoder 
CADWELD PLUS vil bruke følgende fargekoder

og vanlige typebetegnelser

(Vær oppmerksom at sveisedose 90PLUS20 art.nr 165705 brukes som
standard ved sveising med CADWELD PLUS komplette. NBI Benytt kun

originale CADWELD sveisedoser til CADWELD sveiseform!)

Art. nr.

165700
165701
165702
165703
165704
165705
165706
165707
165708
165709
165710
165711
165712

Farge

Sort
Rød
Hvit

Lys blå
Mørk Grønn

Grå
Oransje

Mørk Blå
Gul

Purpur
Lys Grønn

Brun
Lys Brun

Tradisionell 
referansekode
(Ufarget Lokk)

15
25
32
45
65
90
115
150
200
250

use 2 x 150
use 2 x 200

500

CADWELD PLUS
Referansekode

15PLUSF20
25PLUSF20
32PLUSF20
45PLUSF20
65PLUSF20n
90PLUSF20
115PLUSF20
150PLUSF20
200PLUSF20
250PLUSF20
300PLUSF20
400PLUSF20
500PLUSF20

CADWELD PLUS for Jording og Lynvern

Tradisionell 
referansekode
(Oransje Lokk)

25XF19
32XF19
45XF19
65XF19

Art. nr.

165718
165719
165720
165721

CADWELD PLUS
Referansekode

25PLUSXF19
32PLUSXF19
45PLUSXF19
65PLUSXF19

CADWELD PLUS Anvendelse til støpejern

Tradisionell 
referansekode
(Oransje Lokk)

CA25XF19
CA32XF19
CA45XF19
CA65XF19

Art. nr.

165722
165723
165724
165725

CADWELD PLUS
Referansekode

CA25PLUSXF19
CA32PLUSXF19
CA45PLUSXF19
CA65PLUSXF19

WARNING 
ERICO products shall be installed and used only as indicated in ERICO’s product instruction sheets and training materials.  Instruction sheets are available at www.erico.com and from your ERICO customer service representative.  Improper installation,
misuse, misapplication or other failure to completely follow ERICO’s instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death.

WARRANTY; CLAIMS; EXCLUSIVE REMEDY
ERICO products are warranted to be free from defects in material and workmanship at the time of shipment.  NO OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTIC-
ULAR PURPOSE), SHALL EXIST IN CONNECTION WITH THE SALE OR USE OF ANY ERICO PRODUCTS.  Claims for errors, shortages, defects or nonconformities ascertainable upon inspection must be made in writing within 5 days after the Buyer’s
receipt of products.  All other claims must be made in writing to ERICO within 6 months from the date of shipment or transport.  Products claimed nonconforming or defective must, upon ERICO’s prior written approval in accordance with its stan-
dard terms and procedures governing returns, promptly be returned to ERICO for inspection.  Claims not made as provided above and within the applicable time period will be barred.  ERICO shall in no event be responsible if the products have not
been stored or used in accordance with its specifications and recommended procedures.  ERICO will, at its option, either repair or replace nonconforming or defective products for which it is responsible or return the purchase price to Buyer.  THE
FOREGOING STATES BUYER’S EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF ERICO WARRANTY AND FOR ANY CLAIM, WHETHER SOUNDING IN CONTRACT, TORT OR NEGLIGENCE, FOR LOSS OR INJURY CAUSED BY THE SALE OR USE OF ANY PRODUCT.

LIMITATION OF LIABILITY
ERICO excludes all liability except that is directly attributable to the willful or gross negligence of ERICO’s employees.  Should ERICO be held liable its liability shall in no event exceed the total purchase price under the contract. 
ERICO SHALL IN NO EVENT BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, DOWNTIME OR DELAY, LABOR, REPAIR OR MATERIAL COSTS OR ANY SIMILAR OR DISSIMILAR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE INCURRED BY BUYER.

IEEE is a registered trademark of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated.

Deler

PLUSCU Lokk PLUSCULD

CADWELD PLUS Patent Numbers  US: 6,553,911  6,835,910  6,703,578
EP: Pub 0875330
MX: 214873

Referansekode Art. nr. Produkt navn

PLUSCU 165738 CADWELD PLUS Antennings-enhet5PLUSXF19
PLUSCU15L 165745 CADWELD PLUS Antennings-enhet med 4.6 meters ledning 
PLUSCULD 165739 Reserve ledning 1.8 meter, for antennings-enhet 
PLUSCULD15 165746 Reserve ledning 4.6 meter, for antennings-enhet
MC2X2KIT 165740 Lokk til sveiseform 2” x 2”
MC25X3KIT 165744 Lokk til sveiseform 2-1/2” x 3”
MC3X3KIT 165741 Lokk til sveiseform 3” x 3”
MC4X4KIT 165742 Lokk til sveiseform 4” x 4”

Farge

Sort
Rød
Hvit

Lys blå
Mørk Grønn

CADWELD PLUS
Referansekode

CA15PLUSF33
CA25PLUSF33
CA32PLUSF33
CA45PLUSF33
CA65PLUSF33

Art. nr.

165713
165714
165715
165716
165717

Tradisionell 
referansekode
(Grønt Lokk)

CA15/CA15S
CA25
CA32
CA45
CA65

CADWELD PLUS for Katodisk Beskyttelse

Farge

Rød
Hvit

Lys blå
Mørk Grønn

Farge

Rød
Hvit

Lys blå
Mørk Grønn

Vekt i gram PLUS sveisemetall type for eksempel 45 gram
for 45PLUSF20


