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Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към кабели с хартиено-
импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 20 kV и 35 kV

Кабел
Муфите са конструирани за 1- или 
3-жилни кабели с хартиено-
импрегнирана изолация с отделно
пооловени жила към 1- или 3-жилни
кабели с пластмасова изолация за
напрежение 20 и 35 kV 
Например : АОСБ – САХЕкТ

Конструкция на муфата с
включени винтови гилзи
При 3-жилните хартиени кабели с
безспойково съединение се осъщест -
вя ва връзка между бронята и метал -
ните обвивки. Върху жилата се свиват
термосвиваеми тръбички и трипръсто -
ва ръкавица, които херметизират
разделката 
Краят на металните обвивки се обвива
с жълта лента и жилата се покриват с
маслоустойчиви тръби.
Така хартиеният кабел се трансформи -
ра в пластмасов и муфирането се
извършва по познатия начин. 
Върху края на полупроводимия екран
на пластмасовия кабел се навива
жълта лента. Жилата на пластмасовия
и хартиено-масления кабел се покри -
ват с тръби стрес-контрол. Жилата се
свързват с винтови съединителни
гилзи, включени в комплекта. Жълта
лента затваря краищата на жилата на
хартиения кабел. Мястото на
съединение се покрива със стрес-
контрол маса. Изолацията и екрана
върху нея се възстановяват с
трипластова термосвиваема тръба. 
Около муфата се навива медна
плетенка, която замества металния
екран. Оловната обвивка и металния
екран на пластмасовия кабел се
съединяват с безспойково съединение.
Външната защита и херметичност се
осигурява от термосвиваема,
дебелостенна тръба с лепилен слой за
всяко жило. 
При 3-жилни пластмасови кабели една
тръба замества обвивката

Хартиено-маслен към 1-жилен
пластмасов кабел

�

�

Размерите L, D вижте в таблицата

Конструкция на муфата без
винтови гилзи
При 3-жилните хартиени кабели с
безспойково съединение се осъщест -
вява връзка между бронята и метал -
ните обвивки. Върху жилата се свиват
термосвиваеми тръбички и трипръсто -
ва ръкавица, които херметизират
разделката 
Краят на металните обвивки се обвива
с жълта лента и жилата се покриват с
маслоустойчиви тръби. С къси
проводими тръбички се възстановява
полупроводимия екран от металната
обвивка към жилата. Така хартиеният
кабел се трансформира в пластмасов
и муфирането се извършва по
познатия начин. 
Върху края на полупроводимите тръби,
края на екрана на пластмасовия кабел
и върху гилзите се навива жълта
лента. Местата на съединение се
покриват с тръби стрес-контрол.
Изолацията и екрана върху нея се
възстановяват с трипластова
термосвиваема тръба. 
Около муфата се навива медна
плетенка, която замества металния
екран. Оловната обвивка и металния
екран на пластмасовия кабел се
съединяват с безспойково съединение.
Външната защита и херметичност се
осигурява от термосвиваема,
дебелостенна тръба с лепилен слой за
всяко жило.
При 3-жилни пластмасови кабели една
тръба замества обвивката
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Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към кабели с хартиено-
импрегнирана изолация с отделно пооловени жила за напрежение 20 kV и 35 kV

Преходни муфи с включени винтови съединителни гилзи
Преходни  муфи  от 3-жилни хартиено-маслени  към  1-жилни пластмасови  кабели
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка за пластмасови Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) кабели с екран от телове или ленти * L D

35– 70 TRAJ 24/1x 25- 70-3HL 1000 90
12/20 95–150 TRAJ 24/1x 70-150-3HL 1000 120

120–240 TRAJ 24/1x120-240-3HL 1000 140

20/35
70–150 TRAJ 42/1x 70-120-3HL 1250 130

120–240 TRAJ 42/1x120-240-3HL 1250 150

* Муфите са подходящи за кабели с екран от медни телове, медни ленти и алуминиев ламинат тип Нокиа.

Преходни муфи без винтови съединителни гилзи
Преходни  муфи  от 3-жилни хартиено-маслени  към  1-жилни пластмасови  кабели
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка за пластмасови Размери (mm)
Uo/U (kV) кабели с екран от телове или ленти * L D

25 –  95 RPKJ-24B/1XU-3HL-CEE01 1200 90
12/20 95 – 240 RPKJ-24C/1XU-3HL-CEE01 1200 130

240– 400 RPKJ-24D/1XU-3HL-CEE01 1200 150

50 –  70 EPKJ-36A/1XU-3HL 1450 90
20/35 95 – 150 EPKJ-36B/1XU-3HL 1450 130

185– 400 EPKJ-36C/1XU-3HL 1450 160

* Муфите са подходящи и за кабели с екран от алуминиев ламинат тип Нокиа.

Преходни муфи от 3-жилни хартиено-маслени към 3-жилни пластмасови  кабели
Напрежение Сечение Обозначевие за поръчка Раззмери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 70 EPKJ-24B/3XU-3HL 1700 90
12/20 95–240 EPKJ-24C/3XU-3HL 1700 130

300–400 EPKJ-24D/3XU-3HL 1700 160

Преходни муфи от 1-жилни хартиено-маслени към 1-жилни пластмасови кабели
Напрежение Сечение Обозначевие за поръчка Раззмери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

12/20
35– 70 EPKJ-24B/1XU-1HL 850 50
95–240 EPKJ-24C/1XU-1HL 950 65

20/35
95–150 EPKJ-36B/1XU-1HL 1050 70

185–400 EPKJ-36C/1XU-1HL 1050 80

Безспойкова връзка за TRAJ-CEE01 и RPKJ-CEE01 към екрана на 1-жилен пластмасов кабел с екран от алуминиев
ламинат, тип Нокиа.

Обозначение за Размери на заземителното
Поръчка въже – дължина (mm) Сечение (mm²)

SMOE 62651 800 3 x 10

Забележка: Безспойковото заземяване се поръчва отделно. То включва винтова гилза, 3 изолирани заземителни въжета,
3-пръстова ръкавица и изолационна тръба.

Преходни муфи за други типове и сечения кабели се доставят по заявка.




