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Студеносвиваеми муфи за 1-жилни кабели с пластмасова изолация за
напрежение 10 kV и 20 kV 

Кабел
Муфата е конструирана за 1-жилни
екранирани кабели с пластмасова
изолация за напрежение 10, 15 
и 20 kV с екран от телове, ленти или
алуминиев ламинат.
Например: САХЕкТ, САХЕмТ, NA2XS2Y,
YHAKXS, XUHAKXS, AXEKVCEY,
CXEKVCEY, N(A)2XSY, XHE 49, XHP 48,
EHP 48, N(A)2XS(F)2Y.

Конструкция на муфата
Жилата се свързват с винтова
съединителна гилза, която се доставя
в комплекта и покрива всички сечения
жила, за които е предназначена
муфата. Гилзата е подходяща за
алуминиеви и медни, за многожични и
плътни жила.
Контролът на полето в края на
полупроводимия екран се осъществява
от геометричен конус, интегриран в
изолационното тяло на муфата. Това
тяло се доставя в предварително
разпънат вид. При монтаж се издърпва
пластмасовата задържаща спирала и
тялото се свива. 
Контролът на полето в мястото на
връзка между жилата се осъществява
от вграден Фарадеев кафез. 

Размерите L, D вижте в таблицата

Муфа

Муфи с и без винтови съединителни гилзи

За кабели с екран от Cu-телове,ленти или Al-ламинат

Номинално Сечение Обозначение з апоръчка
напрежение Кабел с екран Кабел с екран Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) оттелове от телове или ленти * L D

6/10 95– 240 CSJR 12/1x 95-240 CSJR 12/1x 95-240-CEE01 600 65
С винтова гилза! 185 – 300 CSJR 12/1x185-300 CSJR 12/1x185-300-CEE01 600 70

12/20 35– 150 CSJR 24/1x 35-150 CSJR 24/1x 35-150-CEE01 600 60
С винтова гилза! 95 – 240 CSJR 24/1x 95-240 CSJR 24/1x 95-240-CEE01 600 65

12/20 35– 150 CSJR 24B/1XU-1XU-BG01 600 60
Без гилза! 95 – 240 CSJR 24C/1XU-1XU-BG01 600 65

* Муфата е конструирана за кабели с екран от ленти или алуминиев ламинат, но може да се използва за кабел с екран от
телове. При преход от кабел с екран от телове към екран от ленти или Al-ламинат – използвайте комплект за екран от телове! 

Муфи за други типове и сечения кабели се доставят по заявка.
Муфата съдържа материали за 1 фаза.

Външният полупроводим екран също
е интегриран в тялото на муфата. 
Металният екран се възстановява
чрез безспойкова система от ролкови
пружини и медни калайдисани
плетенки.
Тази система е подходяща за кабели
с екран от алуминиев ламинат тип
“Нокиа” или AHXAMK-W.
Външната защита на муфата се
осигурява от трислойна екструдирана
патентована тръба Rayvolve, която с
приплъзване сама по себе си се
намества върху муфата.
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