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Stift- och hylsblock, allmänt 
Pin and socket housing, general 

 
1 ALLMÄNT 

Isolatorer – på Kalmar kallade stift- och hylsblock – 
används för att skydda och isolera ledningsskor samt för att 
gruppera flera ledningsskarvar till en ledningsskarv. 
 
Idag finns ett mycket stort antal och utförande av isolatorer. 
I K-standarden finns bara de på Kalmar vanligaste 
presenterade. Dock gäller att de standardiserade skall väljas 
som prioritet 1. 
 
2 ISOLATORER FÖR FLATSTIFT OCH 
 RUNDSTIFTSHYLSOR 

Dessa isolatorer är polariserade och kaviteterna numrerade 
för att undvika felkoppling. 
 
Samtliga ledningsskor till dessa isolatorer skall vara 
försedda med låstunga. 
 
3 ISOLATORER FÖR RUNDSTIFT OCH 
 RUNDSTIFTSHYLSOR 

P.g.a. de lägre påskjutnings- och avdragningskrafterna för 
dessa ledningsskor är samtliga dessa isolatorer försedda 
med en fjädrande låsning. 
 
Isolatorerna är polariserade och kaviteterna numrerade för 
att undvika felkoppling. 
 
Samtliga ledningsskor till dessa isolatorer skall vara 
försedda med låstunga. 
 
Samordning av fabrikat enligt K-standard 26000.0001, 
avsnitt 6 gäller. 

1 GENERAL 

Housings are used to protect and insulate cable terminals 
and to bundle serval cable connections to one connection 
place. 
 
It exists a great number of types and design of housings. 
Only the most used housings at Kalmar are presented in the 
K-standards. However the standardized housings shall be 
chossed as priority 1. 
 
2 HOUSINGS FOR TABS AND 
 RECEPTACLES 

These housings are polarised and the cavities are numbered 
to avoid faulty connection. 
 
All of the cable terminals to these housings shall be 
provided with a locking lance. 
 
3 HOUSINGS FOR PINS AND SOCKETS 

 
Depending on the lower insertion and removal forces for 
this type of cable terminals all the housings are provided 
with a locking device. 
 
The housings are polarised and the cavities are numbered to 
avoid faulty connections. 
 
All of the cable terminals to these housings shall be 
provided with a locking lance. 
 
Co-ordination in choise of manufacturer according to  
K-standard 26000.0001, clause 6, shall be done. 

 


