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Съединителни муфи и муфи с извеждане н а екрана EHVS 
за напрежение от 123 kV до 170 kV

Приложение
Муфата е конструирана за напрежение
до 170 kV и се състои от 3 компонента,
изработени фабрично. Муфата е
подходяща за всички видове кабели с
пластмасова изолация, като се обръща
внимание на типа екран и броня.

Особености
• Винтови съединителни гилзи
• Интегрирана бариера против

проникване на влага с използване на
термосвиваеми компоненти

• Къса разделка
• Монтаж без специални инструменти
• Може да се адаптира към концепция

за извеждане на екраните
• Преход между различни сечения
• Компонентите от силиконов каучук

са изпитани в заводски условия
• Типови изпитвания по стандартите

IEC 60840 и IEEE 404 

Забележка
По-подробна информация може да
бъде предоставена при поискване.
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Съединителни муфи и муфи с извеждане н а екрана EHVS 
за напрежение от 123 kV до 170 kV

Главни конструктивни елементи
Муфата се състои от гилза (1), кабелни адаптори (2) – включително конуси стрес-
контрол, главно изолационно тяло (3) – с Фарадеев кафез (7) и външни
термосвиваеми тръби (9,12). Жилата се свързват с винтова съединителна гилза
(1) с динамометрични откъсваеми болтове. Гилзата е подходяща за кабели с
многожични или плътни от алуминий и мед. Адапторите от силиконов каучук (2),
пасват към различни кабелни диаметри, като диаметърът в мястото на
присъединяване е почти един и същ. Това позволява използването на една и съща
изолационна тръба (3) за различни сечения кабели. Затова и преходи между
кабели с различни сечения са възможни без използването на допълнителни
компоненти.

За напъхването на силиконовите адаптори (2) и главната изолационна тръба (3)
не са нужни специални инструменти поради високата еластичност на материала.

Метална клипса (7) върху гилзата осигурява равномерно разпределение на
топлината и добро напасване на вътрешните повърхности. Фиксиращият пръстен
(6) придържа на място адаптора.

По време на монтажа главната изолационна тръба се напъхва върху края на
кабела. Това допринася са по-краткото време за подготовка на разделката.
Металния екран се свързва чрез винтови съединителни (8). Термосвиваеми тръби
(9,12) възстановяват кабелните обвивки и противовлажната бариера.

При муфите с извеждане на екрана се използва същата концепция, освен
системата за възстановяване на екрана. Специални запълващи и доказаната
термосвиваема технология компоненти правят възможно извеждането на екрана
чрез двойно-изолирани отземки.

Схема-разрез на EHVS
1 Винтова съединителна гилза
2 Адапторr
3 Главно изолационно тяло
4 Стрес-конус
5 Високоволтов електрод
6 Фиксиращ пръстен
7 Метален клипс
8 Безспойково възстановяване

на екрана
9 Проводима тръба

10 Медна плетенка
11 Изолационнатръба
12 Външна защита с вградена

противовлажна бариера
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Съединителна муфа

Муфа с извеждане на екрана




