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Кабелни глави за монтаж на закрито за кабели с пластмасова изолация и
обвивка за напрежение 6 kV

Кабел
Тук са показани кабелни глави за
трижилни кабели с пластмасова
изолация и обвивка, без полупроводим
екран, за напрежение 
6 kV от типа СВБТ, САВБТ.

Размерът L e даден в таблицата

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

EPKT 2041 450

16– 50
EPKT 2042 650
EPKT 2043 800
EPKT 2044 1200

EPKT 2051 450

70–120
EPKT 2052 6503,5/6
EPKT 2053 800
EPKT 2054 1200

EPKT 2061 450

150–240
EPKT 2062 650
EPKT 2063 800
EPKT 2064 1200

Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази. 
Дължината на тръбите се подбира от конкретното място за монтаж, но не може да бъде под 450 mm.
Глави с винтови гилзи (-L12) се доставят по заявка.

Безспойково заземяване за кабели с броня от стоманени или медни ленти 

Напрежение Сечение Обозначение за поръчка
Uo/U (kV) (mm2)

3,5/6
16– 95 SMOE 60805

120–300 SMOE 60873

Забележка: Безспойковото заземяване се поръчва отделно. То съдържа ролкова пружина и заземително въже.
Използвайте херметични кабелни обувки.

Кабелни глави за кутии за двигатели се доставят по заявка.

Конструкция на главата
Жилата се покриват с устойчиви на
трекинг изолационни тръби.
Разделката се затваря с трипръстова
ръкавица, устойчива на трекинг. 
Безспойковото заземяване се поръчва
отделно. 
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Кабелни глави за монтаж на открито за кабели с пластмасова изолация и
обвивка за напрежение 6 kV и 10 kV

Кабел
Кабелната глава за монтаж на открито
е предназначена за трижилни кабели с
пластмасова изолация без полупро -
водим екран за напрежение 6 kV от
типа: СВБТ, САВБТ.

Размерите L и D вижте в таблицата

Напрежение Сеченние Ообозначение за поръчка Размери (mm) брой 
Uo/U (kV) (mm2) L D стрехички

16– 50
EPKT 2292 650 76 3x1
EPKT 2294 1200 76 3x1

70–120
EPKT 2302 650 95 3x1

3,5/6 EPKT 2304 1200 95 3x1

150–240
EPKT 2312 650 95 3x1
EPKT 2314 1200 95 3x1

Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази. Използвайте херметични кабелни обувки. 
Дължината на жилата се определя от конкретните условия, но не може да бъде под 450 mm.
Глави с винтови гилзи (-L12) се доставят по заявка.

Безспойково заземяване за кабели с броня от стоманени или медни ленти

Напрежение Сечение Обозначение за поръчка
Uo/U (kV) (mm2) 

3,5/6
16– 95 SMOE 60805

120–300 SMOE 60873

Забележка: Безспойковото заземяване се поръчва отделно. То включва ролкови пружини и заземително въже.

Кабелни глави за кутии за двигатели се доставят по заявка.

Конструкция на главата
Жилата се покриват с
трекингоустойчиви тръби. Върху
разделката се свива
трекингоустойчива, изолационна
трипръстова ръкавица. Стрехичките
се свиват върху тръбите. 
Безспойковото заземяване се поръчва
отделно.  
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