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Сухи компактни кабелни глави за КРУ или трансформатор тип PHVS и PHVT 
за напрежение от 72 kV до 170 kV

Приложение
Сухите компактни кабелни глави за
напрежение 170 kV са конструирани за
монтаж в кабелните въводи на КРУ с
вакуум или елегаз. Те съответствуват
на  IEC 60859 и IEEE 1300 където са
специфицирани профилите на
повърхностите в мястото на връзка
между главата и КРУ-то. Затова
главите ще пасват на всяко КРУ, което
съответствува на тези стандарти.
За адаптиране към маслонапълнените
кабелни глави, които също отговарят
на  IEC 60859 е предвиден адаптор. 

Главите могат да работят в среда от
SF6 (елегаз) , но също и в среда от
изолационни течности като
трансформаторно масло. На върха на
трансформаторните кабелни глави се
монтира корона-щит, който осигурява
защита на извода.
Главите се отделят лесно чрез
щепселната си част и се състоят от
изолационна част от епоксидна смола. 
Изолаторът може да бъде монтиран от
производителя на КРУ или
трансформатора, като скъси по този
начин времето за монтаж и намаля
риска от замърсяване на кабелния
въвод. В случай на къс кабелен край и
поради малката дължина и тегло на
щепселната част, тя може да се
монтира наново от производителя на
кабела, като допълнително намали
времето за монтаж. 

Особености
• Сухи-без маслен пълнеж
• Размери според IEC 60859
• Херметичен корпус
• Работи в среда от SF6 и

изолационни масла
• Стрес-контрол конус от силиконов

каучук, изработен и изпитан в
заводски условия 

• Динамометричен откъсваем болт
• Не се изискват специални

инструменти за монтаж на главите
• Изолирани кабелни уплътнители за

секциониране
• Типови изпитвания по IEC 60840,

IEC 60859 и IEEE 1300 

Забележка
По-подробна информация може да
бъде предоставена при поискване.
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Сухи компактни кабелни глави за КРУ или трансформатор 
тип PHVS и PHVT за напрежение от 72 kV до 170 kV

Главни конструктивни елементи
Изолатор от епоксидна смола (4) с вграден електрод осигурява плътен контакт
между проходния изолатор на КРУ-то или трансформатора с кабелната глава без
никакви газови включвания. Закрепя се към кабелния вход с фиксиращ
пружинен пръстен (7).

Върху жилото се монтира винтова кабелна обувка с динамометрични
многоточкови откъсваеми глави на болтовете (3) или пресова обувка. Обувката е
подходяща за медни и алуминиеви жила, за многожично и плътно жило. Не се
изискват специални инструменти за монтаж на конектора. 

Силиконов конус стрес-контрол (5) осигурява контрола на полето и може лесно
да се монтира без специални инструменти, благодарение на високата си
еластичност.

Метален пружинен пръстен (5) притиска стрес-конуса в специално оформена
част от изолационното тяло, като осигурява равномерно разпределение на
натиска на контактните повърхности и електрически стабилна вътрешна
повърхност. 

Корона-щит (1) може лесно да се монтира към главата при работа в изолационни
течности. В сравнение с IEC 60859 и IEEE 1300 тук имаме по-широк обхват на
приложение.

Обслужването на кабела отвън става през системата от уплътнения (8).
Тази система допълнително защитава кабела.

За КРУ и трансформатори с маслени глави е възможно да се използва адаптор
(2), за да се адаптират размерите на главите, което е отлична възможност
за замяна на маслонапълнените глави.

Схема-разрез на PHVS и PHVT
1 Корона-щит (само PHVT)
2 Адаптор (опцияl)
3 Винтова кабелна обувка
4 Корпус
5 Стрес-конус
6 Пружинен пръстен
7 Фиксиращ пръстен
8 Щуцери и уплътнения
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