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PA... Uchwyt odci¹gowy dla wi¹zki przewodów izolowanych ---------------------------------------------- 10
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Spis treœci

Izolowane z³¹czki i koñcówki przewodowe
MJPB Z³¹czki izolowane do przewodu 16 mm2 ---------------------------------------------------------------- 8
MJPT Z³¹czki izolowane do przewodu 25-120 mm2 ---------------------------------------------------------- 9
CPTA, CPTAU Koñcówki izolowane --------------------------------------------------------------------------------- 9
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GHW Haki wieszakowe dla s³upów z otworami ---------------------------------------------------------------- 19
GHN Haki nakrêtkowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19
GDN Haki nakrêtkowo-dystansowe ------------------------------------------------------------------------------- 20
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Spis treœci
Mufy i z³¹czki do kabli SN
J3SI24CPI 50-240 Mufy przelotowe ---------------------------------------------------------------------------- 30
J3SI24CPI-CS 50-240 Mufy przejœciowe ---------------------------------------------------------------------- 31
MF 15E Z³¹czka œrubowa do ¿y³ AL ------------------------------------------------------------------------------ 32
24CSJS Mufa przelotowa ------------------------------------------------------------------------------------------- 33

KABLE I PRZEWODY
Kable i przewody niskiego napiêcia
ASXSn Izolowane przewody samonoœne niskiego napiêcia ------------------------------------------------- 34
NFA2X Izolowane przewody samonoœne niskiego napiêcia ------------------------------------------------- 36
YKY Kabel nn z ¿y³¹ Cu ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37
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Przewody go³e do linii napowietrznych
Al-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
AFL6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
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Kable SN w izolacji polietylenowej
YHAKXS Kable elektroenergetyczne w izolacji z polietylenu usieciowanego
i pow³oce polwinitowej ----------------------------------------------------------------------------------------------- 42
XUHAKXS, XRUHAKXS Kable elektroenergetyczne w izolacji z polietylenu usieciowanego
i pow³oce polietylenowej -------------------------------------------------------------------------------------------- 43

TTD zacisk obustronnie przebijaj¹cy izolacjê

S³u¿y do wykonywania po³¹czeñ elektrycznych
miêdzy przewodami izolowanymi linii g³ównej
i odga³êzienia o ¿y³ach aluminiowych
lub miedzianych.

Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych
niskiego napiêcia
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Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

TT2D Zacisk rozga³êŸny obustronnie przebijaj¹cy izolacjê

S³u¿y do wykonywania po³¹czeñ elektrycznych
miêdzy przewodami izolowanymi linii g³ównej
i odga³êzienia o ¿y³ach aluminiowych lub
miedzianych. Zaciski typu TT2D s¹
wyposa¿one w satelitarny modu³ rozga³êŸny.
Umo¿liwia on pod³¹czenie dwóch odga³êzieñ
z jednego zacisku.

NTD Zacisk jednostronnie przebijaj¹cy izolacjê

S³u¿y do wykonywania po³¹czeñ elektrycznych
miêdzy przewodami linii g³ównej (Al)
a przewodami izolowanymi odga³êzienia
(Al, Cu).
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TTD - CC Zacisk uziemiaj¹cy

Stosowany do uziemiania przewodów linii
izolowanej, zwierania przewodów linii lub
pod³¹czenia odbiorcy tymczasowego. Posiada
z³¹cze bagnetowe pozwalaj¹ce na wielokrotne
pod³¹czanie.

Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

Kompletne uziemiacze do sieci NLK nn
izolowanych

EMCC Mostek zwieraj¹cy
S³u¿y do zwierania przewodów fazowych
i neutralnego linii g³ównej i linii oœwietlenia
ulicznego. Sk³ada siê z giêtkiego przewodu
miedzianego z koñcówkami bagnetowymi do
pod³¹czania zacisków uziemiaj¹cych i mostka
uziemiaj¹cego. Kompletny uziemiacz stanowi
mostek zwieraj¹cy EMCC i mostek uziemiaj¹cy
EMT.
Dane techniczne
EMCC 1105 - mostek zawieraj¹cy piêæ z³¹cz
bagnetowych, do spiêcia trzech faz, przewodu
neutralnego i pod³¹czenia mostka
uziemiaj¹cego
EMCC 1105 S - jw. dostarczane w skrzyneczce
transportowej
EMCC 1106 - mostek zawieraj¹cy szeœæ z³¹cz
bagnetowych, do spiêcia trzech faz, przewodu
neutralnego, jednego przewodu oœwietlenia
ulicznego i pod³¹czenia mostka uziemiaj¹cego
EMCC 1106 S - jw. dostarczane w skrzyneczce
transportowej
EMCC 1107 - mostek zawieraj¹cy siedem z³¹cz
bagnetowych, do spiêcia trzech faz, przewodu
neutralnego, dwóch przewodów oœwietlenia
ulicznego i pod³¹czenia mostka uziemiaj¹cego
EMCC 1107 S - jw. dostarczane w skrzyneczce
transportowej

7

Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

EMT Mostek uziemiaj¹cy

S³u¿y do uziemiania zwartych mostkiem
zwieraj¹cym przewodów linii g³ównej
i oœwietlenia ulicznego. Sk³ada siê z giêtkiego
przewodu miedzianego wyposa¿onego
w kontakt bagnetowy do ³¹czenia z mostkiem
zwieraj¹cym oraz imade³ko rêczne do
pod³¹czania uziemienia.

Izolowane z³¹czki i koñcówki przewodów

MJPB Z³¹czka

S³u¿y do ³¹czenia ¿y³ przewodów izolowanych
przy³¹czy i oœwietlenia ulicznego.
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S³u¿y do ³¹czenia ¿y³ przewodów izolowanych
linii g³ównej.

Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

MJPT Z³¹czka

CPTA, CPTAU Koñcówki izolowane
Zastosowanie:
Koñcówki izolowane z aluminium lub
dwumetalowe aluminiowo-miedziane.
Tuleja aluminiowa wype³niona jest wewnêtrznie
past¹ stykow¹.
Ca³oœæ pokryta jest tworzywem sztucznym
odpornym na œciskanie, na którym mo¿na
odczytaæ nastêpuj¹ce informacje:
l iloœæ i rodzaj zacisków.
l d³ugoœæ przewodu do odizolowania.
l przekrój przewodów, rodzaj szczêk do
stosowania.
Kolorowa uszczelka pozwala na szybk¹
idetyfikacjê przekroju przewodu.
£¹czenie: prask¹ ze szczêkami szeœciok¹tnymi
firmy Sicame typ HVD 51.
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Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

Uchwyty odci¹gowe, przelotowe
i przelotowo-naro¿ne
PP63 Uchwyt odci¹gowy przy³¹cza
Zastosowanie:
Przewody izolowane typu AsXS, AsXSn
Prace pod napiêciem
Uchwyt odci¹gowy do monta¿u przy³¹czy
napowietrznych, wykonany z materia³ów
izolacyjnych o wysokiej wytrzyma³oœci
mechanicznej i klimatycznej.
Uchwyt sk³ada siê z:
l korpusu otwartego (mo¿liwoœæ mocowania
2 lub 4 przewodów),
l dwóch klinów zapewniaj¹cych równomierny
nacisk na przewody,
l ramienia o regulowanej d³ugoœci (ok. 6 cm)
zakoñczonego hakiem z zatrzaskiem.
Wszystkie elementy s¹ po³¹czone z korpusem
i wykonane z tego samego materia³u.
Uchwyt ten umo¿liwia dok³adn¹ i ³atw¹
regulacjê naci¹gu.

Uchwyt odci¹gowy
PA 5 - PA 5 D
Zastosowanie:
Uchwyt odci¹gowy z zaklinowaniem
sto¿kowym dla wi¹zki samonoœnej 2, 4
przewodowej o identycznych przewodach.
Uchwyt sk³ada siê z:
l korpusu i klina z materia³u izolacyjnego
o wysokiej wytrzyma³oœci mechanicznej
i klimatycznej
l giêtkiej linki ze stali nierdzewnej ze
zdejmowaln¹ podk³adk¹ zabezpieczaj¹c¹
œcieranie siê linki wykonanej z materia³u
izolacyjnego, oraz dwóch zakoñczeñ
zaciœniêtych na krañcach aby zapewniæ
ryglowanie uchwytu.

Uchwyt odci¹gowy
PA 10 - PA 11 - PA 12
Zastosowanie:
Uchwyt odci¹gowy dla wi¹zki przewodów
izolowanych typu AsXS, AsXSn
Uchwyt sk³ada siê z:
l trzech szczêk zaciskaj¹cych z tworzywa
o wysokiej wytrzyma³oœci mechanicznej,
klimatycznej i dielektrycznej, zapewniaj¹cych
równomierny rozk³ad si³ na przewodach.
l dwóch p³ytek zaciskaj¹cych ze stali
cynkowanej na gor¹co.
l sprê¿yn do automatycznego otwierania
uchwytu, w celu u³atwienia monta¿u.
l dwóch œrub zapewniaj¹cych trzymanie
przewodów nie niszcz¹c ich.
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Zastosowanie:
Uchwyt przelotowy do przewodów typu AsXS,
AsXSn
Uchwyt sk³ada siê z:
l korpusu ze stali ocynkowanej na gor¹co
z otworem do mocowania Ø 23 mm i œrub¹
zaciskaj¹c¹ z zabezpieczeniem (5 Nm)
l wk³adki gumowej o wysokiej wytrzyma³oœci
mechanicznej, klimatycznej i dielektrycznej.

PSY
Zastosowanie:
Orczyk pozwalaj¹cy na monta¿ linii o k¹cie
za³omu 120 ÷ 1800. Wykonany ze stali
ocynkowanej na gor¹co.

Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

PS...PF Uchwyt przelotowy dla wi¹zki przewodów izolowanych
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Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

GPS Uchwyt przelotowy

S³u¿y do zawieszania przewodów izolowanych
typu AsXS(n) na s³upach przelotowych
i naro¿nych o za³omie do 30°.

GPM Uchwyt przelotowy

S³u¿y do zawieszania przewodów izolowanych
typu AsXS(n) na œcianach i fasadach budynków.

Monta¿:
Mocowanie uchwytu do œciany nale¿y wykonaæ
przy pomocy œrub M8 z ko³kami rozporowymi
(M8x100 dla œcian miêkkich i M8x60 dla œcian
twardych).
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S³u¿y do zawieszania przewodów izolowanych
typu AsXS(n) na s³upach przelotowych
i naro¿nych o za³omie do 90°. Jest wyposa¿ony
w rolki monta¿owe, umo¿liwiaj¹ce przeci¹ganie
przewodu przez uchwyt podczas budowy linii.
W przypadku za³omu wiêkszego ni¿ 60° nale¿y
zastosowaæ specjaln¹ przystawkê z podwójnymi
rolkami monta¿owymi *.
* Informacje szczegó³owe dotycz¹ce przystawek
u przedstawicieli regionalnych lub w siedzibie firmy

Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

GP1Q Uchwyt naro¿ny

GP2Q Uchwyt naro¿ny

S³u¿y do zawieszania przewodów izolowanych
typu AsXS(n) na s³upach przelotowych
i naro¿nych o za³omie do 90°. Uchwyt
umo¿liwia mocowanie przewodów o ró¿nych
przekrojach bez wymiany wk³adek gumowych.
Jest wyposa¿ony w rolki monta¿owe,
umo¿liwiaj¹ce przeci¹ganie przewodu przez
uchwyt podczas budowy linii. W przypadku
za³omu wiêkszego ni¿ 60° nale¿y zastosowaæ
specjaln¹ przystawkê z rolkami*.
* Informacje szczegó³owe dotycz¹ce przystawek
u przedstawicieli regionalnych lub w siedzibie firmy
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Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

SC Uchwyt dystansowy

S³u¿y do mocowania przewodów izolowanych
do œcian i fasad budynków.

EM Uchwyt dystansowy

S³u¿y do mocowania przewodów izolowanych
lub kabla ziemnego na s³upie. Konstrukcja
uchwytu umo¿liwia mocowanie przy pomocy
taœmy stalowej, wkrêtem (6x60mm), œrub¹
(6x100mm) lub gwoŸdziem.
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Zastosowanie:
Uchwyt dystansowy s³u¿y do mocowania
wi¹zkowych samonoœnych przewodów
izolowanych na œcianach budynków. Mo¿e
tak¿e s³u¿yæ jako uchwyt dla przewodów i kabli
w przypadku sprowadzeñ po pod³o¿u
betonowym, wysiêgnikach itp.
Budowa:
Uchwyt sk³ada siê z:
l taœmy perforowanej oblanej tworzywem,
l tulei dystansowej z tworzywa sztucznego
l elementu mocuj¹cego uchwyt do œciany
Elementy metalowe s¹ zabezpieczone przed
korozj¹, a tworzywo sztuczne jest odporne na
wp³ywy atmosferyczne i promieniowanie UV.

Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

GPDd, GPDm, GPDs Uchwyt dystansowy
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Osprzêt do linii napowietrznych izolowanych niskiego napiêcia

GUKp Uchwyt odci¹gowy do przy³¹czy

S³u¿y do trwa³ego zamocowania odci¹gowego
przewodów izolowanych typu AsXS(n).
Stosowany g³ównie do zawieszania przewodu
przy³¹cza, jak równie¿ do zawieszania
przewodu oœwietlenia ulicznego.

GUKo Uchwyt odci¹gowy do linii g³ównej

S³u¿y do trwa³ego zamocowania odci¹gowego
przewodów izolowanych typu AsXS(n).
Stosowany g³ównie do zawieszania przewodu
linii g³ównej.
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Pozosta³y osprzêt
IL Taœma stalowa
IF Taœma stalowa
CF Klamerka

Pozosta³y osprzêt

Taœma stalowa wraz z klamerkami s³u¿y do
trwa³ego monta¿u elementów uzbrojenia
s³upów. Wykonana ze stali nierdzewnej.
Krawêdzie taœmy s¹ têpe.

Narzêdzia do monta¿u taœmy stalowej
PCL Naprê¿arka dŸwigniowa
S³u¿y do naprê¿ania i ucinania taœmy stalowej
typu IL i IF.

PINF Naprê¿arka imad³owa
S³u¿y do naprê¿ania i ucinania taœmy stalowej
typu IL i IF.

CISF No¿yce
S³u¿¹ do ucinania taœmy stalowej typu IL i IF.

PRF Szczypce
S³u¿¹ do zginania taœmy stalowej typu IL i IF.

CPBF Skrzynka ochronna
S³u¿y do przechowywania narzêdzi do taœmy
stalowej typu IL i IF.
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CCD Opaska

Pozosta³y osprzêt

Stosowana do spinania przewodów
izolowanych o ma³ych przekrojach oraz
spinania przewodów przy³¹cza do linii g³ównej.
Mo¿liwe jest wielokrotne zaciskanie
i zwalnianie opaski.

GPE Os³onka koñca przewodu

S³u¿y do os³aniania koñca ¿y³y przewodu
izolowanego przed dostêpem wody i wilgoci.
Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego
na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV.
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GHW Œruba hakowa z podk³adk¹ kwadratow¹

Pozosta³y osprzêt

S³u¿y do zawieszania uchwytów odci¹gowych
i przelotowych mocuj¹cych samonoœne
przewody izolowane.

GHN Hak nakrêtkowy

S³u¿¹ do zamocowania uchwytu odci¹gowego
linii odga³êŸnej przy³¹cza lub uchwytu
przelotowego drugiego toru linii.
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GDN Hak nakrêtkowo-dystansowy

Pozosta³y osprzêt

S³u¿y do zawieszania elementów osprzêtu
na s³upach okr¹g³ych.

GHP Hak p³ytowy

S³u¿y do zawieszania elementów osprzêtu
na powierzchniach p³askich.
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GHSO Hak do s³upów okr¹g³ych

Pozosta³y osprzêt

S³u¿y do zawieszania uchwytów odci¹gowych
i przelotowych na s³upach okr¹g³ych nie
posiadaj¹cych otworów. Mocowany jest przy
pomocy taœmy ze stali nierdzewnej.

GSD Œruba dwustronna kompletna

S³u¿y do mocowania wysiêgników, haków
nakrêtkowych i dystansowych na s³upach,
a tak¿e do bliŸniaczenia ¿erdzi ZN.
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HVD 51 Praska hydrauliczna
S³u¿y do zaciskania z³¹czek i koñcówek
przewodowych.

Pozosta³y osprzêt

Dane Techniczne
Nominalna si³a zaciskania: 50 [kN]
Skok t³oka (regulowany): 10-16 [mm]
Regulacja po³o¿enia g³owicy: 180°
Cechy dodatkowe:
l zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem po
przekroczeniu nominalnej si³y zaciskania
l samoczynny powrót t³oka po naciœniêciu
dŸwigni odprê¿aj¹cej
l gwarancja 5000 zaciœniêæ
l wyposa¿ona w szeklê do zamocowania
na pasku lub linie
l mo¿liwoœæ wyposa¿enia w dodatkowe szczêki
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D5 Szczêki do praski hydraulicznej
S³u¿¹ do zaciskania z³¹czek przewodowych
typu MJPB i MJPT.

Zabezpieczenia
GFN1k Oprawa bezpiecznikowa

Zabezpieczenia

S³u¿y do zabezpieczania obwodów oœwietlenia
ulicznego. Przeznaczona do monta¿u pod
zaciskiem lub bezpoœrednio na wi¹zce
przewodów izolowanych. W sk³ad kompletu
wchodzi oprawa bezpiecznikowa i zacisk
przebijaj¹cy izolacjê.

TTD PROTECT Ogranicznik przepiêæ

S³u¿y do ograniczania udarów napiêciowych
w liniach izolowanych niskiego napiêcia.
W sk³ad kompletu wchodzi warystorowy
ogranicznik przepiêæ i zacisk przebijaj¹cy
izolacjê. Ogranicznik typu TT2D 83F3
PROTECT, pozwala na jednoczesne pod³¹czenie
ogranicznika przepiêæ i odga³êzienia lub
przy³¹cza.
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Osprzêt do linii œredniego napiêcia
AZB 030...420 Ogranicznik przepiêæ do zastosowania w trudnych
warunkach zewnêtrznych - strefach przemys³owych (strefa IEC III klasa)

Osprzêt do linii œredniego napiêcia

Podstawowe parametry ograniczników:
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l Znamionowy pr¹d roz³adowania 10 kA
l Graniczny pr¹d wy³adowczy (udar 4/10 ms)
100 kA
l Znamionowa czêstotliwoœæ pracy 48...62 Hz
l Znamionowa wytrzyma³oœæ zwarciowa
20 kA/0,2 sek
l Zakres temperatur pracy -40OC ...+ 60OC
l Maksymalny moment skrêcaj¹cy
- mocowanie pionowe 250 Nm
l Zdolnoœæ poch³aniania energii elektrycznej
3,7 kJ/ 1 kV napiêcia znamionowego

K 158 LR G³owica konektorowa k¹towa
Z³¹cze trójgniazdowe: (K)1501J3-U
Z³¹cze dwugniazdowe: (K)150S
Zacisk typu „T”dwugniazdowe: (K)150T
Gniazdo proste: (K)151SP
Zaœlepka: (K)150DP
Przepusty izolatorowe redukcyjne:
- seria 400: (K)400RTPA
- seria 600: (K)606RTPA, (K)676RTPA,
(K)600RTP, (K)675RTP, (K)600RTPS,
(K)675RTPS
Zaœlepka izolacyjna: (K)151SOP
Zaœlepka uziemiaj¹ca: 250GP
l spe³nia wymagania norm: IEC71, VDE0278,
C 33-051, NBN C68-207, UNESA 5205 A,
ANSI/IEEE 387
l masa brutto: ok. 1.3 kg
ZASTOSOWANIE
l G³owica wtykowa przeznaczona jest do
³¹czenia kabli z urz¹dzeniami (transformatory,
rozdzielnice, silniki) oraz do ³¹czenia kabli
miêdzy sob¹.
DANE TECHNICZNE
G³owica ta:
l jest ca³kowicie ekranowana i wodoszczelna,
l przystosowana jest do monta¿u na kablach:
6/10 kV: 16-120 mm2
12/20kV: 16-95 mm2
l mo¿e wspó³pracowaæ z nastêpuj¹cymi
elementami:
Przepusty izolatorowe:
(K)180AR-1, (K)180AR-1-G, (K)180AR-2,
(K)180AR-3, (K)180AR-3-G, (K)180S4,
(K)180T4, 180A-24P-O

MONTA¯
Do³¹czone do ka¿dego zestawu instrukcje
monta¿u przedstawiaj¹ prawid³ow¹ technologiê
przygotowania kabla i zaciœniêcia koñcówki.
Monta¿ g³owicy sprowadza siê do nasuniêcia
prefabrykatu na pokryt¹ smarem silikonowym
izolacjê kabla.
Monta¿ nie wymaga dodatkowych czynnoœci jak
podgrzewanie, uszczelnianie czy owijanie
taœma.
Po³¹czenie wykonane przy u¿yciu g³owicy
k¹towej mo¿e byæ przy³¹czone pod napiêcie
bezpoœrednio po monta¿u.

Osprzêt konektorowy do kabli SN w izolacji polietylenowej

Osprzêt konektorowy do kabli SN
w izolacji polietylenowej

* Parametry dopuszczalne w oparciu o normy IEC, bez
uwzglêdnienia maksymalnych poziomów wytrzyma³oœci.
Informacje o zgodnoœci z innymi normami mo¿na
otrzymaæ od lokalnego przedstawiciela.
** Podanym testom poddawane jest 100% produktów.
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Osprzêt konektorowy do kabli SN w izolacji polietylenowej
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K 158 LR G³owica konektorowa k¹towa
IDENTYFIKATORY ELEMENTÓW PRZY
ZAMAWIANIU
Do 12kV - 158LR-W-X
Do 24 kV - K158LR-W-X
Aby ustaliæ symbol elementu, który ma byæ
zamówiony, z tabel poni¿ej odczytaj symbole
odpowiadaj¹ce W i X.
1. Z tabeli W: Wybierz symbol zakresu œrednic
na izolacji, który odpowiada œrednicy na izolacji
posiadanego kabla.

2. Z tabeli X: Zale¿nie od przekroju
znamionowego i rodzaju ¿y³y roboczej kabla
wybierz symbol elementu.

l spe³nia wymagania norm: VDE 0532 czêœæ
1, DIN 47636, IEC 71, UNESA 5205A,
NBN C68-207.
l waga brutto:
(K)180AR-1: 4,2 kg (opakowanie z 3
elementami)
(K)180AR-2: 4,6 kg (opakowanie z 3
elementami)
(K)180AR-3: 4,0 kg (opakowanie z 3
elementami)
MONTA¯
Przepust izolatorowy mo¿na montowaæ na
urz¹dzeniu w po³o¿eniu poziomym lub
pionowym za pomoc¹ uchwytów mocuj¹cych
lub pierœcienia. Ko³nierz przepustu nale¿y
uziemiæ.
ZASTOSOWANIE
l do stosowania w urz¹dzeniach o izolacji
olejowej, przede wszystkim do transformatorów
DANE TECHNICZNE
Przepust izolatorowy:
l jest dostosowany do nastêpuj¹cych
elementów na napiêcie znamionowe 6/10(12),
12/20(24) kV
G³owica konektorowa k¹towa: (K)158LR
G³owica konektorowa prosta (K)151SR,
(K)152SR
G³owica k¹towa typu „T” K150T
Zaœlepka: (K)150DR

INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE
SK£ADANIA ZAMÓWIEÑ
Przepusty izolatorowe dostarczane s¹
z zaciskami uziemiaj¹cymi.
Na specjalne zamówienie mog¹ byæ
dostarczone z p³ytkami uziemiaj¹cymi.
W zamówieniu wystarczy podaæ symbol
zamawianego wyrobu podany
w poni¿szej tabeli:

Osprzêt konektorowy do kabli SN w izolacji polietylenowej

K 180 AR Przepust izolatorowy

* Parametry dopuszczalne w oparciu o normy IEC, bez
uwzglêdnienia maksymalnych poziomów wytrzyma³oœci.
Informacje o zgodnoœci z innymi normami mo¿na
otrzymaæ od lokalnego przedstawiciela.
** Podanym testom poddawane jest 100% produktów.

Dostêpny jest komplet uchwytów mocuj¹cych NFC 52-053.

27

Osprzêt konektorowy do kabli SN w izolacji polietylenowej

K 400 TB G³owica konektorowa typu “T”
ZASTOSOWANIE
l G³owica konektorowa przeznaczona jest do
³¹czenia kabli z urz¹dzeniami (transformatory,
rozdzielnice, silniki) oraz do ³¹czenia kabli
miedzy sob¹.
DANE TECHNICZNE
G³owica ta:
l jest ca³kowicie ekranowana i wodoszczelna,
l przystosowana jest do monta¿u na kablach*:
6/10 kV: 70-300 mm 2
12/20kV: 35-300 mm2
18/30kV: 35-185 mm2
l mo¿e wspó³pracowaæ z nastêpuj¹cymi
elementami:
Przepusty izolatorowe: (K)(M)400AR-3,
400A-24B
Z³¹cze dwugniazdowe: (K) 400CP
Przepust izolatorowy redukcyjny: (K)400RTPA
Prêt testowy: 400TR
Zaœlepka izolacyjna: (K)(M)400SOP-B
Zaœlepka uziemiaj¹ca: 400GP-B
l spe³nia wymagania norm: IEC71, VDE0278,
UNESA 5205A, NBN C68-207
l posiada certyfikat PTB Ex-90.C.3184 do
stosowania w strefie EEx e II T5
l masa brutto: ok. 3.2 kg
* Informacje o zaciskach na wiêksze napiêcia
(do 24 kV) mo¿na otrzymaæ od producenta.

* Parametry dopuszczalne w oparciu o normy IEC, bez
uwzglêdnienia maksymalnych poziomów wytrzyma³oœci.
Informacje o zgodnoœci z innymi normami mo¿na
otrzymaæ od lokalnego przedstawiciela.
** Podanym testom poddawane jest 100% produktów.
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MONTA¯
Do³¹czone do ka¿dego zestawu instrukcje
monta¿u przedstawiaj¹ prawid³ow¹ technologiê
przygotowania kabla, monta¿u reduktora
i zaciœniêcia koñcówki. Monta¿ g³owicy "T"
sprowadza siê do nasuniêcia prefabrykatu na
pokryty smarem silikonowym reduktor kabla.
Monta¿ nie wymaga dodatkowych czynnoœci
jak podgrzewanie, uszczelnianie czy owijanie
taœm¹.
Po³¹czenie wykonane przy u¿yciu g³owicy "T"
mo¿e byæ przy³¹czone pod napiêcie
bezpoœrednio po monta¿u.

DENTYFIKATORY ELEMENTÓW PRZY
ZAMAWIANIU
Aby ustaliæ symbol elementu, który ma byæ
zamówiony, z tabel poni¿ej odczytaj symbole
odpowiadaj¹ce W i X.
1.Z tabeli W:
Wybierz symbol zakresu œrednic na izolacji,
który odpowiada œrednicy na izolacji
posiadanego kabla

2. Z tabeli X:
Zale¿nie od przekroju znamionowego i rodzaju
¿y³y roboczej kabla wybierz symbol elementu.

Osprzêt konektorowy do kabli SN w izolacji polietylenowej

K 400 TB G³owica konektorowa typu “T”
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Mufy i z³¹czki do kabli SN

Mufy do kabli SN w izolacji papierowej

J3SI24CPI 50-240 Mufy przelotowe
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l Do ³¹czenia 3-¿y³owych kabli energetycznych
na napiêcie znamionowe 8,7/15 kV i 12/20 kV,
o izolacji papierowej przesyconej syciwem
nieœciekaj¹cym i pow³oce o³owianej typu
H(A)KnFtA(y)
wg PN-76/E-90251
l Do uk³adania bezpoœredniego w ziemi lub
kana³ach kablowych
l Spe³niaj¹ wymagania normy
PN-90/E-06401/04
l Ocena Techniczna
nr IEn - EWP-355/03
l Producent: firma SICAME - Francja*

l Do ³¹czenia 3-¿y³owych kabli energetycznych
na napiêcie znamionowe 8,7/15 kV i 12/20 kV,
o izolacji papierowej przesyconej syciwem
nieœciekaj¹cym i pow³oce o³owianej typu
H(A)KnFtA(y)
wg. PN-76/E-90251 z trzema jedno¿y³owymi
kablami o izolacji
z polietylenu usieciowanego typu YH(A)KXS;
X(RU)H(A)KXS
wg PN-E-90411 (IEC 60502-2),
z ¿y³ami powrotnymi z drutów miedzianych o
przekroju geometrycznym 50 mm2
l Do uk³adania bezpoœredniego w ziemi lub
kana³ach kablowych
l Spe³niaj¹ wymagania normy
PN-90/E-06401/04
l Ocena Techniczna
nr IEn - EWP-356/03
l Producent: firma SICAME - Francja*

Mufy do kabli SN w izolacji papierowej

J3S124CPI CS 50-240 Mufy przejœciowe
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MF 15E Z³¹czka œrubowa do ¿y³ AL
l Do ³¹czenia aluminiowych okr¹g³ych ¿y³
roboczych jedno lub wielodrutowych w kablach
niskiego lub œredniego napiêcia. ¯y³y klasy
1 lub 2 wg PN-88/E-90160
l Spe³niaj¹ wymagania normy
PN-90/E-06401/02
l Producent: SICAME - Francja
l Monta¿ z³¹czki MF 15 E polega na
wprowadzeniu w otwory z³¹czki ³¹czonych ¿y³
(rys 1 ), a nastêpnie dokrêceniu czterech
wystaj¹cych œrub a¿ do ich zerwania.

Z³¹czki do kabli SN i nn

Rys 1

l Konstrukcja œruby umo¿liwia dokrêcenie
z odpowiednim momentem si³y. Œruby dokrêca
siê przy pomocy nasadki zrywaj¹cej JTS 16
do³¹czonej do zestawu (rys 2). Nasadkê
dokrêca siê kluczem nr 16. Po zerwaniu œrub
otwory w z³¹czce wype³niamy mas¹
uszczelniaj¹c¹ do³¹czon¹ do zestawu
Rys 2

l W przypadku ¿y³ o mniejszych przekrojach
(50 -120 mm2) na koñcach ¿y³ wielodrutowych
nale¿y zrobiæ obwój z drutu
l Aby zwiêkszyæ wygodê monta¿u polecamy
opcjonalnie uchwyt rêczny KR 5 M (rys 3) do
trzymania z³¹czki w czasie dokrêcania

Rys 3
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24CSJS Mufy przelotowe

IDENTYFIKATOR ELEMENTU PRZY
ZAMAWIANIU
Na napiêcie znamionowe 6/10(12) i 12/20(24)
kV: 24 CSJ-2
Kable: napiêcie znamionowe 6/10 kV, przekrój
¿y³y roboczej 20 - 400 mm2 , napiêcie
znamionowe 12/20kV, przekrój ¿y³y roboczej
95 - 300 mm2
Uwaga dotycz¹ca doboru mufy:
W przypadku kabla o parametrach z wy¿ej
podanego zakresu, nale¿y koniecznie sprawdziæ
nastêpuj¹ce wymiary:
1.Œrednica na izolacji ¿y³y roboczej powinna
wynosiæ min. 23.1 mm.
2.Œrednica pow³oki kabla powinna wynosiæ
max. 46.2 mm
W przypadku, zamawiania z³¹czki:
Dla ¿y³y roboczej aluminiowej wielodrutowej
o przekroju 150mm2 nale¿y zamówiæ z³¹czkê
SC150(K)M-10-2 (Patrz Tabela X).

(1) Wielowarstwowy prefabrykat zimnokurczliwy - korpus
mufy
(2) P³at pó³przewodz¹cy (Hi-K)
(3) Os³ona mufy (EPDM)
(4) Taœma pó³przewodz¹ca (Hi-K)
(5) Taœma uszczelniaj¹ca przeciwwilgociowa

DANE TECHNICZNE
Mufa typu 24CSJ-2:
l do ³¹czenia kabli ekranowanych z ¿y³¹
powrotn¹ z drutów miedzianych:
napiêcie znamionowe 6/10 kV, przekrój ¿y³y
roboczej 120 - 400 mm2
napiêcie znamionowe 12/20 kV, przekrój ¿y³y
roboczej 95 - 300 mm2
l obejmuje szeroki zakres przkrojów ¿y³
roboczych i napiêæ znamionowych kabli,
l parametry elektryczne mufy s¹ nie gorsze ni¿
parametry kabla;
l spe³nia wymagania norm: IEC 71, VDE
0278, C 33-050 i C 33-001 oraz CENELEC
H 528 i H 529.
l masa mufy brutto: ok. 2.5 kg.
MONTA¯
Do³¹czone do ka¿dego zestawu instrukcje
monta¿u przedstawiaj¹ prawid³ow¹ technologiê
przygotowania kabla i zaciœniêcia z³¹czki.
Korpus izolacyjny mufy jest rozci¹gniêty
fabrycznie.Monta¿ mufy jest szybki i polega na
wyci¹gniêciu rurek rozporowych.
Monta¿ nie wymaga dodatkowych czynnoœci jak
podgrzewanie, uszczelnianie czy owijanie
taœm¹.
Mufê mo¿na pod³¹czyæ pod napiêcie
bezpoœrednio po monta¿u.

Mufy do kabli SN w izolacji polietylenowej

ZASTOSOWANIE
l Do ³¹czenia kabli jedno¿y³owych w liniach
kablowych podziemnych i napowietrznych.

(6) Plecionka miedziana zapewniaj¹ca ci¹g³oœæ ¿y³y
powrotnej
(7) Samoprzylepny pasek miedziany
(8) Etykietka
(9) Z³¹czka

* Parametry dopuszczalne w oparciu o normy IEC, bez uwzglêdnienia maksymalnych poziomów wytrzyma³oœci. Informacje o
zgodnoœci z innymi normami mo¿na otrzymaæ od lokalnego przedstawiciela.
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Kable i przewody niskiego napiêcia

Kable i przewody niskiego napiêcia

ASXSn Izolowane przewody samonoœne niskiego napiêcia
Zastosowanie:
Przewody AsXSn przeznaczone s¹ dla sieci
niskiego napiêcia izolowanych WT-92/K-396.
Wyró¿nia siê dwa rodzaje zastosowania:
l przewody sieciowe przeznaczone do zasilania
niskim napiêciem terenów rolniczych o s³abej
gêstoœci zaludnienia
l przewody dla linii przy³¹czy, które zasilaj¹
liczniki abonentów lub skrzynie rozdzielcze
w ma³ych blokach mieszkalnych
Normalizacja:
Przewody AsXSn s¹ homologowane
wg WT-92/K-396
Technologia:
¯y³y przewodów AsXSn s¹ wykonane
z aluminium twardego, a izolacja jest wykonana
z polietylenu usieciowanego.
¯y³y robocze oraz ¿y³a zerowa, przekroje
do 50 mm2, s¹ wykonane jako 7 drutowe,
a przekroje od 70 do 120 mm2, jako
19 drutowe. Wytrzyma³oœæ mechaniczna
tych ¿y³ jest wy¿sza od 160 N/mm 2.
Usieciowanie sprawia, ¿e izolacja jest
wytrzyma³a i odporna na wysokie i niskie
temperatury (od -45°C do +85°C)
Przewody AsXSn posiadaj¹
nastêpuj¹ce w³asnoœci:
l s¹ odporne na promieniowanie
ultrafioletowe,
l s¹ ca³kowicie odporne na ozon,
l wytrzymuj¹ naprê¿enia mechaniczne
i elektryczne w temperaturze
od -45°C do +85°C,
l posiadaj¹ wysok¹ wytrzyma³oœæ
dielektryczn¹ na przebicie,
l s¹ odporne na rozprzestrzenianie siê
p³omienia, wg IEC 332-1
l s¹ odporne na wilgoæ,
l s¹ lekkie i sterowne.
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Przewody AsXSn s¹ stosowane na obszarach
rolniczych lub pó³rolniczych o niskiej gêstoœci
zaludnienia.
W porównaniu z przewodami go³ymi przewody
AsXSn posiadaj¹ wiele zalet, takich jak:
l zwiêkszona zdolnoœæ przesy³u (o 40%),
l ulepszone warunki ich eksploatacji (nie
istnieje ryzyko przypadkowego kontaktu ani
zwarcia przewodów),
l zredukowane ryzyko przeci¹¿enia
wywo³anego przez szron,
l zapewnione bezpieczeñstwo podczas
wykonywania prac w pobli¿u linii,
l mo¿liwoœæ u¿ywania ni¿szych
s³upów (4 i 6 m),
l redukcja kosztów utrzymania.

Kable i przewody niskiego napiêcia

ASXSn Izolowane przewody samonoœne niskiego napiêcia
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Kable i przewody niskiego napiêcia

NFA2X Izolowane przewody samonoœne niskiego napiêcia

36

l Napiêcie znamionowe - 0,6/1 kV
l ¯y³y przewodu - aluminium twarde (klasa 2)
l Izolacja - polietylen usieciowany
l Najwy¿sza dopuszczalna temperatura ¿y³
przewodu - 80°C
l Najwy¿sza dopuszczalna temperatura ¿y³
przy zwarciu - 130°C
l Wykonanie - wed³ug VDE 0274
Przewody posiadaj¹ Certyfikat
Nr B/12/1967/2000 wydany przez
BBJ - SEP

l ¯y³y fazowe znakowane wzd³u¿nymi karbami
w iloœci odpowiednio 1, 2, 3 (rys. 2)
l ¯y³a zerowa jest bez karbów
l Przewody maj¹ oznaczenia d³ugoœci co 1m
l Kierunek skrêtu drutów: prawy; kierunek
skrêtu przewodu: lewy
l Producent: PRAKAB - Czechy

YKY Kabel nn z ¿y³¹ Cu

l Certyfikat: BBJ SEP
Nr B/12/1970/2000
l Normy PN-93/E-90401,
PN-93/E-90400
l Producent: PRAKAB - Czechy

Typ ¿y³

RE:
R - okr¹g³e
E - jednodrutowe

RM:
R - okr¹g³e
M - wielodrutowe

SE:
S - sektorowe
E - jednodrutowe

SM:
S - sektorowe
M - wielodrutowe

Kable i przewody niskiego napiêcia

l Opis:
1. ¯y³a robocza Cu
2. Izolacja PVC
3. Wewnêtrzna os³ona /taœma
4. Pow³oka zewnêtrzna PVC
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YAKY Kabel nn z ¿y³¹ Al

Kable i przewody niskiego napiêcia

Opis:
1. ¯y³a robocza Al
2. Izolacja PVC
3. Wewnêtrzna os³ona /taœma
4. Pow³oka zewnêtrzna
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l Certyfikat: BBJ SEP
Nr B/12/1971/2000
l Normy PN-93/E-90401,
PN-93/E-90400
l Producent: PRAKAB - Czechy

Typ ¿y³

RE:
R - okr¹g³e
E - jednodrutowe

RM:
R - okr¹g³e
M - wielodrutowe

SE:
S - sektorowe
E - jednodrutowe

SM:
S - sektorowe
M - wielodrutowe

PAS Przewody izolowane do linii napowietrznych œredniego napiêcia

Opis:
1. Napiêcie znamionowe 12/20 kV
2. Pow³oka izolacyjna - polietylen usieciowany
barwy czarnej, odporny na dzia³anie czynników
atmosferycznych i promieniowania UV
3. ¯y³a robocza - okr¹g³a, wielodrutowa
ze stopu aluminiowego AlMgSi
l Producent: PRAKAB - Czechy

Przewody izolowane do linii napowietrznych SN

Przewody izolowane do linii
napowietrznych SN
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Przewody go³e do linii napowietrznych

Przewody go³e do linii napowietrznych

AL
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l Producent: ZSNP - S³owacja
l Budowa: druty skrêcone wspó³œrodkowymi
warstwami, kierunki skrêtu s¹siednich warstw
przeciwne, kierunek skrêtu warstwy
zewnêtrznej prawy
Zastosowanie
Do budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych
l Certyfikat: nr 18/347/EP/03 wydany przez
ENERGOPOMIAR Gliwice

l Producent: ZSNP - S³owacja
l Budowa: rdzeñ jedno lub wielodrutowy z
drutów stalowych ocynkowanych, nastêpne
warstwy
z drutów aluminiowych skrêcone
wspó³œrodkowo
Zastosowanie
Do budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych
l Certyfikat: nr 18/347/EP/03 wydany przez
ENERGOPOMIAR Gliwice

Przewody go³e do linii napowietrznych

AFL
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Kable SN w izolacji polietylenowej

Kable SN w izolacji polietylenowej

YHAKXS Kable elektroenergetyczne w izolacji z polietylenu
usieciowanego i pow³oce polwinitowej
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l YHAKXS - kabel elektroenergetyczny (K),
o polu promieniowym (H), z ¿y³¹ robocz¹
aluminiow¹ (A), o izolacji z polietylenu
usieciowanego (XS), w pow³oce zewnêtrznej
z polwinitu(Y) o barwie czerwonej.
l Napiêcia znamionowe: 6/10kV, 8,7/15kV,
12/20kV, 18/30kV
l Wykonanie wg PN-E/90410 i DIN VDE
0276 (NA2XSY)
l Przekroje znamionowe ¿y³ roboczych
1x 50 .... 500 mm2
l ¯y³a powrotna - 50 mm 2 - na zamówienie
klienta mo¿liwe inne przekroje
l Gruboœæ izolacji(mm) w zale¿noœci od
napiêcia znamionowego
6/10kV- 3,4 mm, 8,7/15kV- 4,5 mm, 12/20kV
- 5,5 mm, 18/30kV - 8,0 mm
l Minimalna gruboœæ ekranów
pó³przewodz¹cych na izolacji i na ¿yle roboczej
- 0,3 mm

1. ¯y³a robocza - aluminiowa okr¹g³a
zagêszczona (RMC)
2. Ekran na ¿yle - pó³przewodz¹cy wyt³aczany
z polietylenu usieciowanego
3. Izolacja - polietylen usieciowany
4. Ekran na izolacji - pó³przewodz¹cy
wyt³aczany z polietylenu usieciowanego
5. Obwój na izolacji - taœma pó³przewodz¹ca 6.
¯y³a powrotna - drut miedziany z taœma
miedzian¹ 7. Obwój na ¿yle powrotnej - taœma
izolacyjna poliestrowa
8. Pow³oka zewnêtrzna - z polwinitu

1. ¯y³a robocza - aluminiowa okr¹g³a
zagêszczona (RMC)
2. Ekran na ¿yle - pó³przewodz¹cy wyt³aczany
z polietylenu usieciowanego
3. Izolacja - polietylen usieciowany 4. Ekran na
izolacji - pó³przewodz¹cy wyt³aczany
z polietylenu usieciowanego
5. Obwój na izolacji - taœma pó³przewodz¹ca
z barier¹ przeciwwilgociow¹
6. ¯y³a powrotna - drut miedziany i taœma
miedziana
7. Taœma pó³przewodz¹ca z barier¹
przeciwwilgociow¹
8. Taœma aluminiowa z kopolimerem u³o¿ona
na zak³adkê
9. Pow³oka zewnêtrzna - polietylen

l XRUHAKXS - Kabel elektroenergetyczny (K),
o polu elektrycznym promieniowym (H), z ¿y³¹
robocz¹ aluminiow¹ (A), o izolacji z polietylenu
usieciowanego (XS), uszczelniony wzd³u¿nie(U)
i promieniowo (R) opow³oce z polietylenu (X)
o barwie czarnej.
l Napiêcie znamionowe : 6/10kV, 8,7/15kV,
12/20kV, 18/30kV
l Wykonanie wg PN-E/90410 i DIN VDE
0276 (NA2XS(FL)2Y)
l Przekroje znamionowe ¿y³ roboczych
1x50.....500mm2
l ¯y³a powrotna - 50mm2 - na zamówienie
klienta mo¿liwe inne przekroje
l Gruboœæ izolacji(mm) w zale¿noœci od
napiêcia znamionowego
6/10kV- 3,4 mm, 8,7/15kV- 4,5 mm, 12/20kV
- 5,5 mm, 18/30kV - 8,0 mm
l Minimalna gruboœæ ekranów
pó³przewodz¹cych na izolacji i na ¿yle roboczej
- 0,3 mm
l Dostêpne równie¿ kable w pow³oce
polietylenowej w nastêpuj¹cych wykonaniach
l XHAKXS (NA2XS2Y)
l XUHAKXS (NA2XS(F)2Y)

Kable SN w izolacji polietylenowej

XUHAKXS, XRUHAKXS Kable elektroenergetyczne w izolacji
z polietylenu usieciowanego i pow³oce polietylenowej
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