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Композитни кабелни глави за монтаж на открито OHVT 
за напрежение от 123 kV до 170 kV

Приложение
Главите са конструирани за
напрежение до 170 kV и за работа при
най-сурови условия на околната среда.
Могат да се монтират на кабели с
пластмасова изолация с различна
конструкция. 
Композитен корпус се произвежда с
път на утечка до 50 mm/kV, което го
прави подходящ за работа в най-
замърсени райони с нива според
IEC 60071-1 1996, IEC 60071-2 1996 и
IEEE 1313.1-1996.

Описание
• Херметично и леко композитно тяло
• Стрес-контрол конус от силиконов

каучук, изработен и изпитан в
заводски условия 

• Динамометричен откъсваем болт
• Термосвиваеми компоненти за

осигуряване на херметичност
• При монтажа не се използват

специални инструменти
• Si-масло запълва корпуса
• Изолирана основа
• Металните фитинги произведени от

корозионоустойчива сплав
• Типови изпитвания по стандартите

IEC 60840 и IEEE 48

Забележка
По-подробна информация може да
бъде предоставена при поискване.
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Главни конструктивни елементи
Композитният корпус (4) е изработен от тръба от епоксидна смола, армирана със
стъкловлакна със стрехички от силиконов каучук, отляти върху тръбата.
Фитингите (3) и основната плоча (7) са изработени от корозионноустойчива
сплав.

Допълнително се доставят винтови съединителни обувки с динамометрични
болтове с откъсваеми глави (1) или се доставят пресови съединители. Обувките
са подходящи за многожични и плътни алуминиеви и медни жила. За монтажа на
обувките не се изискват специални инструменти. Гъвкавата двойна система за
херметичност (2) е лесна за монтаж и осигурява надеждно уплътняване в горната
част на главата. Термосвиваемата тръба с маслоустойчив лепилен слой запечатва
трайно кабелната глава в прехода между обувката и изолацията.

Силиконовият конус “стрес-контрол” (6) осигурява контрол на електрическото
поле и лесно се монтира без специални инструменти, благодарение на високата
си елестичност.

Вътрешните пространства между стрес-конуса, кабелната изолация и
вътрешната повърхност на GFR-корпуса се пълни от върха със силиконово 
масло (5).

Обслужването на кабелната глава отвън се извършва през системата от
уплътнения (9). За херметизиране на щуцерите си използва термосвиваема
тръба.

Опорните изолатори (8) се доставят за секциониране и тестване на
повърхностното напрежение, когато се използва отделно заземяване.

Схема-разрез на OHVT-C
1 Кабелна обувка (винтова или пресова)
2 Херметизираща система
3 Горни метални фитинги
4 Композитен корпус
5 Силиконово масло
6 Конус “стрес-контрол”
7 Основна плоча
8 Опорни изолатори
9 Щуцери и уплътнения
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