
Кабел
Главите са предназначени за кабели с
пластмасова изолация, с полупро -
водим екран и екран от телове за
сечение на жилото от 150 mm² до
240 mm² и диаметър на изолацията от
30 mm до 45 mm. Кабелите,
конструирани за 3-фазна система с
променливо Uo/Um = 30/52 kV или
41/72,5 kV обикновено отговарят на
тези размери.
Главите са изпитани по IEEE-48-1990,
който надвишава изискванията на 
IEC-60840-1999-2 за кабели и кабелна
арматура за напрежение Um 52 kV.
Това обуславя използването им за
контактната мрежа на ЖП-транспорта,
където номиналното напрежение е
25 kV (фаза-земя), както е дефини -
рано в EN 50163 с Umax1 = 27,5 kV 
(при неограничено времетраене) и
Umax2 = 29 kV (max. 5 min).

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

изолацията на кабела диам. стрехи
(mm2) (mm) (mm) (mm) (mm)

Монтаж на закрито

RWIT-25/1x150-240-L12 150–240 30–45 60 750 155 2

Монтаж на открито

RWOT-25/1x150-240-L12 150–240 30–45 60 900 155 4

Забележка: В комплекта се съдържат материали за 1 фаза. 
Други типове глави се доставят по заявка. 

Глави за кабели с пластмасова изолация за променливо напрежение до 25 kV,
предназначени за железниците

Размерите L, D вижте в таблицата

Конструкция на главата
Разделката се подготвя, както при
другите глави високо напрежение.
Разработена на принципа на добре
познатите кабелни глави на Raychem
ВН, тази глава се състои от комплект
тръби и ленти за регулиране на
полето.
Термосвиваема трекингустойчива
тръба се свива върху системата стрес-
контрол и осигурява пълна
херметичност, устойчивост на ерозия и
атмосферни фактори.
За удължаване пътя на утечка се
свиват стрехички, като посоката им
зависи от начина на монтаж – прав или
обърнат.

Винтова кабелна обувка за сечения от
150 mm² до 240 mm² е включена в
комплекта и е подходяща за медни и
алуминиеви жила. В комплектите с код
-L12 обувката е с отвор M12, а тези с
код -L16 – отвор M16. 
В комплекта на главата има материали
за една фаза.
След монтаж главата трябва да се
фиксира в двата края.
Безспойково заземяване за кабел с
екран от ленти се доставя отделно при
заявка.
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