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JENIS
HEATSHRINK TECHNOLOGY 

MATERIAL
Red Non-Tracking Heatshrinkable

APLIKASI
Indoor dan Outdoor

JUMLAH CORE
Single Core dan Three Core

KABEL
Produk dapat dipasang pada segala kabel :
- Isolasi polimer ( PE, XLPE, EPR, dll. )
- Konduktor Allumunium ( Al ) maupun Copper ( Cu )
- Lapisan Semi konduktif bentuk tape atau ekstrusi
- Metal screen bentuk tape, wire atau polylam
- Armour ataupun tanpa armour
- Ukuran konduktor 25 hingga 1600 mm2
- Tegangan kerja hingga 45 kV (Um) 

STANDAR UJI PRODUK
Pengujian dilaksanakan menurut standart uji PLN VDE 0278 - 1991 dengan hasil sangat memuaskan, meliputi
pengujian yang dilakukan meliputi : 
 1. AC Voltage withstand
 2. DC Voltage withstand
 3. Load Cycling
 4. Impulse Voltage whitstand
 5. Partial Discharge
 6. Saltfog dan Humidity
Komponen FASTINDO - HEATSHRINK Termination juga telah mengikuti standar pengujian internasional diantaranya
ISO/R 1183 Method A, ISO 37, ISO 188, IEC 250, IEC 93, IEC 243, dan ESI 019.

STRESS CONTROL
Pengendalian distribusi medan listrik pada ujung kupasan lapisan semi konduktif kabel dilakukan dengan komponen
selongsong ciut panas (SCR) yang bersifat Resistif-Kapasitif. 
Kegagalan operasi terminasi salah satunya diakibatkan karena voltage stress yang tak terkendali dengan baik. Oleh
karena itu SCR akan menguraikan voltage stress yang tinggi dan tak beraturan secara merata dan landai sepanjang
permukaan komponen tersebut.
Mastik kuning perata stress adalah merupakan komponen pelengkap untuk mengisi celah udara akibat perbedaan

GAMBARAN UMUM PRODUK
Berdasarkan lisensi dan komponen utama dari SUMITOMO-Japan, product MV Termination FASTINDO -
HEATSHRINK di desain secara khusus dikembangkan untuk mengatasi segala permasalahan kegagalan terminasi
yang terjadi. Kegagalan yang sering terjadi umumnya disebabkan karena beberapa hal diantaranya : produk tidak
sesuai kondisi lapangan, kesalahan instalasi komponen yang dikarenakan kekurang mampuan jointer, alat kerja yang
tidak sesuai, serta pelayanan purna jual dari pabrikan yang kurang memuaskan.
Dari segala permasalahan yang ada tersebut Termination FASTINDO-HEATSHRINK dimunculkan untuk menjadi salah
satu solusi dalam megatasinya.



DESAIN PRODUK
Desain produk FASTINDO - HEATSHRINK Termination disesuaikan penuh dengan kondisi operasi disegala area di
Indonesia, dimana beberapa kondisi seperti kelembaban diperhitungkan secara matang.
Secara garis besar seluruh komponen luar produk ini bersifat Non-Tracking, yang tidak akan menimbulkan
penjejakan carbon saat beroperasi pada daerah kerja yang ekstrim sekalipun. Desain khusus sesuai dengan
kebutuhan pelanggan dapat disiapkan, misalnya apabila diperlukan komponen tubing yang lebih panjang atau
penambahan sirip, guna memperpanjang Creepage distace. Perbedaan tegangan kerja atau desain untuk jenis
Indoor atau jenis Outdoor hanya terdapat pada panjang selongsong isolasi dan jumlah sirip.

SIFAT dan MANFAAT
Produk termination FASTINDO - HEATSHRINK berorientasi penuh terhadap kepentingan pelanggan, diantaranya
dalam hal keandalan beroperasi, mudah dan cepat diinstalasi serta harga yang ekonomis. Umur operasi termination
FASTINDO - HEATSHRINK adalah disiapkan sepanjang umur kabel yang dioperasikan.

Termination dapat segera dibebani tenaga listrik, begitu selesai diinstalasi oleh jointer. Selama proses instalasi
komponen dapat terus leluasa diatur posisinya, sehingga mempermudah pekerjaan jointer, kesalahan instalasi
dihindarkan secara maksimum. Bersifat elastis mengikuti irama kerja kabel sesuai beban yang selalu berubah (Load
Cycling).

KOMPOSISI PRODUK STANDAR SETIAP KIT
1. Sepatu kabel (Al, Cu, atau Bimetal) - Optional
2. Penutup sepatu kabel
3. Selomgsong isolasi
4. Sirip isolai
5. Selongsong pengendali stress
6. Celana kabel (khusus untuk 3 core)
7. Komponen pentanahan
8. Mastik pencegah air
9. Mastik pengendali stress
10. Instruksi pemasangan
11. Komponen penunjang untuk persiapan kabel
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PROGRAM PELAYANAN PELANGGAN
Pelayanan terhadap para pelanggan disiapkan maksimum, tenaga teknik-operasi FASTINDO selalu siap memberikan
pelayanan sejak saat perencanaan hingga tahap pekerjaan supervisi instalasi produkdi di lapangan. Hal ini akan
lebih menjamin produk beroperasi secara maksimal.
Bila diperlukan, teknisi FASTINDO dapat melayani pemasangan produk langsung di lapangan.

REKOMENDASI PERALATAN KERJA (TOOLS)
Peralatan kerja (tools) standar yang direkomendasikan agar proses kerja menjadi lebih cepat dengan kwalitas yang
maksimal dan presisi  antara lain adalah :

1. Preparation tools ( type BRMrd ) 
 (digunakan untuk pengupasan isolasi kabel)
2. Preparation tools ( type ASC ) 
 (digunakan untuk pengupasan semi-konduktif kabel)
3. Mechanical cable cutter
 (digunakan untuk memotong konduktor kabel)
4. Hydraulic crimping tools
 (digunakan untuk mengepress sepatu kabel)
5. Hydraulic cable cutter
 (digunakan untuk memotong kabel utuh)


