
Кабел
Кабелната глава е конструирана за
едножилни кабели с пластмасова
изолация, с екран от телове или ленти
със сечение от 35 mm² до
70 mm² и с диаметър върху изолацията
от 26 mm до 45 mm. Кабели за
постоянно напрежение 72.5, 111 или
150 kV обикновено отговарят на тези
изисквания.

Обозначение за Размери на кабела Размери на главата
поръчка Сечение Диаметър Диаметър над Max. диаметър Дължина Диам.на Брой

на жилото на жилото изолацията на кабела стрехата стрехи
(mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

FCEV-111 35 – 95 6–11,5 26–38 53 500 155 1

FCEV-150 35 – 95 6–11,5 26–38 53 700 155 2

Забелажка: Кабелната глава FCEV се доставя като комплект за едно жило. 
Кабелни глави за други типове и размери кабели се доставят по заявка.

Кабелни глави за филтър-кабели с пластмасова изолация за постоянно 
напрежение до 150 kV

Размерите L, D вижте в таблицата

D

L

Преглед на квалификационните изпитвания:

Вид изпитване Резултат от изпитването
FCEV 111 FCEV 150

Частични разряди < 5 pC при 42 kV AC < 5 pC при 52 kV AC

Изпитване с постоянно напрежение > 8 часа при – 200 kV > 8 часа при – 300 kV
> 8 часа при + 200 kV > 8 часа при + 300 kV

Импулсно изпитване >200 пъти при – 240 kV >50 пъти при – 325 kV
(вълна 1,2/50 μs,) >200 пъти при + 240 kV >50 пъти при + 325 kV

Изпитване с променливо напрежение >10 минути при 80 kV >10 минути при 150 kV

Подробни изпитателни протоколи се предоставят при поискване

Конструкция на главата
Кабелът се подготвя по същия начин,
както за главата на Raychem за средно
напрежение. Кабелната глава за
филтър-кабели се състои от тръби
стрес-контрол, термосвиваема,
трекингоустойчива  изолационна тръба
и стрехичка, които се свиват върху
системата стрес-контрол. Осигурява се

пълна херметичност към обувката и
кабелната обвивка. Кабелната обувка
е с винтове и покрива сечения от 35
mm² до 95 mm² и се доставя в ком -
плекта. Винтовата обувка е с резба
М10 за съединяване към шината.   
Кабелната глава се доставя в
комплект за една фаза.
Безспойковото заземяване за кабели
с екран от ленти е включено в
комплекта.

Изпитвания
Не съществуват нито национални, нито
международни спесификации за
филтър-кабели. Като разбираме
спецификата на изискванията, ние
разработихме тест-спесификации за
кабелни глави за филтър-кабели
FCEV, както следва:
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