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Кабелни глави за монтаж на закрито за едно- и трижилни кабели с хартиено-
импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 10 и 20 kV

Кабел
Тук са показани кабелни глави за
монтаж на закрито за едно и трижилни
кабели с хартиено-импрегнирана
изолация с отделно пооловени жила,
от типа ОСБ, АОСБ. 

Конструкция на кабелната
глава
Кабелната глава се състои от
термосвиваеми изолационни
елементи. Част от главата е направена
от прозрачен материал, който
позволява удобно да се контролира
нивото на маслото за доливане.
Изравняването на интензитета на

полето се извършва от метален
дефлектор. Безспойковото
заземяване се извършва с
елементите, посочени в таблицата.

Размерите L и D са дадени в таблицата

Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

50* IDST 5121-E11 300 71
70* IDST 5121-E12 300 71
70** IDST 5121 300 716/10
95 IDST 5121 300 71

120–185 IDST 5122 300 71
185–300 IDST 5123 300 71

50* IDST 5121-E11 300 71
70* IDST 5121-E12 300 71

12/20 70** IDST 5121 300 71
95–150 IDST 5122 300 71

150–240 IDST 5123 300 71

*Само за кабели  с медно жило(95 mm² пресваща кабелна обувка и преходна тръба са включени в комплекта).
**Само за кабели с алуминиеви жила.
Забележка: Един комплект съдържа елементи за трите фази. Кабелната глава трябва да бъде напълнена с нормално
кабелно масло (не се включва в комплекта). За фунийката за заливане и за маслото виж стр. 95.

Безспойково заземяване

Сечение Обозначение за поръчка
(mm²) 3-жилни кабели 1-жилни кабели 1-жилни кабели

с включена ръкавица с оловна обвивка с Al-обвивка

35–150 EAKT 1678 EAKT 1668-DE01*
70–150 EAKT 1678 EAKT 1668-DE01* SMOE 61832*

150–240 EAKT 1679 EAKT 1669-DE01* SMOE 61832*

* 3 бр. заземителни комплекти се поръчват за 1 кабелна глава.
Забележка: Безспойковото заземяване се поръчва отделно. EAKT съдържа ролкови пружини, заземителни въжета и
защитни тръби и ръкавица при 3-жилните кабели. SMOE съдържа системата Ligarex (виж инструментите на стр. 107).
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