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07 Кабелна арматура за силови кабели
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Energy Division

Divizia Energie, unitatea de operare globala 
a Tyco Electronics dezvolta produce si 
comercializeaza produse si sisteme pentru 
industria electro-energetica. Astazi, Divizia 
Energie are aproximativ 4000 de angajati si 
vinzari anuale de cca. 800 millioane de dolari. 
Produsele noastre sint utilizate in statiile 
electrice si de producatorii de echipamente, 
in retelele de cai ferate si in alte ramuri 
industriale din lumea intreaga.

Tyco Electronics Raychem GmbH
се представлява в България от
ЕРЗЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 57, вх. 4А 
Тел./ Факс 056 86 68 86
GSM 0888 639 903
e-mail rrz596@bs.spnet.net
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Цялата горепосочена информация, 
включително схемите, илюстрациите и 
чертежите, отразява нашите познания и 
схващания до днешния ден и се счита за  
точна и надеждна. Ние обаче не гарантираме 
точността на тази информация и сваляме от 
себе си отговорността при неправилното и 
използване. Това предупреждение е включено в 
съпровождащите документи на всички изделия. 
Нашите задължения се свеждат до 
стандартните условия за продажба и доставка.
Този, който използва нашата информация е 
длъжен да определи приложимостта на всяко 
изделие за конкретните условия.
За допълнителна информация се обърнете към 
нашето представителство в България.
 
Raychem, SIMEL, ТЕ лого и Tyco Electronics  
са запазени марки.
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Tyco Electronics Energy Division

Ние разработваме, произвеждаме и продаваме високотехнологични продукти
благодарение на върховите технологии и ноу-хау в областта на материалознание то.
Всички наши продукти са създадени, за да помогнат на нашите клиенти да
подобрят надеждността и икономичността на своите електрически съоръжения и
мрежи. Продукцията, която предлагаме за нуждите на електроснабдителните
предприятия, включва кабелна арматура, импулсни разрядници, изолатори и
изделия за усилване на изолацията, компоненти за ел.съоръжения, съединителни
елементи за напрежение до 800 kV.

Този каталог съдържа кабелни глави, муфи и принадлежности за кабели, както и
най-често използвани в кабелните мрежи и съоръжения на Електроснабдяване и
вътрешни заводски мрежи в Централна и Източна Европа /ЦИЕ/. Като един от
 найголемите доставчици на кабелна арматура в света, Tyco Raychem предлага
изделия за почти всички конструкции чуждестранни и специални кабели. 
Ще Ви помолим да се свържете с нашето представителство за техническа помощ
или допълнителна информация относно кабелната арматура или други видове
продукция.

Кабелна арматура на Raychem

Като резултат от усилената научно-изследователска работа и дългогодишно
техническо осигуряване, през последните 4 десетилетия Raychem създаде
цялостна система от термосвиваема и “студена” кабелна арматура за
напрежение до 170 кВ.

Дългогодишната работа на нашите термосвиваеми изделия е доказала отличните
им качества. Милиони монтирани и работещи единици са подтвърдили високата
надеждност на термосвиваемите продукти на Raychem дори и при най-сурови
условия – неблагоприятни електрически, термични или климатични фактори.

Общото в технологията на Raychem за термосвиваема кабелна арматура са
радиационно-омрежените полимери с еластична памет. Те осигуряват значително
по-висока механична, химична и термична устойчивост в сравнение с
неомрежените материали. 

Кабелната арматура на Raychem се отличава с много добри изолационни и
херметизиращи качества, висока механична якост, устойчивост на химикали и на
климатични условия в това число на УВ-лъчи и алкални разтвори. Поради
широкия диапазон на термосвиваемост на отделните елементи възможно е
използването на един типоразмер арматура за различни видове кабели с
различно сечение на жилата. Това позволява да се държат по-малки количества
арматура на склад. Кабелната арматура на Raychem може да се съхранява на
склад неограничено дълго време при нормални условия.

Серията кабелна арматура включва кабелни глави за открит и закрит монтаж,
обикновени и преходни муфи, разклонителни муфи, както и универсални
изолационни, херметизиращи и ремонтни системи за кабелните мрежи.
Арматурата за средно напрежение включва системата “стрес-контрол”, която
може да бъде като отделна тръба или като нанесен от вътрешната страна на
тръбата слой. При кабелните глави изолационните тръби осигуряват трекинг-
и атмосфероустойчивост и херметичност. Мястото на съединение се покрива с
еластична двуслойно екструдирана тръба, която осигурява изолация и външен
полупроводим слой.
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Монтаж

При монтажа не се изискват специални инструменти. 
Монтажът на термосвиваемите елементи се извършва с пропан-бутанова
горелка, която е необходима и се използва при подготовката на кабели с
хартиено-импрегнирана и пластмасова изолация. При доставка всички елементи
са в разпънато състояние така, че да могат да се напъхат лесно върху
подготвения край на кабела. При достатъчно нагряване те се свиват и прилягат
плътно към кабела, което го предпазва от проникване на влага, докато лепилото
се разтапя и запълва всички празнини и херметизира мястото на съединение.
Кабелната арматура на Raychem като конструкция повтаря тази на кабела и
може да се огъва при необходимост. Кабелните глави могат да се монтират
надолу, като стрехичките при открит монтаж остават с тясната част нагоре.
Кабелът, с монтираната върху него арматура, може да се въведе в експлоатация
веднага след монтажа.

Изпитвания според международните стандарти

Кабелната арматура на Raychem е проектирана и изпитвана според фирмен
стандарт PPS3013, който отговаря на основните вътрешни и международни
стандарти като BS, CENELEC, CSN, ГОСТ, IEC, MSZ, PN, STN, STR, VDE и други.
Докладите за изпитванията, извършени в лабораториите на Raychem и в тези на
независими институти относно дълговременното въздействие на електрически и
климатични фактори върху кабелната арматура, са достъпни за клиентите.

Извършените изпитвания по CENELEC, валиден за Европа са както следва:
EN 50393:2006 – Изпитателни методи и изисквания в използването на

разпределителни кабели за номинално напрежение 
0,6/1,0 (1,2) kV

HD629.1.S2:2006 – Изпитателни изисквания към арматура за силови кабели
за напрежения 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV. 
ЧАСТ1: Кабели с екструдирана изолация.

HD629.2.S2:2006 – Изпитателни изисквания към арматура за силови кабели
за напрежения 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV. 
ЧАСТ2: Кабели с хартиено-маслена изолация.

EN 61442:2006 – Изпитателни методи за аксесоари за силови кабели
с напрежение от 6 kV (Um = 7,2 kV) до 36 kV (Um = 42 kV)

При изпитване и избор на нашите изделия ние използваме следните определения
за Uo/U (Um), както следва според стандартите IEC и CENELEC:
Uo напрежението между фазното жило и земя или металния екран на кабела.
U напрежението между фазните жила.
Um най-високото допустимо напрежение, на което може да бъде подложена

кабелната арматура.

За да покрие напреженията във всички разпределителни мрежи, 
Tyco Electronics Energy Division изпитва кабелната арматура по най-високите
стойности: 3,8/6,6 (7,2) kV, 6,35/11 (12) kV, 8,7/15 (17,5) kV, 12,7/22 (24) kV, 
19/33 (36) kV и 20,8/36 (42) kV.

Сервизно обслужване

Дори и най-съвършенната технология може да се приложи погрешно. За да
избегне това, Raychem е изградила световна мрежа от представителства, която
осигурява необходимата техническа информация и инструкции за монтаж на
своите клиенти като кабелни монтьори, инженери по поддръжка и проектиране,
конструктори, производители на съоръжения и търговци.

Raychem осигурява широка гама услуги:
• Представяния и семинари
• Техническа документация с фокус върху нови тенденции и изделия   
• Обучение на инженери и монтьори от избор до монтаж на нашите изделия
• Практически демонстрации и полеви монтаж
• Решаване на специфични проблеми
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Качество, околна среда, здраве и безопасност

Стандартите за качество на всички материали през целия производствен процес,
започвайки от суровините и завършвайки с пакетираното изделие се наблюдава
и документира непрекъснато. Материалите, процесите и допълнителните еле -
менти се подлежат на постоянна сертификация. Като резултат от нашата пер -
фектна Система за Управление на Качеството, Tyco Electronics Energy Division
непрекъснато подновява сертификата си ISO 9001.

Постоянната работа с термосвиваемите изделия на Raychem не носи риск за
здравето, което е доказано чрез тестове и проучвания от независими институти
и от отзиви на клиентите ни. Дори повече от това – рисковете, свързани с
монтаж на кабелна арматура, могат да бъдат избегнати чрез елиминиране на
запоява нето и боравенето с обикновени 2-компонентни или битумни състави.
След монтаж не остават вредни отпадъци, изискващи специални и скъпо
струващи мероприятия по отстраняването им.

Raychem използва само екологично чисти компоненти, които лесно се рециклират
и постоянно редуцира компонентите в опаковката. Усилията и инвестициите на
Raychem от години са насочени към опазване на околната среда не само чрез
елиминиране на озон-разрущаващите вещества, намаляване на отпадъчните
материали и консумацията на вода, но и към нови технологии, позволяващи
омрежените полимери да бъдат рециклирани. Като резултат от тези усилия
Raychem успешно завършва една вътрешна програма за опазване на околната
среда според изискванията на ISO 14001 и се подготвя за атестиране.

Поръчка и доставка

Кабелната арматура се доставя в комплект от всички необходими изолационни
материали, инструкция за монтаж на български език и спесификация на
материалите. Безспойковите заземителни връзки също се включват в комплекта
или се поръчват отделно. Кабелните гилзи и обувки се включват само при
специфичните изпълнения. Комплектът кабелни глави или муфи за трижилен
кабел за средно напрежение включва материали за трите фази, комплектът
муфа за едножилен кабел – само за една фаза.

Ние непрекъснато наблюдаваме процесите по доставката, като търсим
възможности за съкращаването на сроковете им и подобряване на
обслужването. Ние анализираме също гъвкавостта на нашата световна
дистрибуторска мрежа. Този процес е подчинен на една цел – пълно
удовлетворяване потребностите на Клиента. 
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Муфата е готова и веднага може да се въведе в експлоатация.

Raychem – муфи за ниско напрежение

През последните десетилетия системата на Raychem за муфиране с механични или винтови гилзи получи световна
известност с високата си надеждност и лесен монтаж при различните типове кабели.Конструкцията и опростената схема на
монтажа са описани чрез муфа за кабел с пластмасова изолация за напрежение 1 kV.

Конструкция
1 Външна тръба: Дебелостенна –

защита срещу механични
въздействия и срещу проникване
на влага. 

2 Вътрешна тръба: Дебелостенна –
осигурява електрическа изолация
в мястото на съединение и защита
срещу влага вътре в кабела.  

3 Термотопимо лепило

Монтаж
След подготовка на кабелните краища според инструкцията за монтаж, тръбите
се напъхват върху жилата. Съединяването на жилата се извършва с механични
или винтови гилзи.
Всички муфи са проектирани така, че позволяват кръстосването на жилата.

Вътрешните тръби се позиционират върху гилзите и се свиват докато плътно
прилегнат върху тях, като осигуряват необходимата дебелина на изолацията в
мястото на съединение, дори при използване на по-обемни гилзи. В същото
време топлината разтапя лепилото, с което е покрита вътрешната страна на
тръбата и по този начин то херметизира съединението срещу проникване на
влага при топлинно разширение на кабела и го предпазва от корозия.

Външната тръба се позиционира върху мястото на съединение и се свива. Тази
дебелостенна тръба херметизира външната обвивка и възстановява механичните
и функции. Дълговременната херметичност се постига чрез термотопимо лепило,
нанесено от вътрешната страна на тръбата по цялата и дължина.

7
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Raychem разработи през 60-те тодини нови полимери за работа при средно
и високо напрежение. Получените материали притежават изключителна
устойчивост на продължителни електрически и климатични въздействия, като
в същото време е възможно да се свият бързо и херметизират кабела. Raychem
предлага универсална система за монтаж на открито и закрито, за кабели с
пластмасова, каучукова или хартиено-импрегнирана изолация, за едножилни и
трижилни кабели, за кръгли и секторни жила и кабели с всички видове екрани и
брони.

Raychem – глави за средно напрежение

Следва описание на типичните елементи в кабелна глава за средно напрежение. 

1 Херметизиране
Пълната херметизация се получава чрез специални материали от вътрешната
страна на тръбата, които са трекингоустойчиви и не се влияят от климатичните
фактори. В същото време, при нагряване на тръбата, материалът се разтапя и
херметизира кабелната глава. При трижилен кабел върху разделката се поставя
термосвиваема трипръстова ръкавица, която осигурява херметичност, 
трекинг- и атмосфероустойчивост от кабелната обувка до обвивката. 

2 Компактен и гъвкав стрес-контрол
За да постигне икономия на място, гъвкава структура на кабелната глава,
възможност за прилагане при различни типове съоръжения, Raychem разработи
материал със строго контролирани диелектрическа проницаемост и обемно
съпротивление. Този материал е нанесен от вътрешната страна на тръбата и при
нагряване се размеква, като под натиска на свиващата се тръба запълва всички
празнини, като не позволява да остане въздух в главата. Подробности за 
“стрес-контрола” в кабелните глави на Raychem можете да намерите на стр.10. 

3 Трекингустойчива изолационна тръба
Изключителните антитрекинг качества и дълговременната устойчивост на
ерозия на кабелните глави на Raychem са доказани в сравнителни тестове в
известни независими лаборатории и в собствената база на Raychem. Тези
резултати са получени и от продължителния ни опит от милиони, монтирани и
работещи единици в тропически области, пустини, Арктика и индустриално
замърсени райони, които доказват, че нашите кабелни глави не допускат трекинг,
дори и в най-суровите условия на експлоатация и подтвърждават тяхната
устойчивост на ерозия и надеждност. Феноменът трекинг и ерозия е обяснен на
стр.11. 

4 Жълта запълваща лента
Полупроводимият материал се прилага във формата на лесна за работа, къса
леплива жълта лента. Тя премахва вероятността да останат въздушни
включвания около края на полупроводимия екран, което би довело до частични
разряди. 

5 Заземяване
Заземителните телове се впиват в херметизираща маса, за да се предотврати
корозия при проникване на влага. За кабели с екран от ленти е разработено
безспойково заземяване, което се доставя с комплекта или може да се поръча
отделно. 
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Raychem-муфи за средно напрежение

Описание на изделието
Описанието на муфа за едножилен
кабел с пластмасова изолация е
дадено по-долу. Муфата за трижилен
кабел е проектирана на същия принцип.
При преходните муфи се използват
маслоустойчиви тръби за превръщане
на кабела с хартиено-импрегнирана
изолация в кабел с пластмасова
изолация. 

Монтаж
Върху края на подготвения кабел се
напъхва комплект тръби в определена
последователност. След съединяване
на жилата, гилзата и краищата на
полупроводимия екран се заглаждат
електрически със запълваща маса.
След това върху мястото на
съединение се позиционират и свиват
една след друга стрес-контрол и
изолационна тръба. Металният екран
се заменя от медна калайдисана
плетенка, а обвивката – с херметизи -
раща тръба, покрита от вътрешната
страна с лепилен слой. Всеки комплект
се доставя с преведена на български
език инструкция за монтаж с
илюстрация и описание на всяка
стъпка от монтажа. 

1 Изравняване интензитета на електрическото поле
Тръбата стрес-контрол има точно определена импеданс-характеристика, която
разпределя равномерно силовите линии на електрическото поле върху гилзата и
краищата на полупроводимия екран. При свиване с топлина тръбата компресира
специалната жълта запълваща маса на мястото около гилзата и края на
полупроводимия екран. Изработването на конус върху изолацията до гилзата не
е необходимо.

2 Изолация и екран
Трислойно-екструдираната тръба осигурява необходимата дебелина на
изолацията от една страна. Екранът на изолацията се възстановява от външната
стена на изолационната тръба, която е изработена от полупроводим
термосвиваем полимер. Тази техника спестява време при монтаж и осигурява
безупречна връзка между изолацията на муфата и екрана. 

3 Метален екран
Медната плетенка продължава екрана върху муфата и осигурява контакт с
външния полупроводим екран на муфата. 

4 Херметичност и защита
Топлината, използвана за свиване на външната тръба разтапя лепилото, което
след изстиване става трайна бариера срещу проникване на влага. Външната
тръба осигурава механическа якост и химическа устойчивост, изисквани за
кабелната обвивка. При муфи за кабели с броня, Raychem предлага лесен за
монтаж галванизиран метален кафез или метална лента. 

Нова технология на тройната 
ко-екструзия
Тройно-екструдираното тяло на муфата
се доставя в разпънат вид, като
външните 2 термосвиваеми тръби-
изолационна и полупроводиме
задържат в разпънато състояние
вътрешната изолационна каучукова
тръба. При прилагане на топлина,
външните тръби се свиват, което
позволява на еластичните сили на
каучуковата тръба да я свият, като
плътно прилегне върху муфата.
Типично при еластомерите е намаляне
на силата на свиване след съхраняване
и при ниски температури. Този ефект се
избягва при прилагане на топлина,
което позволява неограничени срок и
условия на съхранение и монтаж при
ниски температури. 
Показателите на изолационния
материал, близки до тези на каучука,
комбинирани с тези на здравата
външна тръба позволяват на муфата да
осигури аналогични термични свойства
с тези на изолацията на кабела.
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Неконтролирано електрическо поле
на края на полупроводимия слой
На края на полупроводимия екран при
кабела за средно напрежение
еквипотенциалните линии са много
близо една от друга, което предо -
пределя електрически стрес, който е
достатъчно висок, за да йонизира
въздуха и предизвика частични
разряди, които разрушават изолацията
и довеждат до пробив. 

Изравняване интензитета на електрическото поле

Линейно разпределение на полето
Нелинейният импеданс на тръбата
стрес-контрол води до линейно
разпределение на интензитета(B).
Резултантното поле зависи от точния
подбор на материала и дължината на
тръбата. Неправилен подбор на
материала води до неприемливи
стойности на напрежението в края на
екрана (A). Намаляне дължината или
грешно позициониране на тръбата
води до възникване на частични
разряди в края на тръбата (C).
Арматурата на Raychem е съобразена
с тези ефекти.

Нелинейно разпределение на
полето
Покритието стрес-контрол е напра -
вено от материал с качества на
варистор. Резултантното разпределен -
ие на напрежението е нелинейно и
позволява малка дължина на главата,
докато електрическият интензитет на
края на екрана остава нисък. Освен
това покритието стрес-контрол се
притиска при свиването на тръбата и
запълва всички неравности по
повърхността. Резултатът е безу -
пречна връзка с изолацията, което
предпазва от поява на частични
разряди. Кабелните глави на Raychem
от типа POLT/IXSU/OXSU включват
такова покритие.

Електрическо поле със стрес-
контрол (тръба или покритие)
Raychem използва стрес-контрол
тръби или покрития с прецизно
съчетани обемно съпротивление и
диелектрическа проницаемост, което
осигурава линейно разпределение на
интензитета на електрическото поле
по цялата дължина на изолацията.
Интензитетът на електрическото поле
на края на полупроводимия екран е
сведен до минимум, което осигурява
максимален срок на експлоатация.
Стрес-контролът може да се използва
при всички размери и типове кабели,
включително и такива с хартиено-
импрегнирана изолация.

1 0

със стрес-контрол

изолация
полупроводим
екран

стрес-
контрол

A – без стрес-контрол
B – покритие стрес-контрол

A – неподходящ импеданс
B – тръба стрес-контрол
C – малка дължина

без стрес-контрол

Полупроводим екран изолация на жилото



Разпределение на интензитета
при муфите
Тръбата стрес-контрол припокрива
екрана от двете страни на муфата и
контролира интензитета в тези
участъци по същия начин, както при
главите. Съвместно с жълтата лента
с висока диелектрическа проницае -
мост, стрес-контрол тръбата разделя
еквипотенциалните линии и така
намалява интензитета в края на
гилзата. Двуслойната изолация на
муфата, свързана плътно с външния
полупроводим екран е с дебелина,
предвидена за съответното нап -
режение и предпазва от вътрешни
частични разряди. Системата стрес-
контрол на муфата позволява да не се
оформя конус по изолацията или да се
използват гилзи със специална форма.

Отличната устойчивост на кабелната
арматура на Raychem на стареене и
климатични фактори е доказана чрез
продължителни тестове на естествено
и ускорено стареене. Тези тестове
дори включват 10-годишни изпитвания
с интензивно УВ-облъчване.   

Явленията трекинг и ерозия
Естествено е след време повърхността
на кабелните глави, особено при
външен монтаж, да се замърсят и при
наличие на влага да се появи ток на
утечка. Вследствие на факторите на
околната среда този ток на утечка
може да повреди повърхността на
главата, като проправи трекинг-
пътечки или чрез ерозия, което би
довело до пробив.        

Raychem разработи специални
изолационни материали за тер -
мосвиваемата кабелна арматура,
които са изключително устойчиви
на трекинг и други разрушаващи
фактори като ерозия, УВ-лъчи и
други фактори на средата. Тези
материали се състоят от смес от
полимери и специални пълнители,
които осигурават дълъг живот на
изделията, дори и при най-сурови
климатични условия.
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Устойчивост на стареене и климатични условия
Напрежение

земя

Напрежение

земя

Напрежение

земя

Напрежение

земя

Напрежение

земя

Напрежение

земя

Напрежение

земя

Напрежение

земя

Напрежение

земя

филм от
проводима
влага

изпарение,
причинено 
от ток на
утечка

суха зона

дъга, която
разрушава
повърхността
на изолацията
и образува
проводима
пътечка

черна
проводима
пътечка от
овъгляване

суха зона

трекинг-
пътечка

дъга, която
прехвърля
сухата зона 

трекинг-
пътечка

дълга
трекинг-
пътечка

припокри-
ване

полупро водим 
екран

жълта 
лента

два слоя от
изолацията на муфата екран на муфата мастик

тръба 
стрес-контрол изолация гилза



Технология на термосвиваемите изделия 

С овладяването на атомната енергия
бе направено важно откритие – при
облъчването на някои материали с
високоенергийни лъчи от електрони се
постига омрежване, което се запазва
във времето или възникват
вътрешномолекулни връзки между
съседни молекули. Така бе поставено
ново начало при химическото
свързване на пластмасите – бе
въведена тримерната система на
структруирането им. 

Веднъж, след като материалът е
омрежен, не е необходимо той да се
нагрява и топи. Когато материалът се
нагрее, кристалите изчезват, но той не
се топи, защото го задържат между -
молекулните връзки, получени при
омрежването. Омрежената структура
обаче е и еластична. Така ако омрежен
материал се нагрее до температура на
топене на кристалите, той става
еластичен като каучук.

След като веднъж тръбата е омреже -
на, следващата стъпка е да се зададе
еластичната памет като се загрее до
температура над точката на топене на
кристалите. При това молекулите
остават свързани една с друга само в
следствие на омрежването. 

Облъчването на тръбите предизвиква
трайно омрежване между съседни
молекули. На схемата е показан
уголемен вид на много малък омрежен
участък от изключително дългите
молекули и изглед от парче
термосвиваема тръба.  

Докато тръбата е гореща, се раздува
чрез налягане, като по този начин
омрежените молекули се разпъват.   

В това състояние тръбата се охлажда,
кристалите се възстановяват и
задържат разпънатата тръба в тази
форма за неограничено време. В този
си вид тръбата се доставя на клиента.

Монтьорът нагрява тръбата,
разтапяйки кристалите. Омрежването
позволява на материала да възвърне
първоначалната си форма.

След охлаждане кристалите се
възстановяват и задържат тръбата в
това състояние.

Омрежване и памет на формата 
Термопластичните материали са
образувани от извънредно дълги,
много тънки молекули при случайно
подреждане. Якостта на такъв
материал зависи от разстоянието
между молекулите му и от кристалната
природа на молекулярната му
структура. При нагряване на този
материал, кристалите изчезват. След
това молекулите могат лесно да се
приплъзнат една спрямо друга и
материалът се разтапя. Така на
материала може да се даде желаната
форма. След изстиване кристалите се
възстановяват, като осигуряват отново
якостта на материала и новата му
форма.   

Производство и монтаж на термосвиваемите тръби
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Свойства Предимства Полза

Омрежени материали Неограничен срок на съхранение Няма загуби при съхранение на склад

Механическа якост Продължителен срок на експлоатация

Химическа устойчивост Продължителен срок на експлоатация

Въвеждане в експлоатация Намаляне времето до включване
веднага след монтаж

Термосвиваеми Голям обхват на свиване По-малки складови наличности

Независими от разлики в размерите Надеждни монтаж и експлоатация 
при кабелите

Прилагане на термотопими лепила Пълна херметичност и надеждна 
експлоатация 

Постоянна сила на свиване Надежден монтаж

Монтаж при ниски температури Универсално приложение

Raychem – дизайн Отлични показатели Надеждна експлоатация 
при всички външни условия

Пасват на всички кабелни типове и Универсално приложение
размери от различни производители

Стандартни монтажни процедури Надежден монтаж

Типична подготовка на кабела Надежден монтаж
при полеви условия

Нетоксични Не вредят на здравето Безопасност

Минимално количество отпадъци Минимални разходи по 
Не замърсяват околната среда отстраняването им

Готови комплекти с Прост монтаж Надеждност при експлоатация
фабрично изпитана 
изолация Бърз монтаж Намалено време до включване

Двойностенна тръба: Подобрена връзка Надеждност при експлоатация
еластична изолационна /
полупроводима термосвиваема Намалени частични разряди Надеждност при експлоатация

Стрес-контрол Липса на риск за грешка при монтаж  Надеждност при експлоатация
тръба или покритие

Подобрено ниво на частични разряди Надеждност при експлоатация
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Предимства на термосвиваемите изделия на Raychem
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и Кабелни глави – ниско и средно напрежение

Кабелни глави за кабели с пластмасова и хартиено- 
импрегнирана изолация за напрежение до 1 kV 16

Кабелни глави за кабели с хартиено-импрегнирана 
изолация (с нормална и неизтичаща маса) 
за напрежение 6 и 10 kV 18

Кабелни глави за екранирани  кабели, с хартиено-
импрегнирана неизтичаща изолация в обща 
метална обвивка за напрежение 10 и 20 kV 20

Кабелни глави за екранирани кабели с хартиено-
импрегнирана изолация с отделно пооловени жила 
за напрежение 20 и 35 kV за монтаж на закрито 22

Кабелни глави за гъвкави екранирани кабели с 
каучукова изолация и обвивка за напрежение 6 kV 24

Кабелни глави за неекранирани 3-жилни кабели с
пластмасова изолация и обвика за напрежение 6 kV 26

Кабелни глави за екранирани 3-жилни кабели с 
пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV 28

Кабелни глави за екранирани едножилни кабели с 
пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV 30

Студеносвиваеми кабелни глави за екранирани 
едножилни  кабели с пластмасова изолация 
за напрежение 10, 20 и 35 kV 32

Кабелни глави за филтър-кабели с пластмасова 
изолация за постоянно напрежение до 150 kV 34

Глави за екранирани кабели с пластмасова 
изолация за променливо напрежение до 25 kV,
предназначени за железниците 35
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Кабелни глави за кабели с хартиено-импрегнирана и пластмасова изолация за
напрежение до 1 kV

Кабел
Кабелната глава е конструирана за 
3-, 3,5- и 4-жилни кабели с
пластмасова изолация с или без броня
и за 3-, 3,5- и 4-жилни кабели с
хартиено-импрегнирана изолация.
Например: СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ,
СБ, АСБ и др.

Конструкция на главата за
кабели с пластмасова
изолация 
Разделката се затваря с 4-пръстова
термосвиваема ръкавица, покрита от
вътрешната страна с термотопимо
лепило, която се свива върху жилата и
края на обвивката. Термосвиваеми
тръбички се свиват върху края на
изолацията и кабелната обувка, като
херметизират мястото на съединение.
Материалите са устойчиви на УВ-лъчи
и климатични условия. За кабелите с
броня се включват безспойкови
заземявания, които се състоят от
ролкови пружини и заземително въже
от калайдисани медни телове. За
защита на изолацията от УВ-лъчи се
поръчва отделно изолационна тръба
MWTM. Кабелните глави могат да се
поръчат като комплект или на части.

Размерите L1, L2, L3 са дадени в
таблицата на стр. 17

Конструкция на главата за
кабели с хартиено-
импрегнирана изолация
Жилата се покриват с маслоустойчиви
тръби. 4-пръстова ръкавица и
термосвиваеми тръби изключват
възможността влагата да проникне в
кабела. Всички материали са
устойчиви на УВ-лъчи, стареене и
кабелни масла. Комплектът съдържа
безспойково заземяване за кабели с
броня, състоящо се от ролкови
пружини и заземително въже, медна
плетенка и изолационна тръба. 
Комплектът съдържа допълнителни
материали за подготовка на кабела.
Комплект с код -L12 съдържа винтови
кабелни обувки с отвор М12, а този с
обозначение -L16 – с отвор М16.

За 3-жилни кабели
Главите включват безспойкова
система за неутралата, която включва
стоманени скоби, заземителна
плетенка и винтови обувки.

��

��

��L1

L2

L3
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Глави за 3- и 4-жилни кабели
Глави без кабелни обувки Глави с включени винтови кабелни обувки
Сечение Обозначение за поръчка Сечение Обозначение за поръчка Размери

за кабели за кабели L3 L2
(mm²) без броня с броня от ленти (mm²) без броня с броня от ленти (mm) (mm)

4– 35 EPKT-0015 EPKT-0015-CEE01 95 50
25– 70 EPKT-0031 EPKT-0031-CEE01 25– 70 EPKT-0031-L12* EPKT-0031-L12-CEE01* 165 100
70–150 EPKT-0047 EPKT-0047-CEE01 50–150 EPKT-0047-L12 EPKT-0047-L12-CEE01 215 100

150–400 EPKT-0063 EPKT-0063-CEE01 120–240 EPKT-0063-L12 EPKT-0063-L12-CEE01 220 150

* Комплекти с обозначение -L16 не се доставят.
Забележка: За консултация относно 3-жилни кабели с концентрична неутрала се обърнете към нашето представителство в
България.

Ръкавици и тръби като компоненти за кабелни глави
Сечение Обозначение за поръчка Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
(mm²) Ръкавица Изолационна тръба* (mm²) Херметизираща тръба L3 L2

1,5– 10 502S012/S EN-CGPT  9/ 3-0 1,5– 10 MWTM-10/ 3- 50/S 60 50
4– 35 502K033/S EN-CGPT 12/ 4-0 4– 35 MWTM-16/ 5- 50/S 95 50

25– 95 502K046/S EN-CGPT 18/ 6-0 25– 70 MWTM-25/ 8-100/S 165 100
50–150 502K016/S EN-CGPT 24/ 8-0 70–150 MWTM-35/12-100/S 215 100

120–400 502K026/S EN-CGPT 39/13-0 150–400 MWTM-50/16-150/S 220 150

* При монтаж на открито и необходимост от защита на жилата от УВ-лъчи се използва тръбата CGPT. 
Дължината зависи от конкретните условия на монтаж на кабелната глава, техническите данни и обозначения за поръчка за
тръби MWTM и EN-CGPT вижте на страница 100 и 101. За едножилни кабели се нуждаете от херметически тръби за
кабелните обувки.

Таблица за избор на глави за кабели с хартиено-импрегнирана изолация
Кабелна глава за 3-жилни кабели с хартиено-маслена изолация
Сечение Обозначения за поръчка

Дължина на жилото L1 (mm)* Размери (mm)
(mm2) 250 x 4 = 1000 750 x 4 = 3000 1000 x 4 = 4000 L3 L2

Без кабелни обувки
25– 70 GUST-01/3x 25- 70/ 250 GUST-01/3x 25- 70/ 750 GUST-01/3x 25- 70/1000 165 80
70–120 GUST-01/3x 70-120/ 250 GUST-01/3x 70-120/ 750 GUST-01/3x 70-120/1000 215 100

120–240 GUST-01/3x120-240/ 250 GUST-01/3x120-240/ 750 GUST-01/3x120-240/1000 220 150

Включени винтови кабелни обувки
25– 70 GUST-01/3x 25- 70/ 250-L12** GUST-01/3x 25- 70/ 750-L12** GUST-01/3x 25- 70/1000-L12** 165 80
70–120 GUST-01/3x 70-120/ 250-L12 GUST-01/3x 70-120/ 750-L12 GUST-01/3x 70-120/1000-L12 215 100

120–240 GUST-01/3x120-240/ 250-L12 GUST-01/3x120-240/ 750-L12 GUST-01/3x120-240/1000-L12 220 150

Забележка: Всички комплекти съдържат винтова съединителна гилза за неутралата.
* Дължината на жилата L1 се определя от конкретните условия, кота не може да е по-малка от 100 mm. 
Сборът от дължините на жилата L1 да не надвишава повече от 4 пъти стандартната дължина L1 оттаблицата.

Кабелна глава за 4-жилни кабели с хартиено-маслена изолация
Сечение Обозначения за поръчка

Дължина на жилото L1 (mm)* Размери (mm)
(mm2) 250 x 4 = 1000 750 x 4 = 3000 1000 x 4 = 4000 L3 L2

Без кабелни обувки
4– 25 GUST-01/4x  4- 25/ 250 GUST-01/4x  4- 25/ 750 GUST-01/4x  4- 25/1000 95 50

16– 70 GUST-01/4x 16- 70/ 250 GUST-01/4x 16- 70/ 750 GUST-01/4x 16- 70/1000 165 80
70–150 GUST-01/4x 70-150/ 250 GUST-01/4x 70-150/ 750 GUST-01/4x 70-150/1000 215 100

120–240 GUST-01/4x120-240/ 250 GUST-01/4x120-240/ 750 GUST-01/4x120-240/1000 220 150

Включени винтови кабелни обувки
25– 70 GUST-01/4x 25- 70/ 250-L12** GUST-01/4x 25- 70/ 750-L12** GUST-01/4x 25- 70/1000-L12** 165 80
70–150 GUST-01/4x 70-150/ 250-L12 GUST-01/4x 70-150/ 750-L12 GUST-01/4x 70-150/1000-L12 215 100

120–240 GUST-01/4x120-240/ 250-L12 GUST-01/4x120-240/ 750-L12 GUST-01/4x120-240/1000-L12 220 150

* Дължината на жилата L1 се определя от конкретните условия, кота не може да е по-малка от 100 mm. 
Сборът от дължините на жилата L1 да не надвишава повече от 4 пъти стандартната дължина L1 оттаблицата.

Ръкавици и тръби като компоненти за кабелни глави
Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
(mm2) Ръкавица Изолационна тръба* Херметизираща тръба L3 L2

4– 25 502K033/S MWTM-10/ 3-A/U MWTM-16/ 5- 50/S 95 50
16– 35 502K033/S MWTM-16/ 5-A/U MWTM-25/ 8-100/S 95 100
35– 70 502K046/S MWTM-25/ 8-A/U MWTM-25/ 8-100/S 165 100
70–150 502K016/S MWTM-25/ 8-A/U MWTM-35/12-100/S 215 100

185–300 502K026/S MWTM-35/12-A/U MWTM-50/16-150/S 220 150

* Дължината на тръбите зависи от конткретното място на монтаж. техническите данни и обозначения за поръчка за тръби
MWTM вижте на страница 100.

Кабени глави и отделни компоненти за други типове кабели се доставят по заявка.

Таблица за избор на глави за кабели с пластмасова изолация
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Кабелни глави за монтаж на закрито за кабели с хартиено-импрегнирана
изолация за напрежение 6 kV и 10 kV

Кабел
Тук са показани кабелни глави за
монтаж на закрито за кабели с
хартиено-импрегнирана изолация в
обща метална обвивка за напрежение
6 и 10 kV от типа СБ, АСБ, СААБ, 
СААТ и др. 

Конструкция на 
кабелната глава
Кабелната глава се състои от
термосвиваеми елементи, които са
маслоустойчиви, трекингоустойчиви и
устойчиви на УВ-лъчи. Ръкавицата е

Кабелни глави за кабели с хартиено-импрегнирана изолация – с изтичаща и неизтичаща импрегнация
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка L
Uo/U (kV) (mm2) без кабелна обувка с кабелна обувка* (mm)

GUST-12/ 25- 50/ 450-L12 GUST-12/ 25- 50/ 450 450
25– 50 GUST-12/ 25- 50/ 800-L12 GUST-12/ 25- 50/ 800 800

GUST-12/ 25- 50/1200-L12 GUST-12/ 25- 50/1200 1200

3,5/6 GUST-12/ 70-120/ 450-L12 GUST-12/ 70-120/ 450 450
и 70–120 GUST-12/ 70-120/ 800-L12 GUST-12/ 70-120/ 800 800
6/10 GUST-12/ 70-120/1200-L12 GUST-12/ 70-120/1200 1200

GUST-12/150-240/ 450-L12 GUST-12/150-240/ 450 450
150–240 GUST-12/150-240/ 800-L12 GUST-12/150-240/ 800 800

GUST-12/150-240/1200-L12 GUST-12/150-240/1200 1200

* За кабелни обувки с отвор М16 използвайте кода L16.
Забележка: Един к-т съдържа материали за 3 фази. Използвайте херметични кабелни обувки.
Дължината на жилата може да се определя от конкретните условия на място, като минималната дължина е 450 mm.

Кабелни глави за кабели с хартиено-импрегнирана изолация – само за изтичаща импрегнация
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка 

според дължината Размери Безспойково
Uo/U (kV) (mm2) L = 550 mm L = 900 mm D (mm) заземяване

16– 35 EPKT-4541 EPKT-4543 101 EAKT-1668-DE01
3,5/6 50–120 EPKT-4547 EPKT-4549 101 EAKT-1669-DE01

150–240 EPKT-4559 EPKT-4561 125 EAKT-1670-DE01
300–400 EPKT-4565 EPKT-4567 125 EAKT-1671-DE01

16– 35 EPKT-4541 EPKT-4543 101 EAKT-1668-DE01
6/10 50– 95 EPKT-4547 EPKT-4549 101 EAKT-1669-DE01

120–185 EPKT-4559 EPKT-4561 125 EAKT-1670-DE01
240–300 EPKT-4565 EPKT-4567 125 EAKT-1671-DE01

Забележка: Един к-т съдържа материали за 3 фази. Използвайте херметични кабелни обувки. Дължината на жилата може
да се определя от конкретните условия на място, като минималната дължина е 550 mm. Безспойковото заземяване се
поръчва отделно! То се състои от 2 ролкови пружини, заземително въже, защитна тръба и херметизиращ мастик.

изработена от полупроводим мате -
риал. Жълтата запълваща лента служи
за регулиране на електрическото поле.
От вътрешната страна на херметизи -
ращите тръби и на ръкавицата е
нанесен термотопим лепилен слой,
който осигурява пълна херметичност.
Арматурата за безспойково
съединение е включена в комплекта.
Комплект с код -L12 съдържа винтови
кабелни обувки с отвор М12, а този с
обозначение -L16 – с отвор М16.
Забележка: M16 не се доставят за
сечение 25 – 50 mm²).

Конструкция на
маслонапълняемата
кабелната глава
Жилата се покриват с устойчива на
масло, трекинг и налягане тръба.
Прозрачен съд с термосвиваеми тръби
в краищата си осигурява пълна
херметичност към жилата и бронята на
кабела. В съда се налива кабелна маса
/не е включена в комплекта/.
Термосвиваеми тръбички с лепилен
слой се свиват върху кабелните обувки
и жилата, като ги застъпват поравно.
Комплект за безспойково заземяване
може да се поръча отделно.

L min = 450 mm при Uo/U = 3,5/6 kVРазмерите L са дадени в таблиците L min = 800 mm при Uo/U = 6/10 kV

L

D
L
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Кабелни глави за монтаж на открито за кабели с хартиено-импрегнирана
изолация за напрежение 6 kV и 10 kV

Кабел
Тук са показани кабелни глави за
монтаж на открито за кабели с
хартиено-импрегнирана изолация в
обща метална обвивка за напрежение
6 и 10 kV от типа СБ, АСБ, СААБ, 
СААТ и др.

Конструкция на кабелната
глава
Кабелната глава се състои от
термосвиваеми елементи, които са
маслоустойчиви, трекингоустойчиви и
устойчиви на УВ-лъчи. Ръкавицата е
изработена от полупроводим
материал. Жълтата запълваща лента
служи за регулиране на
електрическото поле. От вътрешната
страна на херметизиращите тръби и на

ръкавицата е нанесен термотопим
лепилен слой, който осигурява пълна
херметичност. Арматурата за
безспойково съединение е включена в
комплекта. Комплект с код -L12
съдържа винтови кабелни обувки с
отвор М12, а този с обозначение 
-L16 – с отвор М16.
Забележка: M16 не се доставят за
сечение 25 – 50 mm²).

Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери
Uo/U (kV) (mm2) без кабелна обувка с кабелна обувка* L (mm)

GUST-12/ 25- 50/ 450-L12 GUST-12/ 25- 50/ 450 450
25– 50 GUST-12/ 25- 50/ 800-L12 GUST-12/ 25- 50/ 800 800

GUST-12/ 25- 50/1200-L12 GUST-12/ 25- 50/1200 1200

GUST-12/ 70-120/ 450-L12 GUST-12/ 70-120/ 450 450
3,5/6 70–120 GUST-12/ 70-120/ 800-L12 GUST-12/ 70-120/ 800 800

GUST-12/ 70-120/1200-L12 GUST-12/ 70-120/1200 1200

GUST-12/150-240/ 450-L12 GUST-12/150-240/ 450 450
150–240 GUST-12/150-240/ 800-L12 GUST-12/150-240/ 800 800

GUST-12/150-240/1200-L12 GUST-12/150-240/1200 1200

25– 50
GUST-12/ 25- 50/ 800-L12 GUST-12/ 25- 50/ 800 800
GUST-12/ 25- 50/1200-L12 GUST-12/ 25- 50/1200 1200

6/10 70–120
GUST-12/ 70-120/ 800-L12 GUST-12/ 70-120/ 800 800
GUST-12/ 70-120/1200-L12 GUST-12/ 70-120/1200 1200

150–240
GUST-12/150-240/ 800-L12 GUST-12/150-240/ 800 800
GUST-12/150-240/1200-L12 GUST-12/150-240/1200 1200

* За кабелни обувки с отвор М16 използвайте кода L16.
Забележка: Един комплект съдържа материали за 3 фази. Използвайте херметични кабелни обувки.
Дължината на жилата може да се определя от конкретните условия на място, като минималната дължина е 450 mm 
за Uo/U = 3,5/6 kV и 800 mm за Uo/U = 6/10 kV.

Размерите L са дадени в таблиците
(L min = 450 mm for Uo/U = 3,5/6 kV)
(L min = 800 mm for Uo/U = 6/10 kV)

L
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Кабелни глави за монтаж на закрито за екранирани кабели с хартиено-
импрегнирана неизтичаща изолация в обща метална обвивка за напрежение
10 kV, 20 kV и 35 kV 

Кабел
Кабелните глави са предназначени за
екранирани кабели с хартиено-
импрегнирана неизтичаща изолация в
обща метална обвивка за напрежение
10, 20 и 35 kV.
Например: ЦАОСБУ, HAKnFtA, HAKNY,
HknFty, AMKTQYPVsp., AMKTOYPVsp.,
AOSB, NPZO 13, NPZOP 13, NPZO 23.

Конструкция на кабелната
глава
Върху изолацията на жилата се свиват
маслоустойчиви тръби и в мястото на
разделката – полупроводими. Мястото
на разделката се запълва с жълта
херметизираща лента, върху която се
свива полупроводима ръкавица върху
жилата и върху металната обвивка.
Жълтата лента се нанася върху
краищата на полупроводимите тръби и

тръбата  стрес-контрол се свива върху
полупроводимите тръби. 
Краят на жилата и тръбата стрес-
контрол се покриват с тръби, устойчи -
ви на трекинг. Допълнително се свиват
стрехички само за кабелите за 
нап режение 20 kV. 
Безспойковото заземяване се поръчва
отделно.

Размерите L и D са дадени в таблицата

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

6/10
35– 70 EPKT-24B1MI-CEE01 330 85 3 x 1
95–240 EPKT-24C1MI-CEE01 330 95 3 x 1

35– 50 EPKT-24B1MI-CEE01 330 85 3 x 1
12/20 70–185 EPKT-24C1MI-CEE01 330 95 3 x 1

240–300 EPKT-24D1MI-CEE01 330 115 3 x 1

50– 95 EPKT-36C1MI-CEE01 430 95 3 x 2
20/35 120–185 EPKT-36D1MI-CEE01 430 115 3 x 2

240–500 EPKT-36E1MI-CEE01 430 115 3 x 2

Забележка: Един комплект съдържа елементи за трите фази. Дължината на жилата зависи от конкретното място за
монтаж, но не може да бъде по-малка от 450 mm. 

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 к-ти 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. 109).

D

L
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Кабелни глави за монтаж на открито за кабели с хартиено-импрегнирана
неизтичаща изолация с отделно пооловени жила за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV 

Кабел
Кабелните глави са предназначени за
екранирани 1- и 3-жилни кабели 20 kV
с неизтичаща хартиено-импрегнирана
изолация.
Например: ЦАОСБУ, HAKnFtA, HAKNY,
HknFty, AMKTQYPVsp., AMKTOYPVsp.,
AOSB, NPZO 13, NPZOP 13, NPZO 23.

Размерите L и D са дадени в таблицата

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

35– 70 EPKT-24B1MO-CEE01 410 85 3 x 36/10
95–240 EPKT-24C1MO-CEE01 410 95 3 x 3

35– 50 EPKT-24B1MO-CEE01 410 85 3 x 3
12/20 70–185 EPKT-24C1MO-CEE01 410 95 3 x 3

240–300 EPKT-24D1MO-CEE01 410 115 3 x 3

50– 95 EPKT-36C1MO-CEE01 560 95 3 x 4
20/35 120–185 EPKT-36D1MO-CEE01 560 115 3 x 4

240–500 EPKT-36E1MO-CEE01 560 115 3 x 4

Забележка: Всяка глава съдържа материали за 3 фази. Използвайте херметични кабелни обувки. 
Глави с включени в комплекта винтови обувки (-L12) се доставят по заявка.

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. 109).

Конструкция на главата
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.

Тръбата стрес-контрол се свива върху
полупроводимите тръби. Краят на
жилата и тръбата стрес-контрол се
покриват с трекингустойчиви тръби.
Допълнително се свиват стрехичките.
Безспойковото заземяване се поръчва
отделно.

D

L
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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 kV 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. 109.

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. 109).



Изпитване за дълговечност на
кабелна арматура за 10 kV хартиено-
маслен кабел тип GUSJ и GUST в
лабораториите на Raychem 
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Кабелни глави за монтаж на закрито за гъвкави екранирани кабели с
каучукова изолация и обвивка за напрежение до 6 kV

Кабел
Тук са показани кабелни глави за
гъвкави екранирани кабли с каучукова
изолация и обвивка.
Например: NTSC, КГЭ, КГЭТ, Ogb, 
Ogc-G, CHCU, CBVU, EpN 64i65,
EpN (BN) 64i74, EpN (BN) 76i78,
EpN (BN) 78/53.

Размерите L са дадени в таблицата

Кабели с 1 или 3 нулеви жила

Напрежение Сечение Обозначение за поръчка според дължината на жилата 
Uo/U (kV) (mm2) пригодим* L = 450 mm** L = 1200 mm**

Кабели с 1 нулево жило
10/10– 70/ 70 EMKT-7A4IH2 EMKT-7A4IH5
95/95–185/185 EMKT-7B4IH2 EMKT-7B4IH5

3,5/6
Кабели с  2 нулеви жила
50–95 EMKT-6I/50-95

Кабели с 3 нулеви жила
25/10– 70/16 EMKT-7E6IH2 EMKT-7E6IH5
95/16–185/35 EMKT-7F6IH2 EMKT-7F6IH5

Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази.
* Дължината на фазното жило може да бъде 500 mm за всяко жило или съответно 300,600 и 900 mm.
** Дължината на тръбите се подбира в зависимост от конкретното място за монтаж, но не може да бъде под 300 mm.

Глави за други типове кабели или други дължини на разделката се доставят по заявка.

Конструкция на главата
Върху изолацията се напъхват
термосвиваеми тръби стрес-контрол,
над тях изолационни тръби, устойчиви
на трекинг и на въздействието на
околната среда. Дължината на
фазното жило e между 300 и 900 mm.
Нулевите жила също се изолират с
термосвиваема трекингустойчива
тръба. 

Върху усуканите проводници на
заземителните жила се свиват
термосвиваеми тръби. За
херметизиране на разделката се
използва термосвиваема ръкавица с 
4 или 6 пръста в зависимост от броя на
жилата, която осигурява пълна
херметичност на разделката.
Жилата остават гъвкави и могат да се
огъват както кабела.

L
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Кабел
Тук са показани кабелни глави за
гъвкави екранирани кабли с каучукова
изолация и обвивка.
Например: NTSC, КГЭ, КГЭТ, Ogb,  
Ogc-G, CHCU, CBVU, EpN 64i65,
EpN (BN) 64i74, EpN (BN) 76i78,
EpN (BN) 78/53.

Конструкция на главата
Върху изолацията се напъхват
термосвиваеми тръби стрес-контрол,
над тях изолационни тръби, устойчиви
на трекинг и на въздействието на
околната среда. Дължината на
фазното жило e между 300 и 900 mm.
Нулевите жила също се изолират с
термосвиваема трекингустойчива
тръба. 
Върху фазните жила се свиват
стрехички за удължавана пътя на
утечка.

Кабелни глави за монтаж на открито за гъвкави екранирани кабели с
каучукова изолация и обвивка за напрежение до 6 kV

Напрежение Сечение Обозначение за поръчка според 
дължината на жилата D Брой 

Uo/U (kV) (mm2) L = 450 mm L = 1200 mm (mm) стрехички

Кабели с 1 нулево жило
10/10– 70/ 70 EMKT-7A4OH2 EMKT-7A4OH5 76 3 x 2
95/95–185/185 EMKT-7B4OH2 EMKT-7B4OH5 85 3 x 2

3,5/6
Кабели с  2 нулеви жила
50–95 EMKT-6O/50-95 76 3 x 2

Кабели с 3 нулеви жила
25/10– 70/16 EMKT-7E6OH2 EMKT-7E6OH5 76 3 x 2
95/16–185/35 EMKT-7F6OH2 EMKT-7F6OH5 85 3 x 2

Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази. Използвайте херметични кабелни обувки.
* Дължината на фазното жило може да бъде 500 mm за всяко жило или съответно 300,600 и 900 mm.
** Дължината на тръбите се подбира в зависимост от конкретното място за монтаж, но не може да бъде под 300 mm.

Глави за други типове кабели или други дължини на разделката се доставят по заявка.

Размерите L и D са дадени в таблицата

Върху усуканите проводници на
заземителните жила се свиват
термосвиваеми тръби. За
херметизиране на разделката се
използва термосвиваема ръкавица с
4 или 6 пръста в зависимост от броя
на жилата, която осигурява пълна
херметичност на разделката.
Жилата остават гъвкави и могат да се
огъват както кабела.

D

L
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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 800и
EPKT-2054 12006/10

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

16 SMOE-60805
6/10 25– 95 SMOE-60873

120–300 SMOE-62176

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. 

L
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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

3,5/6
70–120

EPKT-2302 650 95 3x1и
EPKT-2304 1200 95 3x1

6/10

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

16 SMOE-60805
6/10 25– 95 SMOE-60873

120–300 SMOE-62176

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.  

L

D
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Кабелни глави за монтаж на закрито на екранирани 3-жилни кабели с
пластмасова изолация за напрежение 10 KV, 20 KV и 35 kV

Конструкция на главата
Кабелът се трансформира в три
едножилни кабела, което позволява
кръстосването на жилата, дори и в
ограничени пространства. Жилата се
покриват с полупроводими тръби от
разделката, близо до края на
полупроводимия екран. Разделката се
уплътнява с леплива, полупроводима
трипръстова ръкавица.
Около края на полупроводимия екран
се навива жълта лента. Върху всяко
жило се свива трекингоустойчива
тръба с нанесен от вътрешната и
страна стрес-контрол.
Отделно се поръчва безспойковото
заземяване при кабел с екран от
медни ленти. 
Комплект с код -13 съдържа винтови
кабелни обувки с отвор М12, а този с
обозначение 17 – с отвор М16.

Кабел
Кабелната глава е конструирана за 
3-жилни, екранирани кабели с
пластмасова изолация за напрежение
10, 20 и 35 kV с или без броня от медни
или стоманени ленти от типа: СХЕкТ,
САХЕкТ, СХЕмТ, САХЕмТ в трижилно
изпълнение.

Напрежение Глави с каб.обувки Глави без винтове каб. обувки
Сечение Обозначение за поръчка Сечение Обозначение за поръчка

Uo/U (kV) (mm²) L = 450 mm L = 1200 mm (mm²) L = 450 mm L = 1200 mm

25 –  35 POLT-12B/3XIH1-ML-1-13 POLT-12B/3XIH1-ML-1-13 16 –  35 POLT-12B/3XIH1 POLT-12B/3XIH4
25 –  70 POLT-12C/3XIH1-ML-1-13 POLT-12C/3XIH4-ML-1-13 25 –  70 POLT-12C/3XIH1 POLT-12C/3XIH4

6/10 70 – 150 POLT-12D/3XIH1-ML-2-13 POLT-12D/3XIH4-ML-2-13 95 – 240 POLT-12D/3XIH1 POLT-12D/3XIH4
95 – 240 POLT-12D/3XIH1-ML-4-13 POLT-12D/3XIH4-ML-4-13 

240 – 300 POLT-12E /3XIH1-ML-5-13 POLT-12E /3XIH4-ML-5-13 240 – 500 POLT-12E /3XIH1 POLT-12E /3XIH4

25 POLT-24B/3XIH1-ML-1-13 POLT-24B/3XIH4-ML-1-13 10 –  25 POLT-24B/3XIH1 POLT-24B/3XIH4
25 –  70 POLT-24C/3XIH1-ML-1-13 POLT-24C/3XIH4-ML-1-13 25 –  50 POLT-24C/3XIH1 POLT-24C/3XIH4

12/20 70 – 150 POLT-24D/3XIH1-ML-2-13 POLT-24D/3XIH4-ML-2-13 70 – 185 POLT-24D/3XIH1 POLT-24D/3XIH4
95 – 185 POLT-24D/3XIH1-ML-4-13 POLT-24D/3XIH4-ML-4-13

185 – 300 POLT-24E /3XIH1-ML-5-13 POLT-24E /3XIH4-ML-5-13 185 – 400 POLT-24E /3XIH1 POLT-24E /3XIH4

50 – 120 – POLT-42D/3XIH4-ML-2-13 50 – 120 – POLT-42D/3XIH4
20/35 150 – 300 – POLT-42E /3XIH4-ML-5-13 150 – 300 – POLT-42E /3XIH4

400 – POLT-42F /3XIH4-ML-6-13*400 – 500 – POLT-42F /3XIH4

Забележка: Комплектът съдържа материали за 3-те фази. Дължината на жилата се определя от конкретните условия,
но не по-малко от 320 mm за Uo/U = 6/10 kV, 360 mm за Uo/U = 12/20 kV и 600 mm за Uo/U = 20/35 kV. Безспойковото
заземяване се поръчва отделно.
За кабелни обувки с отвор М20 – добавете код 21. Безспойковото заземяване за кабел с екран от ленти се поръчва
отделно.

Безспойково заземяване за кабели с екран от медни ленти със или без броня
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка
Uo/U (kV) (mm²) без броня с броня от ленти с броня от телове

10– 50 EAKT-1655 – –

6/10
35–120 EAKT-1656 EAKT-1675-CEE01 –
95–240 EAKT-1657 EAKT-1676-CEE01 EAKT-1657 + EAKT-1643

240–500 EAKT-1658 EAKT-1677-CEE01 EAKT-1658 + EAKT-1645

25– 70 EAKT-1656 EAKT-1675-CEE01 –
12/20 50–150 EAKT-1657 EAKT-1676-CEE01 EAKT-1657 + EAKT-1643

120–400 EAKT-1658 EAKT-1677-CEE01 EAKT-1658 + EAKT-1645

50–150 EAKT-1658 EAKT-1677-CEE01 EAKT-1658 + EAKT-1644
20/35 50–300 EAKT-1658 EAKT-1677-CEE01 EAKT-1658 + EAKT-1645

300–500 EAKT-1659 – –

Забележка: Безспойковото заземяване се поръчва отделно.То включва 3 ролкови пружини и 3 заземителни въжета, за
кабели с броня от ленти – 1 допълнителна голяма пружина. При кабели с броня от телове – скоби , заземително въже и
херметизираща тръба.
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Кабелни глави за монтаж на открито за екранирани 3-жилни кабели с
пластмасова  изолация за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV

Конструкция на главата
Конструкцията е същата, както за
монтаж на закрито, като включва
стрехи.
Отделно се поръчва безспойковото
заземяване при кабел с екран от
медни ленти. 
Комплект с код -13 съдържа винтови
кабелни обувки с отвор М12, а този с
обозначение 17 – с отвор М16.

Размерите L, D виж в таблицата

Кабелни глави с винтови гилзи
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка според дължината D Брой 
Uo/U (kV) (mm²) L = 450 mm L = 1200 mm (mm) стрехички

25 –  70 POLT-12C/3XOH1-ML-1-13 POLT-12C/3XOH4-ML-1-13 85 3 x 1
6/10 70 – 150 POLT-12D/3XOH1-ML-2-13 POLT-12D/3XOH4-ML-2-13 95 3 x 1

95 – 240 POLT-12D/3XOH1-ML-4-13 POLT-12D/3XOH4-ML-4-13 95 3 x 1
240 – 300 - POLT-12E /3XOH4-ML-5-13 115 3 x 1

25 –  70 POLT-24C/3XOH1-ML-1-13 POLT-24C/3XOH4-ML-1-13 85 3 x 3
12/20 70 – 150 POLT-24D/3XOH1-ML-2-13 POLT-24D/3XOH4-ML-2-13 95 3 x 3

95 – 185 POLT-24D/3XOH1-ML-4-13 POLT-24D/3XOH4-ML-4-13 95 3 x 3
185 – 300 - POLT-24E /3XOH4-ML-5-13 115 3 x 3

50 – 120 - POLT-42D/3XOH4-ML-2-13 95 3 x 4
20/35 150 – 300 - POLT-42E /3XOH4-ML-5-13 115 3 x 4

400 POLT-42F /3XOH4-ML-6-13* 135 3 x 4

Забележка: Комплектът съдържа материали за 3-те фази. Дължината на жилата се определя от конкретните условия,
но не по-малко от 320 mm за Uo/U = 6/10 kV,  460 mm за Uo/U = 12/20 kV и 800 mm за Uo/U = 20/35 kV. Използвайте
херметични кабелни обувки.
Безспойковото заземяване се поръчва отделно – виж стр. 28. За кабелни обувки с отвор М20 – добавете код 21.

Кабелни глави без обувки
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка според дължината D Брой
Uo/U (kV) (mm²) L = 450 mm L = 1200 mm (mm) стренички

10– 16 POLT-12A/3XO-H1 POLT-12A/3XO-H4 76 3 x 1

6/10
25– 70 POLT-12C/3XO-H1 POLT-12C/3XO-H4 85 3 x 1
95–240 POLT-12D/3XO-H1 POLT-12D/3XO-H4 95 3 x 1

240–400 – POLT-12E /3XO-H4 115 3 x 1

10– 25 POLT-24B/3XO-H1 POLT-24B/3XO-H4 76 3 x 3
25– 50 POLT-24C/3XO-H1 POLT-24C/3XO-H4 85 3 x 312/20 
70–185 POLT-24D/3XO-H1 POLT-24D/3XO-H4 95 3 x 3

185–400 – POLT-24E /3XO-H4 115 3 x 3

50–120 – POLT-42D/3XO-H4 95 3 x 4
20/35 150–300 – POLT-42E /3XO-H4 115 3 x 4

300–500 – POLT-42F /3XO-H4 135 3 x 4

Забележка: Комплектът съдържа материали за 3-те фази. Дължината на жилата се определя от конкретните условия, 
но не по-малко от 320 mm за Uo/U = 6/10 kV, 460 mm за Uo/U = 12/20 kV и 800 mm за Uo/U = 20/35 kV. Използвайте
херметични кабелни обувки.
Безспойковото заземяване се поръчва отделно – виж стр. 28. За кабелни обувки с отвор М20 – добавете код 21.
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Кабелни глави за монтаж на закрито за екранирани едножилни кабели
с пластмасова изолация за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV

Кабел
Кабелната глава е предназначена за
екранирани, едножилни кабели с
пластмасова изолация за напрежение
10, 20 и 35 kV от типа: СХЕкТ, САХЕкТ,
СХЕмТ, САХЕмТ и др.

Конструкция на главата
Под теловете от екрана, извити
обратно се навива червена лента.
Около края на полупроводимия екран
се навива жълта лента. Върху жилото
се свива трекингоустойчива тръба с
нанесен от вътрешната и страна стрес-
контрол. Отделно се поръчва
безспойковото заземяване при кабел с
екран от медни ленти. 
Комплект с код -13 съдържа винтови
кабелни обувки с отвор М12, а този с
обозначение 17 – с отвор М16.

Напрежение Глави без кабелни обувки Глави с винтови кабелни обувки
Сечение Обозначение за поръчка Сечение Обозначение Размери (mm)

Uo/U (kV) (mm²) (mm²) за поръчка L

25 – 95 POLT-12C/1XI-ML-1-13 25 –   95 POLT-12C/1XI 300
70 – 150 POLT-12D/1XI-ML-2-13 300
95 – 240 POLT-12D/1XI-ML-4-13 95 –  240 POLT-12D/1XI 300

6/10 185 – 300 POLT-12E/1XI-ML-5-13 300
240 – 400 POLT-12E/1XI-ML-6-13* 240 –  500 POLT-12E/1XI 300
500 – 630 POLT-12F/1XI-ML-7-17* 500 –  800 POLT-12F/1XI 300

1000 – 1200 POLT-12G/1XI 300

25 –  70 POLT-24C/1XI-ML-1-13 25 –   70 POLT-24C/1XI 340
70 – 150 POLT-24D/1XI-ML-2-13 70 –  240 POLT-24D/1XI 340
95 – 240 POLT-24D/1XI-ML-4-13 340

12/20 185 – 300 POLT-24E/1XI-ML-5-13 185 –  400 POLT-24E/1XI 340
240 – 400 POLT-24E/1XI-ML-6-13* 340
500 – 630 POLT-24F/1XI-ML-7-17* 400 –  800 POLT-24F/1XI 340

1000 – 1200 POLT-24G/1XI 340

35 POLT-42C/1XI-ML-1-13 35 POLT-42C/1XI 500
50 – 120 POLT-42D/1XI-ML-2-13 50 –  120 POLT-42D/1XI 500

20/35 150 – 300 POLT-42E/1XI-ML-5-13 150 –  300 POLT-42E/1XI 500
240 – 400 POLT-42F/1XI-ML-6-13* 400 –  500 POLT-42F/1XI 500
500 – 630    POLT-42G/1XI-ML-7-17* 500 –  800 POLT-42G/1XI 500

* Кабелни глави с код L20 съдържат винтови кабелни обувки с отвор за болта M20 За RICS приложение виж стр. 41
Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази. Използвайте херметични кабелни обувки.
За кабелни обувки с отвор M20, използвайте кода 21. Безспойковото заземяване се поръчва отделно.

Безспойков заземителен комплект за кабели с екран от ленти

Сечение (mm²) за кабели с номинално напрежение Uo/U
6/10 kV 12/20 kV 22/35 kV Офозначение за поръчки

Кабели с екструдиран алуминиев екран без броня
25–120 25–120 SMOE 62609
95–400 50–240 SMOE 62589

Кабели с екран от медни ленти без броня
25– 70 EAKT 1655
35–120 25– 70 EAKT 1656
95–240 50–150 25– 70 EAKT 1657

240–500 120–400 35–300 EAKT 1658
630–800 500–800 240–800 EAKT 1659

Кабели с екран от медни ленти и броня от алуминиеви телове
70–240 70–150 SMOE-62822

Забележка: Безспойковото заземяване се поръчва отделно. Комплектът SMOE съдържа 3 ролкови пружинки,
3 заземителни въженца и медна плетенка. Комплектът EAKT съдържа 3 ролкови пружинки и 3 заземителни въженца.
Комплектът EAKT за кабели с броня от телове съдържа скоби, заземително въже и херметизираща тръба.



3 1

Кабелни глави за монтаж на открито за екранирани едножилни кабели
с пластмасова изолация за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV

Конструкция на главата
Конструкцията и монтажът на главата
са идентични с тези на главите за
монтаж на закрито, като при главите
за открит монтаж върху тръбата се
свиват допълнителни стрехички.
Комплект с код -13 съдържа винтови
кабелни обувки с отвор М12, а този с
обозначение 17 – с отвор М16.

Размерите L, D вижте в таблицата

Напрежение Глави с винтови кабелни обувки Глави без кабелни обувки
Сечение Обозначение Сечение Обозначение Размери (mm) Брой

Uo/U (kV) (mm²) (mm²) L D стрехи

25 –  95 POLT-12C/1XO-ML-1-13 25 – 95 POLT-12C/1XO 300 85 3 x 1
70 – 150 POLT-12D/1XO-ML-2-13 300 95 3 x 1

6/10
95 – 240 POLT-12D/1XO-ML-4-13 95 –  240 POLT-12D/1XO 300 95 3 x 1

240 – 400 POLT-12E/1XO-ML-6-13* 240 –  500 POLT-12E/1XO 300 115 3 x 1
500 – 630 POLT-12F/1XO-ML-7-17* 500 –  800 POLT-12F/1XO 300 135 3 x 1

1000 – 1200 POLT-12G/1XO 300 135 3 x 1

25 –  70 POLT-24C/1XO-ML-1-13 25 –   70 POLT-24C/1XO 440 85 3 x 3
70 – 150 POLT-24D/1XO-ML-2-13 70 –  240 POLT-24D/1XO 440 95 3 x 3

12/20
95 – 240 POLT-24D/1XO-ML-4-13 440 95 3 x 3

185 – 400 POLT-24E/1XO-ML-6-13* 185 –  400 POLT-24E/1XO 440 115 3 x 3
500 – 630 POLT-24F/1XO-ML-7-17* 400 –  800 POLT-24F/1XO 440 135 3 x 3

1000 – 1200 POLT-24G/1XO 440 135 3 x 3

35 POLT-42C/1XO-ML-1-13 35 POLT-42C/1XO 560 85 3 x 4
50 – 120 POLT-42D/1XO-ML-2-13 50 –  120 POLT-42D/1XO 560 95 3 x 4

20/35 150 – 300 POLT-42E/1XO-ML-5-13 150 –  300 POLT-42E/1XO 560 115 3 x 4
240 – 400 POLT-42F/1XO-ML-6-13* 400 –  500 POLT-42F/1XO 560 135 3 x 4
500 – 630 POLT-42G/1XO-ML-7-17* 500–  800 POLT-42G/1XO 560 135 3 x 4

* Кабелни глави с код 21 съдържат винтови кабелни обувки с отвор за болта M20. 
Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази. Използвайте херметични кабелни обувки.
За кабелни обувки с отвор M16, използвайте кода L16. Безспойковото заземяване се поръчва отделно.

Безспойков заземителен комплект за кабели с екран от ленти

Сечение (mm) за кабели с номинално напрежение Uo/U
6/10 kV 12/20 kV 22/35 kV Обозначение за поръчка

Кабели с екструдиран алуминиев екран без броня
25–120 25–120 SMOE 62609
95–400 50–240 SMOE 62589

Кабели с екран от медни ленти без броня
25– 70 EAKT 1655
35–120 25– 70 EAKT 1656
95–240 50–150 25– 70 EAKT 1657

240–500 120–400 35–300 EAKT 1658
630–800 500–800 240–800 EAKT 1659

Кабели с екран от медни ленти и броня от алуминиеви телове
70–240 70–150 SMOE-62822

Забележка: Безспойковото заземяване се поръчва отделно. Комплектът SMOE съдържа 3 ролкови пружинки, 
3 заземителни въженца и медна плетенка. Комплектът EAKT съдържа 3 ролкови пружинки и 3 заземителни въженца.
Комплектът EAKT за кабели с броня от телове съдържа скоби, заземително въже и херметизираща тръба.
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Кабел
Кабелните глави са предназначени за
екранирани, едножилни кабели с
пластмасова изолация за напрежение
10, 20 и 35 kV от типа: СХЕкТ, САХЕкТ,
СХЕмТ, САХЕмТ и др.

Конструкция на главата
Теловете от екрана се обръщат към
кабела и се забиват в херметизираща
маса. Мастик стрес-контрол
/изработен на базата на ZnO/ се
обвива около края на екрана. При
напъхваемата разновидност върху
жилото се напъхва еластична, трекинг
устойчива изолационна тръба. Върху
кабелната обувка се навива
херметизираща лента.

При студеносвиваемата разновидност
главата се доставя предварително
разпъната върху пластмасов
цилиндър. При монтажа цилиндърът се
напъхва варху кабела и главата се
издърпва, като се свива върху
разделката. След монтажа главата
може да се донагласи за заемане на
точното си положение.

Студеносвиваеми и напъхваеми кабелни глави за монтаж на закрито за 
ек ранирани 1-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 
10 kV, 20 kV и 35 kV

Размерите L, D виж в таблицата

Напрежение Сечение Обозначение Размери (mm) Брой
Uo/U (kV) (mm2) L D стрехи

25– 70 TFTI-3111 190 26
6/10 50–185 TFTI-3121 190 35

150–400 TFTI-3131 190 41

25– 95 TFTI-5121 300 65 3 x 1
12/20 70–240 TFTI-5131 300 75 3 x 1

240–400 TFTI-5141 300 85 3 x 1

35– 95 TFTI-6131 550 75 3 x 5
20/35 95–185 TFTI-6141 550 85 3 x 5

240–300 TFTI-6151 550 95 3 x 5

Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази. Използвайте херметични кабелни обувки.

Внимание: При напъхваемата разновидност последната цифра в обозначението е “1”, например- TFTI-5131,
при предварително разпънатата – “2”, например – TFTI-5132. Всички останали символи са еднакви.

Кабелни глави за други напрежения, типове и сечения кабели се доставят по заявка.
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Напрежение Сечение Обозначение Размери (mm) Брой
Uo/U (kV) (mm2) L D стрехи

25– 70 TFTO-3111 190 61 3 x 1
6/10 50–185 TFTO-3121 190 70 3 x 1

150–400 TFTO-3131 190 76 3 x 1

25– 95 TFTO-5121 300 65 3 x 5
12/20 70–240 TFTO-5131 300 75 3 x 5

240–400 TFTO-5141 300 85 3 x 5

35– 95 TFTO-6131 550 75 3 x 8
20/35 95–185 TFTO-6141 550 85 3 x 8

240–300 TFTO-6151 550 95 3 x 8

Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази. Използвайте херметични кабелни обувки.

Внимание: При напъхваемата разновидност последната цифра в обозначението е “1”, например- TFTO-5131,
при предварително разпънатата – “2”, например – TFTO-5132. Всички останали символи са еднакви.

Кабелни глави за други напрежения, типове и сечения кабели се доставят по заявка. 

Кабел
Кабелните глави са предназначени за
екранирани, едножилни кабели с
пластмасова изолация за напрежение
10, 20 и 35 kV от типа: СХЕкТ, САХЕкТ,
СХЕмТ, САХЕмТ и др.

Конструкция на главата
Теловете от екрана се обръщат към
кабела и се забиват в херметизираща
маса. Мастик стрес-контрол
/изработен на базата на ZnO/ се
обвива около края на екрана. При
напъхваемата разновидност върху
жилото се напъхва еластична, трекинг
устойчива изолационна тръба. Върху
кабелната обувка се навива
херметизираща лента.

При студеносвиваемата разновидност
главата се доставя предварително
разпъната върху пластмасов
цилиндър. При монтажа цилиндърът се
напъхва върху кабела и главата се
издърпва, като се свива върху
разделката. След монтажа главата
може да се донагласи за заемане на
точното си положение.

Студеносвиваеми кабелни глави за монтаж на открито за екранирани 1-жилни
кабели с пластмасова изолация за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV

Размерите L, D виж в таблицата
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Кабел
Кабелната глава е конструирана за
едножилни кабели с пластмасова
изолация, с екран от телове или ленти
със сечение от 35 mm² до
70 mm² и с диаметър върху изолацията
от 26 mm до 45 mm. Кабели за
постоянно напрежение 72,5, 111 или
150 kV обикновено отговарят на тези
изисквания.

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

на жилото на жилото изолацията на кабела стрехата стрехи
(mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

FCEV-111 35 – 95 6 – 11,5 26 – 38 53 500 176 1

FCEV-150 35 –  95 6 – 11,5 26 – 38 53 700 176 2

FCEV-150-1 95 – 240 10,5 – 21,5 38 – 52 73 700 176 2

Забелажка: Кабелната глава FCEV се доставя като комплект за едно жило. 
Кабелни глави за други типове и размери кабели се доставят по заявка.

Кабелни глави за филтър-кабели с пластмасова изолация за постоянно 
напрежение до 150 kV

Размерите L, D вижте в таблицата

Преглед на квалификационните изпитвания:

Вид изпитване Резултат от изпитването
FCEV 111 FCEV 150

Частични разряди < 5 pC при 42 kV AC < 5 pC при 52 kV AC

Изпитване с постоянно напрежение > 8 часа при – 200 kV > 8 часа при – 300 kV
> 8 часа при + 200 kV > 8 часа при + 300 kV

Импулсно изпитване >200 пъти при – 240 kV >50 пъти при – 325 kV
(вълна 1,2/50 μs.) >200 пъти при + 240 kV >50 пъти при + 325 kV

Изпитване с променливо напрежение >10 минути при 80 kV >10 минути при 150 kV

Подробни изпитателни протоколи се предоставят при поискване.

Конструкция на главата
Кабелът се подготвя по същия начин,
както за главата на Raychem за средно
напрежение. Кабелната глава за
филтър-кабели се състои от тръби
стрес-контрол, термосвиваема,
трекингоустойчива  изолационна тръба
и стрехичка, които се свиват върху
системата стрес-контрол. Осигурява се

пълна херметичност към обувката и
кабелната обвивка. Кабелната обувка
е с винтове и покрива сечения от 35
mm² до 95 mm² и се доставя в ком -
плекта. Винтовата обувка е с резба
М10 за съединяване към шината.   
Кабелната глава се доставя в
комплект за една фаза.
Безспойковото заземяване за кабели
с екран от ленти е включено в
комплекта.

Изпитвания
Не съществуват нито национални, нито
международни спесификации за
филтър-кабели. Като разбираме
спецификата на изискванията, ние
разработихме тест-спесификации за
кабелни глави за филтър-кабели
FCEV, както следва.
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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 60 750 176 2

Монтаж на открито
RWOT-25/1x150-240-L12 150–240 30–45 60 900 176 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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Адаптори за елегазови КРУ 

Универсални адаптори за КРУ с вакуум или елегаз 38

Изолирани T-адаптори и прави адаптори за КРУ 
с вакуум или елегаз с проходни изолатори по
EN-50181 тип C (400/630 A), 10 kV и 20 kV 40

Екранирани разглобяеми T-адаптори за КРУ 
с вакуум или елегаз с проходни изолатори по 
EN 50181 тип C (630 A), 10 kV, 15 kV, 20 kV и 35 kV 42

Екранирани разглобяеми Т-адаптори, за КРУ 
с вакуум или елегаз с проходни изолатори по
EN-50181 тип C (400/630 A), 10 kV, 20 kV и 35 kV 44

КРУ с вакуум или елегаз с проходни изолатори 
съгласно EN-50181 тип A (250 A),10 kV и 20 kV 46
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Изолиран T-адаптор RICS Изолиран прав адаптор RCAB

1 Конусовиден проходен изолатор
2 RICS-адаптор
3 RCAB- адаптор 
4 Кабелна глава Raychem
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Нарастващата популярност на SF6-КРУ
(Комплексни разпределителни
устройства с изолация от елегаз)
определи разработването на
съединителна система към проходните
изолатори. Raychem разработи за тази
цел две системи: EN-50181 тип C
(400/630 A) и тип A (250 A).

За проходни изолатори по 
EN-50181 тип C (400/630 A):
Изолираните адаптори RICS и RCAB 
(630 A) са съвместими с кабелните глави
на Raychem и могат да се прилагат при
кабели с пластмасова и хартиено-
импрегнирана изолация, едножилни и
трижилни кабели.  
За повече информация – Стр. 42.

Екранираните адаптори RSTI са
предназначени за присъединяване на
кабели с пластмасова изолация, без
използване на кабелни глави –
подробности на стр. 44.

За проходни изолатори по 
EN-50181 тип A (250 A):
Екранираните адаптори RSES и RSSS
(250A) са напъхваеми кабелни глави за
кабели с пластмасова изолация,
проектирани за връзка между КРУ и
трансформатор. Подробности са дадени
на стр. 44.

Опростен монтаж
Компактният дизайн на адапторите и
изчистен профил улесняват монтажа.
Стандартният шкаф не изисква
скъпоструващи модификации за
присъединяване на хартиено-маслен
кабел или импулсен разрядник. 

Надеждност
Raychem има опит от няколко
десетилетия в областта на херметично
изолираните кабелни глави за средно
напрежение. Адапторите са
водонепроницаеми и с гарантирано
непрекъсваемо действие, дори при
сурови климатични условия и в силно
замърсени райони.    

Изпитвания
Адапторите отговарят на CENELEC
HD629.1S, IEC 540, VDE 0278 и ANSI
IEEE 386, както и на вътрешен стандарт
на  Raychem PPS 3013, освен това те са
изпитвани едновременно с различни
типове КРУ. Условията на изпитване и
резултатите са обобщени в доклади,
които могат да се предоставят при
поискване.

Универсални адаптори за КРУ с вакуум или елегаз

Изолираната система глава-адаптор
осигурява абсолютна херметичност,
електрическа изолация и
електрическа връзка между
кабелната глава на Raychem и 
SF6-КРУ за напрежение до 24 kV.
Проходният изолатор (630 A) отговаря
на EN-50181 тип C (400/630 A).
Изолираните адаптори са съвместими
с всички кабелни глави на Raychem.  
Кутията на КРУ трябва да бъде
снабдена с подходяща защита срещу
електрически шок. Обикновено това
се  постига със самозаключващ се
метален капак, който е монтиран към
КРУ. Освен това той предпазва
персонала от работа под напрежение.

RICS – Изолиран Т-адаптор с или без
импулсен разрядник
Дебелостенен изолатор, направен от
висококачествен еластомер с
херметизираща част върху главата,
конусовидната втулка и запушалка.
Електрическата връзка се осигурява
от клема-щифт и кабелната обувка на
главата. Предлага се специална
кабелна обувка, която позволява
изпитване на кабела без разкачване.
Конструкцията на адаптор с импулсен
разрядник е идентична. Изолаторът
еластомер има допълнителен
проходен отвор за присъединяване на
разрядник тип RDA. Предлагат се
адаптори и за два кабелни входа.

RCAB – Изолиран прав адаптор
Много гъвкав изолатор, направен от
висококачествен еластомер, осигурява
херметична връзка върху втулката и
кабелната глава. Кабелната обувка на
главата се присъединява просто към
клема-щифт на адаптора чрез болт и
гайка. Дори при ограничени
пространства адапторът може да се
напъха леко върху втулката, като дава
достъп при изпитване на кабела.
Високата гъвкавост на тялото на
адаптора обуславя херметична връзка
и позволява използването му при
различни типове кабели при еднакво
сечение.  

Изолирана система глава-адаптор за КРУ до Um 24 kV

1
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Универсална система адаптор-глава за всички типове кабели и за Вашето КРУ:

За техническа информация относно
присъединяване към други типове
КРУ, молим обърнете се към нашето
представителство в България.
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POLT, TFTI
стр. 30, 32

Комплектация при доставка

RICS, RCAB – Изолирани Т-образни или прави адаптори за КРУ с вакуум или
елегаз с проходни изолатори според EN-50181 тип C (400/630 A), 10 kV и 20 kV

POLT
стр. 28

GUST
стр. 18

Аксесоари към RICS-адаптора

T-адаптори за свързване към
проходни изолатори 1250 A с
профил съгласно EN-50181 тип C:
Всеки RICS адаптор е предназначен
за max. 630 A. За двойна Т-връзка се
използва специален първи адаптор,
тип RICS-5143-Cu.

Ограничители на пренапрежение
RDA за T-адаптори от типа RICS 51x9:
Импулсният разрядник тип RDA е
специално разработен за приложение
в SF6-КРУ. Прилага се от 6kV до 24 kV.   
Пълна информация и технически
характеристики можете да получите от
нашето представителство в България.
Заглушка тип RICS 5009-50-22 може
временно да се монтира вместо ОПН –
RDA.

RICS –  T-адаптор
Изолационно тяло, фиксиращи
болтове, клема-щифт, запушалка се
доставят в комплект за 3-те фази с
инструкция за монтаж на български
език. Кабелни глави и обувки не са
включени! За двойна Т-връзка, само
вторият адаптор има специална
конструкция и включва съединителна
вложка, изолационно тяло, фиксиращи
болтове, клема-щифт и капачка.Може
да се комбинира с първи адаптор с
обувки M16, но не с адаптор за монтаж
на ОПН от типа RICS-51x9.

Запушалка за изпитване на кабела:
Кабелите могат да се изпитват, докато
Т-образният  адаптор е включен към
КРУ-то. Запушалката на RICS-
адаптора се отстранява и се завинтва
тест-запушалката. За изпитване
фаза/фаза трябва да се използват
тест-запушалки с  различна дължина
(2 нормални и една от дългия вид).  

Нормална дължина = 290 mm
RICS 5002-50-24

Дълги = 390 mm
RICS 5002-50-25

RCAB – Прав адаптор
Изолационно тяло, доставя в комплект
за 3-те фази с инструкция за монтаж
на български език. Фиксиращи
болтове, клема-щифт и кабели обувки
не са включени в к-та. Клема-щифт с
резба М16 може да се поръча отделно
като EXRM-1366. Адапторът е
предназначен за използване с
кабелните глави на Raychem:
До 12 kV
35-300 mm2 RCAB-4120
До 24 kV
50-300 mm2 RCAB-5120

EPKT
стр. 20

IDST
стр. 22

Кабелни глави за монтаж на закрито
за адаптори RICS и RCAB  

L



Сечение Обозначение Сечение Обозначение Сечение Обозначение
за поръчка за поръчка за поръчка

(mm2) (mm2) (mm2)

Кабели с пластмасова изолация
1- и 3-жилни кабели 25 –  50 RICS-5113
10 kV с кабелни обувки 70 – 150 RICS-5123
Тип POLT, TFTI 185 – 240 RICS-5133 185 – 240 RICS-5139 185 – 240 RICS-5137

300 RICS-5143 300 RICS-5149 300 RICS-5147

1- и 3-жилни кабели 10 –  70 RICS-5123
20 kV с пресова обувка 95 – 185 RICS-5133 95– 185 RICS-5139 95– 185 RICS-5137
Тип POLT, TFTI 240 – 300 RICS-5143 240 – 300 RICS-5149 240 – 300 RICS-5147

1- и 3- жилни кабели ML-1-13 50 –  95* RICS-5123
10 kV, с винтова ML-2-17 95 – 150 RICS-5133 95 – 150 RICS-5139 95 – 150 RICS-5137
кабелна обувка тип ML-4-17 150 – 240 RICS-5143 150 – 240 RICS-5149 150 – 240 RICS-5147
POLT, TFTI ML-5-17 240 – 300 RICS-5143 240 – 300 RICS-5149 240 – 300 RICS-5147

1- и 3- жилни кабели ML-1-13 25 –  70 RICS-5123
20 kV, с винтова ML-2-17 70 – 150 RICS-5133 70 – 150 RICS-5139 70 – 150 RICS-5137
кабелна обувка ML-4-17 150 – 240** RICS-5143 150 – 185 RICS-5149 150 – 185 RICS-5147
тип POLT ML-5-17 240 – 300 RICS-5143 240 – 300 RICS-5149 240 – 300 RICS-5147

* За 3-жилни глави 10 kV с винтови обувки ML-1-13, RICS-5123 е подходящ до max. 70 mm².
** За 3-жилни глави 20 kV с винтови обувки ML-4-17, RICS-5143 е подходящ до max. 185 mm².

Хартиено-маслени кабели
Поясна изолация 3-жилни к-ли 35 RICS-5113
(MI and MIND) 10 kV 50 –  95 RICS-5123
Тип GUST, EPKT-45 120 – 185 RICS-5133 120 – 185 RICS-5139 120 – 185 RICS-5137

240 RICS-5143 240 RICS-5149 240 RICS-5147

с винтови каб.обувки 35 –  50 RICS-5123
Тип GUST – L16 70 – 120 RICS-5133 70 – 120 RICS-5139 70 – 120 RICS-5137

150 – 240 RICS-5143 150 – 240 RICS-5149 150 – 240 RICS-5147

Екранирани 1- и 3-жилни 35 –  70 RICS-5133-01-12
кабели 20 kV 95 – 150 RICS-5133-01
Тип IDST 150 – 240 RICS-5143-01

Забележка: Всички адаптори RICS-5113 и RICS-5123 са конструирани за работа с кабелни обувки с диаметър 
на отвора 13 mm.
Всички други типове са конструирани за работа с отвор на обувката 17 mm. Ако е добавен код -12 към обозначението за
поръчка, може да се използват кабелни обувки с диаметър на отвора 13 mm, например – RICS-5133-12.
Изделия с код -12 не се доставят за комплекти с импулсни разрядници и за двойни адаптори.
Адаптори RICS с капацитивна букса се доставят по заявка.

Други типове адаптори се доставят по заявка.

RICS, RCAB – Изолирани Т-образни адаптори и прави адаптори за SF6-КРУ с
проходни изолатори съгласно EN-50181 тип C (400/630 A), 10 kV и 20 kV

4 1

RICS – двоен-T-адапторТип кабелна глава RICS – T-адаптор RICS – T-адаптор за
паралелно свързване
На ОПН тип RDA
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Екранираните адаптори на Raychem
служат за свързване на кабели с
пластмасова изолация към КРУ или
други съоръжения с проходни
изолатори съгласно EN-50181 тип C
до 42 kV. Връзката се осъществява в
правоъгълна конфигурация, като
позволява свързването на 2 и 
3 кабела в паралел. Тази конфигурация
изисква механическо закрепване на
кабелите в КРУ-то.
За връзки към изолатори 1250 A с
профил съгласно EN 505181 тип C,са
възможни паралелни връзки на RSTI
всеки от които до max. 630 A.

Направени от модифициран силиконов
каучук и защитени от дебелостенен
проводим екран, който се заземява,
екранираните адаптори на Raychem
тип RSTI са подходящи за използване
на открито и закрито. Изпитване на
кабела може да се извършва без да се
разкачва адаптора.

Модерният дизайн и старателният
подбор на материал, в комбинация с
разработените от Raychem винтови
съединителни обувки позволяват
широк обхват на приложение, като
само с един комплект се покриват най-
използваните сечения и типове
кабели.

Адапторите са конструирани с
минимални външни размери, като
могат да се монтират в най-тесните
пространства, дори двойната връзка
пасва в повечето стандартни
шкафове.

Екранирените адаптори на 
Raychem-RSTI притежават точка за
капацитивно мерене, за установяване
дали системата е под напрежение. Тази
точка е защитена от специална
проводима капачка.

RSTI със ограничител за
пренапрежение е конструиран за
директна връзка към конуса на
проходния изолатор  според EN-50181
тип „С” за паралелна връзка със
задния край на адаптора  за
напрежение до 24 kV. Подробна
информация е на разроложене при
запитване

Екранираният адаптор
превишава изискванията на
CENELEC HD 629.1 S1, който
включва BS, VDE и други
международни стандарти.

RSTI – Екраниран, разглобяем Т-адаптор за КРУ с вакуум или елегаз с проходни
изолатори съгласно EN-50181 тип C (400/630 A), 10 kV, 20 kV и 35 kV

Монтаж
След подготовка на кабела, смазаният
с паста адаптор се нахлузва върху
кабела. Висококачествени винтове
обувки с широк обхват на приложение
се монтират, като динамометричните
глави на болтовете се откъсват.
След напъхването си, адапторът се
фиксира към проходния изолатор чрез
болт и гайка. В отворения край се
монтира запушалка или свързваща
вложка за монтиране на втори
адаптор при 2 кабела в паралел.

Двойна връзка 
При двойна връзка на RSTI-56 серия
2 T-се поръчват кабелни обувки и
съединителна вложка. 
Пространството, в което се монтира
двойната връзка да има минимални
размери D/d/H – 365/175/285 mm. 
При двойна връзка с използване на
RSTI-76, T-конектор и свързващ
конектор се поръчват отделно.
Изискваните минимални размери на
шкафа D/d/H са 325/125/300 mm. 

Конфигурация RSTI-58 като двойна
T-връзка
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Схема на RSTI-56:
1 Винтова кабелна обувка 
2 Екраниран корпус
3 Конус за управление на полето
4 Заземителна точка
5 Шпилка
6 Запушалка с точка за мерене
7 Точка за мерене
8 Проводима капачка
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RSTI – Екраниран, разглобяем Т-адаптор за КРУ с вакуум или елегаз с проходни
изолатори съгласно EN-50181 тип C (400/630 A), 10 kV, 20 kV и 35 kV
RSTI-T-адаптор

Напрежение Сечение Обозначение Диаметър над изолацията
Uo/U (kV) (mm2) T-адаптор Свързващ адаптор (mm)

35 – 95 RSTI-5851 RSTI-CC-5851 12,7 – 25,0
6/10 95 – 240 RSTI-5853 RSTI-CC-5853 17,0 – 32,6

185 – 300 RSTI-5855 RSTI-CC-5855 21,3 – 34,6
400, 500, 630 RSTI-36Lxx-CEE01* -** 28,9 – 45,6

35 –  70 RSTI-5851 RSTI-CC-5851 12,7 – 25,0
8,7/15 95 – 240 RSTI-5854 RSTI-CC-5854 21,3 – 34,6
и 12/20 185 – 300 RSTI-5855 RSTI-CC-5855 21,3 – 34,6

400, 500, 630 RSTI-56Lxx-CEE01* - 34,0 – 51,0

35 –  95 RSTI-7651-CEE01 RSTI-CC-7651-CEE01 22,4– 33,6
95 – 120 RSTI-7652-CEE01 RSTI-CC-7652-CEE01 22,4– 33,6

20/35 150 – 240 RSTI-7653-CEE01 RSTI-CC-7653-CEE01 28,9– 40,0
300 RSTI-7655-CEE01 RSTI-CC-7655-CEE01 28,9– 40,0
400, 500, 630 RSTI-76Lxx-CEE01* -** 34,0 – 51,0

Комплектация: Екраниран корпус на адаптора, стрес-контрол-адаптор, винтова кабелна обувка, подходяща за алуминиеви
и медни жила, фиксиращи болтове, клема-щифт, запушалка и силиконова паста. В комплекта се съдържат материали за 
3-фази и инструкция за монтаж. 
Безспойково заземяване за кабели с екран от ленти се доставя отделно.
За отстраняване на полупроводимия екран на кабела да се използва инструмент, който позволява свалянето на екрана
на 40 mm от обвивката на кабела.
RSTI – адаптори с пресови кабелни обувки до 630 mm² се доставят по заявка.

Безспойково заземяване за кабели с екран от медни или алуминиеви ленти

Сечение (mm²) Номинално напрежение Uo/U
6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV Обозначение за поръчка

35–120 35–120 35–120 SMOE-62871
95–400 70–300 50–240 SMOE-62872

Забележка: Безспойково заземяване за кабели с екран от ленти се доставя отделно.
Комплектът SMOE съдържа 3 ролкови пружини и 3 заземителни въженца и медна плетенка.

Допълнителни елементи към адаптор RSTI 

RSTI-56TR
Щифт за изпитване на кабела на
дължина 310 mm

Кабелите могат да се изпитват, дори
когато RSTI-адаптора е включен към
КРУ-то. 

RSTI-56TRA
Комплект тестови щифтове

Комплектът съдържа щифтове с
дължина 2 x 310 mm + 1x 460 mm.

RSTI-56EA25
Адаптор за заземяване на кабела

Кабелите могат да се заземяват, дори
когато RSTI-адаптора е включен към
КРУ-то.

RSTI-66CP-M16
Съединителна втулка за двойна
връзка на 2 RSTI-56

За да се свържат 2 кабела в паралел
към КРУ-то се използва съединителна
втулка, която се монтира чрез завинт -
ване в тялото на първия монтиран
адаптор RSTI-х6L, като вторият се
монтира върху втулката, както върху
проходен изолатор Да не се прилага при
стандартен RSTI-58 и RSTI-76.

RSTI-56TP
Крайна запушалка-заглушка под
напрежение

Адапторът RSTI може да се монтира
вместо към проходния изолатор върху
крайна заглушка.
Крайната заглушка се монтира, преди
да бъде подадено напрежение на
кабела.

RSTI-66RC
Изолационна заглушка

Изолационна заглушка за проходен
изолатор тип С (400/630 A).
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Екранираните разглобяеми адаптори
RSTP на Raychem са конструирани за
свързване на едножилни и трижилни
кабели с пластмасова изолация за КРУ
със средно напрежение и оборудване
което ползва CENELEC проходни
изолатори тип В за 400 А до 35 kV.

Направени са от модифицирана
силиконова гума, защитени от тънък
индуктивен екран за връзка със
земята. Адапторите RSTP са еднакво
подходящи за вътрешни и външни
инсталации.

Създадени за да поддържат широка
гама на приложение, тяло и конуси за
управление на полето, адапторите
покриват всички сечения от 35 до
300 mm². Адапторите RSTP
притежават точка за капацитивно
мерене, за установяване дали
системата е под напрежение. Тази
точка е защитена от специална
проводима капачка.

RSTP – Екраниран разглобяем Т-адаптор с КРУ с проходни изолатори според 
EN-50181 тип B (400 A) до 35 kV

Схема на RSTP:
1 Екранирано тяло
2 Вътрешен екран
3 Кабелна обувка
4 Конус за управление на полето
5 Заземително ухо
6 Конктактен лост
7 Заден контакт за тестване
8 Точка на мерене
9 Кондуктивна капа

10 Скоба за монтиране

1

2

5

3

10

7

6

8

9

4
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RSTP – Екраниран разглобяем Т-адаптор с КРУ с проходни изолатори според 
EN-50181 тип B (400 A) до 35 kV

Допълнителни елементи заRSTP 

Лост за изпитване на кабела :
Кабелът може да се изпитва  докато
адаптора и кабелите са свързани към
таблото.

RSTI-56TR
Къс лост: дължина = 310 mm

RSTI-56TRL
Дълъг лост: дължина = 460 mm

RSTI-56TRA
Комплекта съдържа 2 къси (310 mm) и
1 дълъг (460 mm) изпитвателни лоста.

Заземителен адаптор за кабела:
Кабелите се заземяват когато the
RSTP адапторите и кабела са
свързани към таблото.

RSTI-56EA25
Диаметър на сферата = 25 mm

Информация за поръчка
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка диаметър над 
Uo/U (kV) (mm2) (Материал за адаптора AL или Cu) вътрешната изолация (mm)

35– 95 RSTP-6451 22,4–33,6

20/35
95–120 RSTP-6452 22,4–33,6

150–240 RSTP-6453 28,9–40,0
300 RSTP-6455 28,9–40,0

Забележка: КРУ включва DIN или херметизирани назъбени накрайници се доставят по заявка.

Приложение

Единична връзка
Материалите изисквани за  3 фази
1 x RSTP-64xx (kit)

Забележка:* Кабел с пластмасова
изолация, 36 kV, 300 mm2

Размерите са в мм

190

110

max. Ø 86* 255

79



1 Екранирано тяло с вграден стрес-контрол
2 Капацитивен датчик
3 Заземително ухо
4 Допълнителна присъединителна точка
5 Съединителен болт
6 Херметизираща тръба Rayvolve

Екранираните адаптори на Raychem са
конструирани за свързване на
едножилни кабели с пластмасова
изолация към SF6-КРУ или
трансформатори за напрежение до
24 kV. Адапторите херметизират
проходния изолатор според
изискванията на EN 50181 тип A
(250A). Връзката може да се изпълни
като права или правоъгълна.

Конструкция
Дебелостенният адаптор с вграден
стрес-контрол осигурява херметичност
и електрическа връзка на втулката и
кабела. Произведен от омрежен EPDM
и защитен чрез заземен залепен
проводим екран с дебелина минимум
3 mm, адапторът е подходящ за
монтаж на открито и закрито.
Специалната конструкция и подборът
на материалите позволяват
използването на широка гама кабели.
Така адапторите са независими от
допуските в размерите и не изискват
специални кабелни адаптори.
Подготовката на кабела и размерите
на разделката са еднакви за 
Г-образния адаптор и за правия
адаптор.      

Адапторите са снабдени с
капацитивен датчик, за предпазване
от работа под напрежение. Датчикът е
защитен от капачка.

В комплекта се доставят биметални
високоякостни съединители, изпитани
по VDE 0220 за присъединяване на
кабели с алумуниеви или медни жила.   

RSES, RSSS – Екранирани Г-образни и прави адаптори КРУ с вакуум или елегаз
и трансформатори с проходни изолатори съгласно EN-50181 тип A (250 A), 
10 kV и 20 kV

Монтаж
След подготовката на кабела и пресо -
ване на кабелната обувка, адапторът
леко се напъхва на мястото си. При 
Г-образния адаптор съединителният
болт се завива през обувката с шесто -
гранен ключ, доставен в комплекта.
Етапният монтаж позволява лесно
инсталиране на адаптора върху
втулката. За осигуряване на херметич -
ност между адаптора и кабелната
обвивка се препоръчва Rayvolve –
тръба или термосвиваема тръба за
обозначаване на фазите. 

Екраниран Г-образен адаптор Екраниран прав адаптор
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Отлична херметичност
Тръбата Rayvolve се монтира без
използване на пламък, само се
приплъзва сама по себе си и върху
намазаната със силиконова паста
кабелна обвивка, като осигурява
херметичност между адаптора и
обвивката. 
Комплектите с такива тръби се
обозначават с код -R.

Термосвиваемите тръби за
обозначаване на фазите осигуряват
херметичност и допълнително
маркират фазите.
Комплектите с такива тръби се
обозначават с код -P.

RSES, RSSS – Екранирани Г-образни и прави адаптори КРУ с вакуум или елегаз
и трансформатори с проходни изолатори съгласно EN-50181 тип A (250A),
10 kV и 20 kV

RSES- Г образен адаптор
Тяло, гилза за алумуниево и медно
жило, болт, шестогранен ключ,
затягаща скоба и силиконова паста в
комплект за 3-те фази и инструкция за
монтаж на български език. Комплекти
с код за модофикация -R съдържат
Rayvolve-тръби, а тези с код -P –
термосвиваеми тръби за обозначение
на фазите.  

RSSS – прав адаптор
Тяло,свързващ болт за алуминиеви и
медни жила,затягаща скоба, и
силиконова паста в комплект за 3-те
фази и инструкция за монтаж на
български език. Комплекти с код за
модификация -R съдържат 
Rayvolve-тръби, а тези  с код -P –
термо свиваеми тръби за 
обозначение на фазите.

Комплектация при доставка

Напрежение Сечение Диаметър върху изолацията Обозначение
Uo/U (kV) (mm2) (mm) Г-образен адаптор Прав адаптор

25 13,5–17,4 RSES-5202 RSSS-5202
35 13,5–17,4 RSES-5203 RSSS-5203

6/10
50 13,5–17,4 RSES-5205 RSSS-5205
70 16,3–20,8 RSES-5217 RSSS-5217
95 16,3–20,8 RSES-5219 RSSS-5219

120 19,6–24,1 RSES-5224

25 13,5–17,4 RSES-5202 RSSS-5202
35 16,3–20,8 RSES-5213 RSSS-5213

8,7/15
50 16,3–20,8 RSES-5215 RSSS-5215
70 19,6–24,1 RSES-5227 RSSS-5227
95 19,6–24,1 RSES-5229 RSSS-5229

120 23,1–28,7 RSES-5234

25 16,3–20,8 RSES-5212 RSSS-5212
35 16,3–20,8 RSES-5213 RSSS-5213

12/20
50 19,6–24,1 RSES-5225 RSSS-5225
70 19,6–24,1 RSES-5227 RSSS-5227
95 23,1–28,7 RSES-5239

120 23,1–28,7 RSES-5234

Добавете код за модификация -P, ако желаете адаптор с термосвиваеми тръби за маркиране на фазите, 
например: RSES-5225-P 
Добавете кода -R, за адаптор с херметизираща система тръба Rayvolve, например: RSES-5225-R
Забележка: Адаптори с включени в комплекта винтови гилзи се доставят по заявка.
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ниско напрежение

Муфи за кабели с пластмасова изолация 
за напрежение до 1 kV 50

Муфи за кабели с хартиено-импрегнирана изолация 
за напрежение до 1 kV 52

Преходни муфи за напрежение до 1 kV 53

Заглушки за кабели с пластмасова и хартиено-
импрегнирана изолация под напрежение – до 1 kV 54

Муфи за гъвкави кабели с каучукова 
изолация до 1 kV 55

Муфи за контролни кабели за напрежение до 1 kV 56

Изолирани гилзи и обувки тип DuraSeal 57

Разклонителни муфи за кабели с пластмасова и
хартиено-импрегнирана изолация за напрежение 
до 1 kV 58

Муфи за ниско напрежение с изолационен гел

Съединителни и разклонителни муфи за кабели с
пластмасова изолация за жила с малко сечение за
напрежение до1 kV – RayGel, GelBox 60

Ремонтни маншети и съединителни муфи за 1-жилни
кабели с пластмасова изолация до 1 kV – GelWrap 60

Guroflex – муфи за ниско напрежение, заливни

Съединителни муфи за пластмасови кабели 
с жила до 25 mm² за напрежение до 1 kV 62

Разклонителни муфи за пластмасови кабели с 
жила до 25 mm² за напрежение до 1 kV 63

Разклонителни муфи за кабели с пластмасова 
изолация с жила от 35 до 240 mm²
за напрежение до 1 kV 64

GUROFLEX – 2-компонентни, екологично чисти 
заливни смоли 65

Guro винтови клеми и Hellstern-разклонителни
клеми 66
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Муфи за кабели с пластмасова изолация за напрежение 1 kV

Кабел
Муфите са конструирани за 3-, 3,5- 
и 4-жилни кабели с пластмасова
изолация с или без броня.
Например: СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ.

Размерите L, D вижте в таблицата

Конструкция на муфата
Кабели без броня
Муфата се състои от една външна и
четири вътрешни тръбички. Гилзите се
покриват с дебелостенните вътрешни
тръбички, които са покрити от
вътрешната страна с термотопимо
лепило. Външната термосвиваема,
дебелостенна тръба осигурява
абсолютна херметичност. Муфата
позволява кръстосване на жилата.
Муфата се доставя без гилзи.
Максималните размери на гилзите са
посочени в таблицата.  

Кабели с броня от стоманени ленти
Муфата се състои от една външна и
четири вътрешни тръбички, метален
кафез и ролкови пружини. Мястото на
съединение се изолира и херметизира
чрез дебелостенни тръби, покрити от
вътрешната страна с термотопимо
лепило. Металният кафез се поставя
върху муфата и се свързва меха -
нически и електрически към бронята
чрез ролковите пружини. Външната
термосвиваема, дебелостенна тръба
осигурява абсолютна херметичност.
Муфата позволява кръстосване на
жилата.
Муфата се доставя без гилзи.
Максималните размери на гилзите са
посочени в таблицата. 

5 0

D

L



Муфи за кабели с пластмасова изолация за напрежение до 1 kV

Муфи с включени винтови съединителни гилзи

Номинално 
напрежение Сечение Обозначение за поръчка за кабели Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) без броня с броня L D

1,5– 6 POLJ-01/4X  1-  6 230 25
1,5– 6 POLJ-01/5X  1-  6* 230 25

4– 16 POLJ-01/4X  4- 16 300 35
4– 16 POLJ-01/5X  4- 16* 300 35

0,6/1 10– 35 POLJ-01/4X 10- 35 POLJ-01/4X 10- 35-T 450 50
10– 35 POLJ-01/5X 10- 35* 450 50
25– 70 POLJ-01/4X 25- 70 POLJ-01/4X 25- 70-T 600 70
70–120 POLJ-01/4X 70-120 POLJ-01/4X 70-120-T 650 80

150–240 POLJ-01/4X150-240 POLJ-01/4X150-240-T 800 110

* Тези муфи могат да се използват за 4- и 5-жилни кабели.
Забележка: Муфите са конструирани за гилзите, които са в комплекта. Да не се използват други гилзи.

Муфи за кабели без броня без съединителни гилзи

Номинално Сечение (mm²) Обозначение Макс. размери (mm)
напрежение Пресови Винтови за поръчка на гилзата Муфа
Uo/U (kV) Гилзи Гилзи Дължина Диаметър L D

Използване с винтови и пресови гилзи
1,5– 10 SMOE-81511 35 8 230 25
1,5– 10 SMOE-81511-CEE05 * 35 8 230 25

6– 25 SMOE-81512 75 12 450 40
0,6/1 6– 25 SMOE-81512-CEE05 * 75 12 450 40

16– 50 SMOE-81513 95 18 600 50
70–150 70–120 SMOE-81514 130 26 750 80
95–300 150–240 SMOE-81515 150 37 850 110

Използване с винтови гилзи
10– 35 SMOE-81516 45 18 400 50
10– 35 SMOE-81516-CEE05 * 45 18 400 50

0,6/1 25– 70 SMOE-81517 60 26 500 70
70–120 SMOE-81518 75 29 550 80

150–240 SMOE-81519 85 38 700 110

* Муфи с допълнителен код CEE05 могат да се използват за 4- и 5-жилни кабели.

Муфи за кабели с пластмасова изолация с броня от стоманени или алуминиеви ленти без съединителни гилзи

Номинално Сечение (mm²) Обозначение Макс. размери (mm)
напрежение Пресови Винтови за поръчка на гилзата Муфа
Uo/U (kV) Гилзи Гилзи Дължина Диаметър L D

Използване с винтови и пресови гилзи
1,5– 10 SMOE-81521 35 8 300 25

6– 25 SMOE-81522 75 12 500 40
0,6/1 16– 50 SMOE-81523 95 18 650 50

70–150 70–120 SMOE-81524 130 26 850 80
95–300 150–240 SMOE-81525 150 37 950 110

Използване с винтови гилзи
10– 35 SMOE-81526 45 18 450 50
25– 70 SMOE-81527 60 26 600 700,6/1
70–120 SMOE-81528 75 29 650 80

150–240 SMOE-81529 85 38 800 110

Забележка: Размерите на гилзите да не надвишават тези от таблицата. Сеченията от таблицата се отнасят за всички
кабели с PVC изолация с използване на пресови гилзи по DIN или винтови съединителни гилзи с дадените допуски. 
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Муфи за бронирани кабели с хартиено-импрегнирана изолация

Кабел
Муфите са конструирани за 4-жилни
кабели с хартиено-импрегнирана
изолация с броня от стоманени ленти.
На пример: СБ, АСБ. 

Размерите L, D вижте в таблицата

Муфи за трижични кабели

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

16– 70 GUSJ-01/3x 16– 70 800 70
0,6/1 50–120 GUSJ-01/3x 50–120 900 80

120–240 GUSJ-01/3x120–240 1100 120

Муфи за четирижични кабели

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

16– 95 GUSJ-01/4x 16– 95 800 70
0,6/1 50–150 GUSJ-01/4x 50–150 900 80

120–240 GUSJ-01/4x120–240 1100 120

Преходни муфи от 3-жични към 4- жични кабели

Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
3-жични 4-жични

Uo/U (kV) (mm2) (mm2) L D

16 – 70 16 –  95 GUSJ-01/34x 16- 70/95 800 70
0,6/1 50 – 120 50 – 150 GUSJ-01/34x 50-120/150 900 80

120 – 240 120 – 240 GUSJ-01/34x120-240 1100 120

Конструкция на муфата
Жилата на кабела се покриват с
маслоустойчиви тръби. Термосвиваема
ръкавица осигурява херметичност в
разделката. В ком плекта са включени
винтови гилзи за съединяване на
жилата. Дебелостенна тръба с
лепилен слой осъществява
изолацията. Друга такава осигурява
пълната херметичност на муфата.
Комплектът включва безспойково
заземяване за съединяване на
металните обвивки и се състои от
ролкови пружини и медна плетенка.
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Размерите L, D вижте в таблицата

Преходни муфи от кабел с пластмасова към кабел с хартиено-импрегнирана
изолация

Кабел
Муфите са предназначени за 4-жилни
кабели с пластмасова и хартиено-
импрегнирана изолация с или без
броня.
Например: СБ към СВБТ, АСБ към
САВБТ.

Преходна муфа за 4-жилен хартиен към 4-жилен пластмасов кабел с включени винтови гилзи
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка при Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) 3-жилен хартиен к-л 4-жилен хартиен кабел L D

10– 35 – TRAJ-01/4x 10- 35/4SB 500 50

0,6/1
25– 70 TRAJ-01/4x 25- 70/3SB TRAJ-01/4x 25- 70/4SB 800 70
70–120 TRAJ-01/4x 70-120/3SB TRAJ-01/4x 70-120/4SB 900 80

150–240 TRAJ-01/4x150-240/3SB TRAJ-01/4x150-240/4SB 1100 110

Муфи без винтови съединителни гилзи
4-жилен хартиено-маслен към 4-жилен пластмасов кабел без броня, с включен безспойков заземителен комплект
за използване с винтови съединителни гилзи
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Макс. размери (mm)

Пластмасов хартиен на гилзата Муфа
Uo/U (kV) (mm2) (mm2) Дължина Диаметър L D

25– 95 25– 95 SMOE-81404 90 25 850 70
0,6/1 95–150 50–150 SMOE-81502 130 32 1050 80

95–240 95–240 SMOE-81400 110 38 1150 90

Забележка: Размерите на използваните гилзи да не надминават тези от таблицата. Винтовити гилзи НЕ са включени в
комплекта.

4-жилен хартиено-маслен към 4-жилен пластмасов кабел за използване с пресови съединителни гилзи
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка при пластмасов к-л Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) без броня с броня L D

16 –  25 EPKJ-0903 EPKJ-0828 700 45

0,6/1
35 –  50 EPKJ-0910 EPKJ-0835 900 60
70 – 150 EPKJ-0917 EPKJ-0842 1100 75

185 – 300 EPKJ-0924 EPKJ-0856 1300 100

Забележка: Съединителните гилзи не са включени в комплекта.

Конструкция на муфата
Хартиеният кабел се трансформира в
пластмасов чрез маслоустойчиви
термосвиваеми тръби и 4-пръстова
ръкавица. Мястото на съединение се
изолира и херметизира с термосвиваеми
тръби с лепилен слой от вътрешната им
страна. Външната защита се осигурява от
термосвиваеми тръби с лепилен слой.
При 3-жилен кабел към металната
обвивка отделно се запоява заземително
жило, което не е включено в комплекта. 

Муфи с винтови гилзи
Комплектът съдържа безспойков
заземителен комплект за оловни и
алуминиеви обвивки.

Муфи без гилзи
В случай на муфиране 3-жилни кабели
отделно заземително жило да се
запои върху металните обвивки.
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Електроизолационна заглушка за кабели с пластмасова изолация

Кабел
Кабелните капи защитават краищата
на кабели с пластмасова изолация
като СВТ, САВТ и др., намиращи се под
нарежение.

Размерите L, D вижте в таблицата

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

10– 16 EPKE-0024 90 32

0,6/1
25– 50 EPKE-0044 90 42
70–120 EPKE-0064 143 56

150–300 EPKE-0084 163 67

Конструкция на заглушката
Краищата на жилата се изолират и
херметизират едно от друго с
термосвиваеми капи. С голяма капа се
херметизира обвивката и се защитават
краищата на жилата. За кабели с
броня, в комплекта се включва
метален екран. 
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Муфи за гъвкави кабели с каучукова изолация

Кабел
Муфите са предназначени  за
екранирани и неекранирани кабели с
каучукова  изолация и обвивка.
Максимален брой на жилата – 5.   
Например: ШКПТ, ШКПТН, КНМ,
КНЕМ.

Размерите L, D вижте в таблицата

Неекранирани гъвкави кабели

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

1,5 – 2,5 EMKJ-0002 300 20
4 –   6 EMKJ-0004 350 28

0,6/1 10 –  16 EMKJ-0017 510 34
25 –  50 EMKJ-0027 560 55
70– 120 EMKJ-0037 740 78

Забележка: Съединителните гилзи не са включени в комплекта.

Екранирани гъвкави кабели

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

1,5 –   2,5 EMKJ-0102 300 20
4 –   6 EMKJ-0104 350 25

0,6/1 10 –  16 EMKJ-0117 510 36
25 –  50 EMKJ-0127 560 60
70– 120 EMKJ-0137 740 84

Забележка: Съединителните гилзи не са включени в комплекта.

Конструкция на муфата
Местата на съединение се изолират и
херметизират с гъвкави
термосвиваеми тръбички, покрити от
вътрешната страна с термотопимо
лепило. Външната защита се осигурява
от дебелостенна термосвиваема тръба
с лепилен слой. Пространството
между жилата се запълва със
специална гъвкава маса. 

При екранирани кабели върху
запълващата маса се навива
калайдисана медна плетенка.  
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Муфи за контролни кабели с изолирани гилзи DuraSeal 

Кабел
Муфите са предназначени за
контролни кабели с пластмасова
изолация.
Напрлимер: СВТ, СПТ, КВВ и др. 

Размерът L e даден в таблицата

DuraSeal – Медна калайдисана гилза
с инсталирана върху нея термо -
свиваема тръбичка с лепилен слой.

Муфи за кабели без броня

Напрежение Брой Сечение Диаметър на кабела (mm) Обозначение Размери
Uo/U (kV) жила (mm2) min. max. L (mm)

4– 7 1,5–2,5 8 19 SMOE-81140 300
8–14 1,5–2,5 12 22 SMOE-81141 300

0,6/1 15–21 1,5–2,5 15 27 SMOE-81142 350
22–40 1,5–2,5 20 35 SMOE-81143 350
41–75 1,5–2,5 28 44 SMOE-81144 400

Муфи за кабели с броня

Напрежение Брой Сечение Диаметър на кабела (mm) Обозначение Размери
Uo/U (kV) жила (mm2) min. max. L (mm)

4– 7 1,5–2,5 14 21 SMOE-81140-T 450
8–14 1,5–2,5 15 26 SMOE-81141-T 450

0,6/1 15–21 1,5–2,5 18 30 SMOE-81142-T 550
22–40 1,5–2,5 21 39 SMOE-81143-T 550
41–75 1,5–2,5 31 47 SMOE-81144-T 650

Муфи за други типове контролни кабели се доставят по заявка.

Конструкция на муфата
Кабели без броня 
Жилата се съединяват с гилзи DuraSeal.  
Муфата се обвива от картонен маншет,
осигуряващ кръглата форма на муфата,
а отвън се свива дебелостенна
термосвиваема тръба с лепилен слой.

Кабели с броня от стоманени ленти
Муфата се изпълнява като за кабел
без броня. Допълнително стоманена
калайдисана плетенка се увива около
муфата и се фиксира с ролкови
пружини върху бронята. Отвън се
свива дебелостенна термосвиваема
тръба с лепилен слой.  
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DuraSeal – изолирани гилзи и обувки

Приложение
Служат за херметично присъединя -
ване на монтажни проводници и жила
на контролни и сигнални кабели.

Конструкция
Състои се от медна калайдисана
гилза, предназначена за пресване,
покрита с термосвиваема, изолацион -
на тръбичка с лепилен слой.  

Кабелната обувка се състои от медна
калайдисана обувка, предназначена за
пресване, покрита с термосвиваема,
изолационна тръбичка с лепилен слой.

Монтаж
Избира се елемент с подходящ размер.
Отстранява се изолацията от жилото
на 7,5 mm. Жилата се напъхват в
гилзата или обувката.

Пресоването се извършва с клещите
Raychem AD 1522-T.

Съединителните елементи се нагряват
с горещ въздух, докато се свият
напълно и разтопеното лепило потече
навън. Raychem препоръчва духалка
за горещ въздух:
HL2005E-230V и рефлектор
HL1802E-070519.

Изолирани гилзи

Сечение (mm²) Обозначение за поръчка Цвят Дължина
min. max. (mm)

0,5 1 DS-18-22 червен 32
1,5 2,5 DS-14-16 син 32
4 6 DS-10-12 жълт 32

Забележка: Поръчват се в кутии, 1 кутия съдържа 100 бр. или 50 бр. (само за размер 4-6 mm²).

Изолирани обувки

Сечение (mm²) Обозначение за поръчка Цвят
С вилка С отвор

min. max. d = 4 mm d = 4 mm d = 6 mm d = 8 mm

0,5 1 DF-2-40 DR-2-40 DR-2-60 DR-2-80 червен
1,5 2,5 DF-6-40 DR-6-40 DR-4-60 DR-6-80 син
4 6 DF-4-40 DR-4-40 DR-4-60 DR-4-80 жълт

Забележка: Поръчват се в кутии, 1 кутия съдържа 100 бр. или 50 бр. (само за размер 4-6 mm²).
d = диаметър на отвора



Разклонителни муфи за кабели с пластмасова и хартиено-импрегнирана
изолация за напрежение до 1 kV

Кабел
Муфите са предназначени  за 
4-жилни кабели  с пластмасова
и хартиено-импрегнирана  изолация
с или без броня.
Например: СВТ, САВТ, СБ, АСБ и др.

Конструкция на муфата
Муфата се монтира със специален
кръгъл съединител. Изолацията и
херметичността в мястото на
съединение се осигуряват от
запълваща маса. Механическата
защита се  осъществява от
фиброусилен термосвиваем маншет.
Муфата за кабели с  броня  включва
безспойково заземяване.
Хартиените кабели се уплътняват с
маслоустойчива маса и ръкавица за
разклонителния кабел.

Размерите L, D вижте в таблицата

Видове жила:
sm: сектор, многожично
se: сектор, плътно
rm: кръгло, многожично
re: кръгло, плътно
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Термосвиваеми разклонителни муфи за кабели с пластмасова и 
хартиено-импрегнирана изолация за напрежение до 1 kV

Муфи за 4-жилни кабели с пластмасова изолация, с включени разклонителни гилзи на Hellstern 

Напрежение Главен кабел Разкл. кабел Обозначение за поръчка Размери
rm/sm re/se rm/sm re/se L D

Uo/U (kV) (mm2) (mm2) (mm2) (mm2) (mm) (mm)

5x 2,5–10 5x 2,5–10 SMOE-81601* 250 50
4– 16 4– 16 SMOE-81426* 380 55

35– 70 50– 95 6– 50 6– 70 BMHM-1001-4B1-4874 500 135
70–120 95–150 6– 50 6– 70 BMHM-1001-4B1-6875 500 135

0,6/1 150 185 6– 70 6– 70 BMHM-1001-4C1-6878 500 135
185 240 6– 70 6– 70 BMHM-1001-4D1-6879 500 155
240 – 6– 70 6– 70 BMHM-1001-4D1-6880 500 155
95–120 120–150 10– 95/ 16–120/ BMHM-1001-4D2-6877 560 155

35–120 50–150

* В комплекта са включени монофазни изолирани гилзи.
Допълнителни комплекти за херметизиране при двойни разклонения се доставят по заявка.

Муфи за 3 ½ -жилни кабели с пластмасова изолация, с включени разклонителни гилзи на Hellstern

Главен кабел Разклонителни Обозначение за поръчка
Фазни жила нулево жило жила Размери
rm/sm re/se rm/sm re/se rm/sm re/se L D

Uo/U (kV) (mm2) (mm2) (mm2) (mm2) (mm2) (mm2) (mm) (mm)

70 –120 95 –150 35 –70 50 –95 6 –50 6 –70 BMHM-1001-4B1-4875.3 500 135

0,6/1
150 185 70 70 6 –50 6 –50 BMHM-1001-4C1-6878.3 500 135
185 240 95 95 6 –50 6 –50 BMHM-1001-4D1-6879.3 500 155
240 120 120 6 –50 6 –50 BMHM-1001-4D1-6880.3 500 155

Допълнителни комплекти за херметизиране при двойни разклонения се доставят по заявка.

Разклонителни муфи без разклонителни гилзи

Напрежение Сечение Обозначение Диаметър на
Главен кабел Разкл. кабел за поръчка разкл. гилза Размери в mm

Uo/U (kV) (mm2) (mm2) (mm) L D

Разклонителни муфи за кабели с пластмасова изолация без броня  
16–185 6– 95 BMHM-1001-4B1 115 500 135

0,6/1 95–185 6– 95 BMHM-1001-4C1 115 500 135
95–240 6– 70 BMHM-1001-4D1 135 500 155
95–240 6–150 BMHM-1001-4D2 135 560 155

Разклонителни муфи за кабели с пластмасова изолация с броня от стоманени или алуминиеви ленти
16–185 16– 95 BMHM-1031-4C1-CEE01 115 560 135

+ EPPA 206-4-250*0,6/1
95–185 16– 95 BMHM-1031-4C1-CEE01 115 560 135
95–240 50–120 BMHM-1031-4D1-CEE01 135 560 155

Разклонителни муфи за главен хартиено-маслен кабел и разклонителен пластмасов кабел  
35– 95 35–95 SMOE-81551 115 560 135

0,6/1 120–185 35–95 SMOE-81503 115 560 135
120–240 35–95 SMOE-81740 135 650 155

* EPPA 206-4-250 – запълващ мастик да се използва при сечения по-малки от 95 mm².

Разклонителни гилзи на Helstern за сечения до 240 mm² се доставят и отделно – виж стр. 67.
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Разклонителни муфи и ремонтни маншети с изолационен гел за кабели
с пластмасова изолация, за напрежение до 1 кВ

Изолационен гел
• Патентована Powergel технология

за приложение от –40°C до +90°C
работна Т, с неограничен срок на
съхранение преди монтаж.

• PowerGel е силиконово масло,
импрегнирано в матрица от
омрежен силикон

• Комбинира предимствата на
твърдите (памет на формата) с
течните (мокрене, прилягане към
повърхности) херметизиращи
материали

• Изключително висока еластичност
и относително удължаване, отлични
изолационни качества и бавно
стареене

• Изместване на вероятна влага
• PowerGel намокря повърхностите

с тънък слой силиконово масло 

Натиск

Гел

Повърхност

Влага

RayGel: Съединит. 
и разклонителни муфи

GelBox: Съединителни муфи

GelWrap: Съединителни муфи и
репарационни маншети
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Съединителни и разклонителни муфи и репарационни маншети с изолационен
гел за кабели с пластмасова изолация

Кабел
Муфите са конструирани за 1, 2, 3-, 
3,5- и 4 жилни кабели с пластмасова
изолация.
Например: СВТ, САВТ и др. 

GelBox – Съединителна муфа 
Блокът с пробиващите клеми се
доставя в комплекта. При свързване
на жилата не е нужно свалянето на
изолацията от тях. Блокът-клема се
поставя в центъра на кутията. Втората
черупка се притиска върху първата,
докато се самозаключат.  

GelWrap – Конструкция на маншета 
Gelwrap се обвива около гилзата или
мястото на ремонт на изолацията,
притиска се и се самозаключва.  

Конструкция на муфата
RayGel – съединителна и
разклонителна
Жилата се свързват с гилзи, доставени
в комплекта или се избират по
максималните р-ри от таблиците.
Жилата се раздалечават и отделят
хоризонтално с ограничител. Мястото
на връзка се поставя с средата на
отворената кутия с гел. Муфата леко
се притиска в гела, като вертикалният
ограничител попада между
жилата.Кутията се затваря, като се
самозаключи. Върху нея се стяга
“свинска опашка”, като допълнителна
защита от отваряне.
При разклонителните муфи
разклонителният кабел се полага
успоредно на главния.

RayGel съединителни муфи с с пробиващи винтови гилзи

Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) Дължина x ширина x височина

3–5 1,5– 6 RayGel-22-M-5 144 x   55 x 32
4 1,5– 6 RayGel-23-M 145 x   51 x 30

0,6/1
4 6–16 RayGel-24-M 178 x   70 x 41

3–5 6–10 (16re) RayGel-24-M-5 178 x   70 x 41
4 6–25 (35*) GelBox-25 270 x 100 x 45
5 6–16** GelBox-25-5 270 x 100 x 45

* 35mm² жила – изолацията трябва да се отстрани.  
** Съдържа скоба за заземителното жило.

RayGel съединителни и разклонителни муфи с пробиващи винтови гилзи за кабели с до 5 жила

Напрежение Сечение Обозначение за
Главен Разклонителен поръчка Макс. размери (mm) 

max. L x W x H
Uo/U (kV) (mm2) (mm2) (mm)

0,6/1 3–5 x 2,5*–6* 3–5 x 1,5*–2,5* RayGel-24-M5 178 x 70 x 41

* Само за кръгли плътни жила (re).

RayGel съединителни и разклонителни муфи за кабели с пластмасова изолация с до 4 жила

Напрежение Сечение Обозначение за Макс. размери (mm)
Главен Разклонителен поръчка на гилзите

Uo/U (kV) max. кръгли квадратни Муфа
(mm2) (mm2) Диам. x дълж. L x W x H L x W x H

10 –50* 1 x 16 RayGel-12 � 10 x 25 21 x 24 x 15 86 x 46 x 28
0,6/1 1,5– 6 4 x   1,5 RayGel-23 � 8 x 32 21,5 x 8 x 12,5 145 x 51 x 30

6 –16 4 x   2,5 RayGel-24 � 14 x 40 20 x 12,5 x 20 178 x 70 x 41

L x W x H = дължина x ширина x височина
* Само за 1-жилни кабели.

Gelwrap съединителни муфи за 1-жилни кабели и репарационни маншети

Напрежение Кабел Обозначение за Макс размери на гилзите (mm) Р-ри на муфата
Сечение Диаметър поръчка или вън. диаметър на ремонт. к-л Дълж. x Диаметър

Uo/U (kV) (mm2) (mm) дължина (mm) диаметър (mm)

2,5– 95 4–18 GELWRAP-18/ 4-150 75 25 150 x 35
0,6/1 2,5– 95 4–18 GELWRAP-18/ 4-200 125 25 200 x 35

35 –240 10–33 GELWRAP-33/10-250 150 40 250 x 50



Guroflex-заливни муфи за кабели с пластмасова изолация с жила до 25 mm²

Кабел
Муфата е конструирана за кабели с
пластмасова изолация с 3-, 3 ½-, 4- и 
5-жила без броня , за жила до 25 mm².
Например: СВТ, САВТ и др. 

Конструкция на муфата 
Муфата се състои от удароустойчива
прозрачна черупка от поликарбонат и
заливна полимерна смола. Здравата
черупка се сглобява бързо и лесно,
като не е нужно да се подрязва според
диаметъра на кабела. Запълващата
смола Guroflex се доставя в двойна
торбичка. За подробности относно
смолите Guroflex , виж стр. 65.
Съединителният блок Guro с интегри -
рани винтови гилзи и изолация поз -
волява бърз и лесен монтаж, като
покрива кабели с дияметър 13 – 30 mm.

Съединителни заливни муфи със или без съединителен блок 

Напрежение Диаметър  Сечение 
на кабела на жилата Обозначение зе поръчка Муфа (mm)

Uo/U (kV) (mm) (mm2) Без съединител Със съединител L H

Муфа със смола Guroflex  
13–20 5x  1,5 – 6 BV-0-GD BV-0-GD-KS0 220 73

0,6/1 16–25 5x  6    –16 BV-1-GD BV-1-GD-KS1 230 80
21–30 4x16    –25 BV-2-GD BV-2-GD-KS2 270 90 

Забележка: Всички сечения са според CENELEC HD 603; 
L = външна дължина на черупката; H = външна височина на черупката

Guroflex-заливни муфи за други типове и сечения кабели се доставят по заявка.
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Guroflex-заливни разклонителни муфи за кабели с пластмасова изолация, 
с жила до 25 mm²

BAV-2U Със съединителен блок GURO С GURO – разклонителни клеми

Кабел
Муфите са конструирани за 3,5-, 4 и 
5-жилни кабели с пластмасова
изолация без броня, с жило до 25 mm².
Например: СВТ, САВТ и др. 

Конструкция на муфата 
Муфата се състои от удароустойчива
прозрачна черупка от поликарбонат и
заливна полимерна смола. Здравата
черупка се сглобява бързо и лесно,
като не е нужно да се подрязва според
диаметъра на кабела. Запълващата
смола Guroflex се доставя в двойна
торбичка. За подробности относно
смолите Guroflex, виж стр. 65. 
Разклонителните клеми позволяват
лесен и бърз монтаж. Различни типове
разклонителни клеми Guro могат да се
поръчват отделно.
Муфата покрива кабели с диаметър 
10 – 30 mm.

Разклонителни муфи с включени разклонителни клеми Guro

Напрежение Сечение
Главен Разклонителен Обозначение за поръчка Муфа (mm)

Uo/U (kV) (mm2) (mm2) Дължина Височина

с Guro – съединителен блок
4x 6–25 4x4 –25 BAV-2U-GD-KK2/4 238 110

0,6/1 5x 6–16 5x6 –16 BAV-2U-GD-KK2/5 238 110
или 5x10–16 5x2,5– 6

с 5 единични клеми
5x1,5–25 5x1,5–25 BAV-2U-GD- MC25U 238 110
5x 16–25 5x 16–25 BAV-2U-GD- MC25 238 110

Забележка: Всички сечения са според CENELEC HD 603;

L-Външна дължина на корпуса; H-външна височина на корпуса

Разклонителни муфи без клеми 

Напрежение Диаметър Сечение
на кабела (mm) Главен Разклон. Обозначение за поръчка Муфа (mm)

Uo/U (kV) Главен / разклон. (mm2) (mm2) Дължина Височина

0,6/1 10–30 5x1,5–25 5x1,5–25 BAV-2U-GD 238 110

Забележка: Клемите на Guro виж на стр. 66
L = Външна дължина на корпуса; H = външна височина на корпуса
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Guroflex-заливни разклонителни муфи от 35 mm² до 240 mm² за кабели с
пластмасова изолация, за напрежение до 1 kV

MM 5 BAV 6, BAVC 7 Hellstern пробиваща разклонителна
клема

Кабел
Муфите са предназначени за 3,5- 
и 4-жилни кабели с пластмасова
изолация без броня със сечение на
жилата до 240 mm².
Например: СВТ, САВТ и др. 

Конструкция на муфата 
Муфата се състои от удароустойчива
прозрачна черупка (MM5) или от
прозрачен удароустойчив поликарбо -
нат (BAV) и полимерни смоли за
заливане. Не е необходимо припасване
на черупките според размера на
кабела. Муфите се доставят с
разклонителна клема Hellstern.
Guroflex –заливните смоли се доставят
в двойна торбичка или в метални
кутии. Муфите разрешават различно
разположение на кабелите. Кабели с
диаметри 27 – 65 mm могат да бъдат
свързвани. 

Видове жила:
sm: Секторни многожични.
se: Секторни плътни.
rm: Кръгли многожични.
re: Кръгли плътни.

Разклонителни муфи с включени разклонителни пробиващи клеми Hellstern 

Напрежение Сечение (mm²)
Главен неутрала Разклонителен Обозначение за поръчка Муфа (mm)

Uo/U (kV) rm, sm / re, se rm, sm / re, se rm, sm / re, se Дълж. Височ.

Разкл.муфи за 4-жилни кабели 
35– 70 / 50– 95 – 6– 50 /  6– 70 MM-5-GD-4874 295 175
70–120 / 95–150 – 6– 50 / 6– 70 MM-5-GD-6875 295 175

150 / 185se – 6– 70 / 6– 70 BAV-6-GD-6878 348 203

0,6/1
185 /  – – 6– 70 / 6– 70 BAV-6-GD-6879 348 203
240sm /  – – 6– 70 / 6– 70 MM-7-GC-6880 480 230

95–120 / 120–150 – 10– 95rm / 16–120re MM-7-GC-6877 480 230
35–120sm / 50–150se

150–240 / 150–240 – 95–150 / 95–150 BAV-C7-GC-CEE01** 484 212

Разкл. муфи за 3 ½-жилни кабели 

70–120 /  95–150 35–70 /  50–95 6– 50 / 6–  70 MM-5-GD-4875.3 295 175
150sm   /  – 70sm /  70 6– 50* / 6–  50 BAV-6-GD-6878.3 348 203

0,6/1
185sm   /  – – / 95re 6– 50* / 6–  50 MM-7-GC-6879.3 480 230
240sm   /  – – / 120re 6– 50* / 6–  50 MM-7-GC-6880.3-RE 480 230
240sm   /  – 120sm /  – 6– 50* / 6–  50 MM-7-GC-6880.3-SM 480 230

150–240 / 150–240 70–120 / 70-120 95–185 /95– 185 BAV-C7-GC-CEE02** 484 212

Муфи без разклонителни клеми

Напрежение Диаметър на Диаметър Сечение
кабела (mm) на клемата Главен Разклонителен Обозначение Муфа (mm)

Uo/U (kV) главен/разклон. max (mm) (mm2) (mm2) за поръчка Дълж. Височ.

27–55 / 16–36 105 4x  35–150 4x6– 70 MM-5-GD 295 175

0,6/1
30–58 / 16–40 115 4x  50–185 4x6– 95 BAV-6-GD 348 203
37–60 / 16–57 140 4x120–240 4x6–150 MM-7-GC 480 230
45–65 / 16–50 140 4x120–240 4x6–150 BAV-C7-GC 484 212

Забележка: Критерии за избор са диаметърът на кабела и сечението на жилата. Сеченията са според CENELEC HD 603. 
Hellstern – клемите виж на стр. 67.

Guroflex-заливни муфи за други типове кабели се доставят по заявка.
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GUROFLEX – 2-компонентни екологично чисти заливни смоли

2-компонентни Guroflex в двойна
торбичка

2-компонентни Guroflex в кутии Заливна муфа със “зелен” Guroflex

Характеристики
Guroflex е екологично чиста, 2-
компонентна хидрокарбонатна смола.
Guroflex може да се използва при
всички видове кабели за напрежение
до 1kV – с пластмасова и хартиено-
импрегнирана изолация. Guroflex има
отлични изолационни качества, силно
хидрофобен е и силно устойчив на
корозия. Със смолите Guroflex може да
се работи без изисквания за
безопасност – няма отровни свойства.
Може да се залива при ниски
температури.

Приложение
Смолите се доставят в двойна
торбичка или кутии. Непосредствено
преди заливане в черупката на
муфата, двата компонента се смесват,
след което започва омрежването на
материала, което продължава около 
3 –4 минути.
Муфата се заравя веднага след
напълването.

Технически показатели
• Електрическа якост: Ud > 10 kV/mm
• Спец. диелектр.прониц.: Âr ~ 4
• Спец. обемно 

съпротивление: QD > 1013 *øcm
• Относителна плътност: ρ = 1,22 g/cm3

• Min. температура на съхранение: –20° C
• Min. температура на монтаж: –10° C
• Твърдост Shore A: ~ 20
• Живот на склад: 2 години при 23° C
• Цвят: зелен

Обозначение за поръчка при доставка в Обем Тегло количества, подходящи   
Двойна торбичка Кутия (~ l) (~ kg) за Guro муфите

GUROFLEX-D035 – 0,35 0,43 BV-0, BV-1
GUROFLEX-D055 – 0,55 0,67 BV-2
GUROFLEX-D080 – 0,8 0,98 BAV-2
GUROFLEX-D140 – 1,4 1,71 MM-5
GUROFLEX-D160 GUROFLEX-C160 1,6 1,95 VMY-405, MM-5
GUROFLEX-D170 GUROFLEX-C170 1,7 2,07 MM-5
GUROFLEX-D200 GUROFLEX-C200 2,0 2,44 BAV-5
GUROFLEX-D240 GUROFLEX-C240 2,4 2,93 BAV-6
– GUROFLEX-C370 3,7 4,51 –
– GUROFLEX-C480 4,8 5,86 VMP-600, MM-7
– GUROFLEX-C570 5,7 6,95 BAV-C7, MM-7
– GUROFLEX-C650 6,5 7,93 HMY-661-B, VMY-950

Забележка: Обемът и теглото са посочени общо за двата компонента. Други количества – по заявка.
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Guro винтови клеми

Универсални клеми с отделна
разклонителна връзка и
изолационна капа

Клеми с изолационна капа Клеми без изолационна капа

Универсални клеми с разклонителна връзка и изолационна капа 

Обозначение за поръчка Сечение (mm²)
Главен Разклонителен

GURO-MC25U-I 2,5–25 1,5–25

Клеми с общ разклонителен отвор и изолационна капа

Обозначение за поръчка Сечение (mm²)
Главен Разклонителен

GURO-MC06-I 
4 –6 1,5–6

–2,5–6 2,5–6

16 1,5–16
GURO-MC16-I 10–16 2,5–10

–6–16 4,5––6

25 –2,5–25
GURO-MC25-I 16–25 –6,5–16

10–25 10

Клеми с общ разклонителен отвор без изолационна капа

Обозначение за поръчка Сечение (mm²)
Главен Разклонителен

25 –2,5–25
GURO-MC25 16–25 –6,5–16

10–25 10
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Hellstern – разклонителни пробиващи клеми

Hellstern – пробиващи разклонителни
клеми – конструирани са за упростен
и надежден монтаж, като осигуряват
максимална сигурност на връзката.
Подходящи са за алуминиеви и медни
жила на кабели с пластмасова
изолация – PVC или XLPE.
Компактните клеми са удобни за
монтаж в тесните черупки на
заливните муфи на GURO, както и в
термосвиваемите муфи Rayligator.

Монтаж
Обвивката на кабела се отстранява и
между жилата се напъхва разделител.
Двете половини на разклонителната
клема се позиционират върху жилата и
болтовете се затягат леко. Оголените
краища на разклонителния кабел се
поставят в съответните отвори и
болтовете се затягат. Половинките на
клемата се затягат до пробиване
изолацията на главните жила.
Външният метален ринг не е под
напрежение в момента на пробиване
изолацията на кабела. Външният ринг
е изолиран напълно от жилата и при
работни условия на кабела.

Материали:
• Корпус: Al-сплав с висока якост
• Контактни ножови: калайдисан

бронз
• Изолационна част: стъкловлакнест

полимер, усилен
• Болтове: Калайдисана стомана 12.9

Видове жила:
sm: Секторни многожични.
se: Секторни плътни.
rm: Кръгли многожични.
re: Кръгли плътни.

• За 4- и 3 ½ -жилни кабели
• Контактни ножове с ограничители на

проникването
• Разклонителни жлебове нарязани
• Не се изисква динамометричен

ключ
• Надвишава изискванията 

на VDE 0220

Разклонителни клеми за 4-жилни кабели

Обозначение за поръчка Главно жило Разкл.жило Размери Ширина Тегло
стандартен с откъсваеми rm/sm re/se rm/sm re/se външен кръг
модел глави на болта (mm²) (mm²) (mm²) (mm²) (mm) (mm) (kg/100 бр.)

HEL-4874-35re - - 35re 6 – 50 6 – 70 96 6 / 5 42,4
HEL-6871 - 16 – 25rm 35 6 – 50 6 – 50 83 6 / 5 36,5
HEL-6872 - 35 50 6 – 50 6 – 50 83 6 / 5 36,7
HEL-6873 - 50 70se 6 – 50 6 – 50 83 6 / 5 36,7
HEL-4874 HEL-4874-AK 35 – 70 50 – 95 6 – 50 6 – 70 96 6 / 5 42,4
HEL-6874 HEL-6874-AK 50 – 70 70 – 95 6 – 50 6 – 70 96 6 / 5 42,6
HEL-6875 HEL-6875-AK 70 –120 95 –150 6 – 50 6 – 70 98,5 6 / 5 42,2
HEL-6876 HEL-6876-AK 95 –120 120 –150 6 – 50 6 – 70 96 6 / 5 44,6
HEL-6877 HEL-6877-AK 95 –120 120 –150 10 – 95rm/ 16 –120re/ 142 6 / 6 46,0

35 –120sm 50 –150se

HEL-6878 - 150 185se 6 – 70 6 – 70 115 6 / 5 60,0
HEL-6879 - 185 240se 6 – 70 6 – 70 124 8 / 5 69,4
HEL-6880 - 240sm - 6 – 70 6 – 70 124 8 / 5 69,4
HEL-6880.1 -                       185 –240sm 185 –240se 6 – 70 6 – 70 124 8 / 5 70,0
HEL-5876 HEL-5876-AK 120rm 120 –150 6 – 50 6 – 70 96 6 / 5 46,0
HEL-5877 HEL-5877-AK - 120 –150 10 – 95rm/ 16 –120re/ 142 6 / 6 46,0

35 –120sm 50 –150se

Разклонителни клеми за 3 ½-жилни кабели 

Обозначение Главно жило Разклонение Размери Ширина Тегло
за поръчка сечение Неутрала A / B / кръг външен кръг

rm/sm re/se rm/sm re/se rm/sm re/se
(mm²) (mm²) (mm²) (mm²) (mm²) (mm²) (mm) (mm) (kg/100 бр.)

HEL-4874.3 50sm - 25sm 6 –50 6 –70 96 6 / 5 42,4
HEL-4875.3 70 –120sm 95 –150se 35 –70sm 50 –95se 6 –50 6 –70 98,5 6 / 5 42,2
HEL-6878.3 150sm - 70sm 70 6 –50* 6 –50 115 6 / 5 63,8
HEL-6879.3 185sm - - 95re 6 –50* 6 –50 124 8 / 5 73,2
HEL-6880.3-ARG 185 –240sm - 95 –120sm- 6 –50* 6 –50 124 8 / 5 73,0
HEL-6880.3-RE 240sm - - 120re 6 –50* 6 –50 124 8 / 5 72,2
HEL-6880.3-SM 240sm - 120sm - 6–50* 6–50 124 8 / 5 72,2
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М
уф

и Муфи – средно напрежение

Муфи за кабели с хартиено-импрегнирана изолация
в обща метална обвивка за напрежение 
6 kV, 10 kV и 20 kV 70

Муфи за кабели с хартиено-импрегнирана изолация
с отделно пооловени жила за напрежение 
20 kV и 35 kV 72

Муфи за трижилни неекранирани кабели с
пластмасова изолация за напрежение 6 kV и 10 kV 74

Муфи за гъвкави кабели с каучукова изолация и
преходни муфи към неекранирани 3-жилни кабели
с пластмасова изолация за напрежение 6 kV 75

Съединителни и ремонтни муфи за 3-жилни
екранирани кабели с пластмасова изолация за
напрежение 10 kV и 20 kV 76

Съединителни и ремонтни муфи за 1-жилни екранирани
кабели с пластмасова изолация за напрежение 
10 kV, 20 kV и 35 kV 78

Разклонителни муфи за 1-жилни екранирани 
кабели с пластмасова изолация за напрежение 
10 kV и 20 kV 80

Студеносвиваеми муфи за 1-жилни екранирани 
кабели с пластмасова изолация за напрежение 
10 kV, 20 kV и 35 kV 81

Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация 
към 3-жилни кабели с хартиено-импрегнирана
изолация в обща метална обвивка за напрежение 
6 kV, 10 kV и 20 kV 82

Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация
към кабели с хартиено-импрегнирана изолация с
отделно пооловени жила за напрежение 
20 kV и 35 kV 84

М
уф

и
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Муфи за кабели с хартиено-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за
напрежение 6 kV, 10 kV и 20 kV

Кабел
Муфите са предназначни за 3-жилни
кабели с хартиено-импрегнирана
изолация в обща метална обвивка за
6, 10 и 20 kV. 
Например: СБ, АСБ, СААБ

Конструкция на муфата
Кабели с поясна изолация
Върху жилата се свиват
маслоустойчиви тръби. Разделката се
запълва с жълта маса. Винтовите
съединители, доставени в комплекта
се покриват с тръба стрес-контрол.
Първоначалната изолация в мястото
на съединение се осигурява от
термосвиваеми тръби с лепилен слой.
Около и между жилата се поставя
специална маса, съвместима с
материалите, използвани за импрегни -
ране на кабела. Термосвиваема тръба

Кабел с екранирани жила в обща 
метална обвивка

Кабел с поясна изолация в обща  
метална обвивка

уплътнява изолацията върху метал -
ната обвивка, като споменатата маса
се разтапя и запълва всички празнини.
Безспойково заземяване и стоманена
лента поемат функциите на металната
обвивка и бронята. Външна термо -
свиваема тръба с лепилен слой оси -
гурява защита от външни въздействия
и пълна херметичност. 

Кабел с екранирани жила
Върху жилата се свиват маслоу -
стойчиви тръби, а от разделката до
екрана – полупроводими тръби.
Разделката се запълва с жълта маса и
се херметизира с полупроводима
ръкавица, която се инсталира върху
края на металната обвивка и жилата. 
По този начин хартиеният кабел се
трансформира в пластмасов и
муфирането се извършва по сходен

Размерите L, D вижте в таблицата

начин. Върху края на полупроводимите
тръби и върху гилзите се навива
жълта лента. Мястото на съединение
на жилата се покрива с тръба стрес-
контрол. Изолацията и екрана върху
нея се възстановяват от
термосвиваема трипластова тръба.
Металният екран се възстановява с
медна плетенка. Металната обвивка и
бронята се свързват чрез безспойко -
вото заземяване. Бронята се замества
от метален кафез или стоманена
лента. Външната херметичност се
осигурява от термосвиваема дебе -
лостенна тръба с лепилен слой.
Муфата позволява кръстосване на
жилата. Муфи от типа GUSJ се
доставят с винтови съединителни
гилзи, муфи оттипа EPKJ се доставят
без гилзи.
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Муфи за кабели с поясна изолация за напрежение 6 kV и 10 kV

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

25– 50 GUSJ-12/ 35- 50 1050 90
3,5/6 70–120 GUSJ-12/ 70-120 1250 120

150–240 GUSJ-12/150-240 1250 140

25– 50 GUSJ-12/ 35- 50 1050 90
6/10 70–120 GUSJ-12/ 70-120 1250 120

150–240 GUSJ-12/150-240 1250 140

8,7/15
70 –150 GUSJ-24/ 70-150-3SB 1800 130

120–240 GUSJ-24/120-240-3SB 1800 150

12/20
70–150 GUSJ-24/ 70-150-3SB 1800 130

120–240 GUSJ-24/120-240-3SB 1800 150

Забележка: Винтовите съединители са включени в комплекта.

Муфи за кабели с екранирани жила и за кабели с поясна изолация за напрежение 10 kV и 20 kV

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

35– 70 EPKJ-17A/3SB-3SB-T 2500 110
6/10 95–185 EPKJ-17B/3SB-3SB-T 2500 130

240–400 EPKJ-17C/3SB-3SB-T 2500 160

35– 70 EPKJ-24B/3SB-3SB-T 2500 110
12/20 95–240 EPKJ-24C/3SB-3SB-T 2500 130

300–400 EPKJ-24D/3SB-3SB-T 2500 160

Забележка: Муфата е конструирана за работа с пресови съединители, които не са включени в комплекта. 

Муфи за кабели с хартиено-импрегнирана изолация в обща метална обвивка 
за напрежение 6 kV, 10 kV и 20 kV

7 1



Муфи за кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила
за напрежение 20 kV и 35 kV

Кабел
Муфите са предназначени за 1- или 
3-жилни кабели с хартиено-
импрегнирана изолация с отделно
пооловени жила за напрежение 
20 и 35 kV. 
Например: ОСБ, АОСБ.

Размерите L, D вижте в таблицата

3-жилен кабел с хартиено-
импрегнирана изолация

Конструкция на муфата
При 3-жилните кабели безспойковото
заземяване осигурява връзка между
бронята и металните обвивки.
Термосвиваеми тръби и трипръстова
ръкавица осигуряват херметичност и
защита на металните обвивки. Върху
края на металните обвивки се навива
жълта лента, а жилата се покриват с
маслоустойчиви прозрачни тръби.
Върху края на металните обвивки се
свиват къси полупроводими тръби. 
По този начин хартиеният кабел се
трансформира в пластмасов и муфи -
рането се извършва по сходен начин.
Върху края на полупроводимите тръби
и върху гилзите се навива жълта
лента. Мястото на съединение на
жилата се покрива с тръба стрес-
контрол. Изолацията и екрана върху
нея се възстановяват от термосвивае -
ма трипластова тръба. Металният
екран се възстановява с медна
плетенка. 
Металната обвивка и бронята се
свързват чрез безспойковото
заземяване. Бронята се замества чрез
метален кафез или стоманена лента.
Външната херметичност се осигурява
от термосвиваема дебелостенна тръба
с лепилен слой. 
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Муфи за кабели с хартиено-импрегнирана изолация с отделно пооловени жила
за напрежение 20 kV и 35 kV

Муфи за трижилни кабели с броня от стоманени ленти 

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

25 – 70 GUSJ-24/ 25- 70-3HL 1600 90
12/20 70 – 150 GUSJ-24/ 70-150-3HL 1600 120

120 – 240 GUSJ-24/120-240-3HL 1600 140

35 –  50 GUSJ-42/ 35- 50-3HL 2000 120
20/35 70 – 120 GUSJ-42/ 70-120-3HL 2000 130

120 – 240 GUSJ-42/120-240-3HL 2000 150

Забележка: Винтовите съединители са включени в комплекта.

Муфи без съединителни гилзи

Муфи за трижилни кабели с броня от стоманени ленти

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

25 –  70 GUSJ-24/ 25- 70-1HL 700 60
12/20 70 – 150 GUSJ-24/ 70-150-1HL 700 70

120 – 240 GUSJ-24/120-240-1HL 700 80

35 –  50 GUSJ-42/ 35- 50-1HL 1000 70
20/35 70 – 120 GUSJ-42/ 70-120-1HL 1000 80

120 – 240 GUSJ-42/120-240-1HL 1000 90

Забележка: Муфата е конструирана за работа с пресови съединители, които не са включени в комплекта. 

Муфи за едножилни кабели без броня

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

35 –  70 EPKJ-24B/1HL-1HL 850 70
12/20 95 – 240 EPKJ-24C/1HL-1HL 950 80

300 – 400 EPKJ-24D/1HL-1HL 950 90

50 –  70 EPKJ-36A/1HL-1HL 1050 70
20/35 95 – 150 EPKJ-36B/1HL-1HL 1050 80

185 – 400 EPKJ-36C/1HL-1HL 1050 90

Забележка: Муфата е конструирана за работа с пресови съединители, които не са включени в комплекта.

Муфи за други типове кабели се доставят по заявка.
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Муфи за 3-жилни неекранирани  кабели с пластмасова изолация за 
напрежение 6 kV и 10 kV

Конструкция на преходна
муфа към три 1-жилни кабела
с пластмасова изолация
Жилата на екранирания кабел се
покриват с жълта лента и тръби
“стрес-контрол”. Жилата се свързват с
винтови съединителни гилзи, доста -
вени в комплекта. Мястото на свърз -
ване се покрива с стрес-контрол черна
маса. Изолацията и екрана върху нея
се възстановяват с трипластова
термосвиваема тръба. Металният
екран се възстановява с медна
плетенка и безспойков заземителен
комплект. Външната защита и
херметизация се осъществява от
дебелостенна тръба с лепилен слой.

Кабел
Муфите са предназначени за 
3-жилни кабели с пластмасова
изолация с броня или общ екран от
ленти за напрежение 6 и 10 kV. 
Например: СВБТ, САВБТ.

Муфи с включени винтови съединителни гилзи
Кабели с броня
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

25– 50 POLJ-06/3x 25- 50 1000 70
3,5/6 70–120 POLJ-06/3x 70-120 1000 90

150–240 POLJ-06/3x150-240 1000 100

25– 50 POLJ-06/3x 25- 50 800 70
6/10 70–150 POLJ-06/3x 70-120 900 90

120–240 POLJ-06/3x150-240 1000 100

Преходни муфи от 3-жилни неекранирани кабели към 1-жилни екранирани кабели с включени в комплекта винтови
съединителни гилзи
Напрежение Сечение (mm²) Обозначение за поръчка Размери (mm)

Кабел с пластмасова изолация
Uo/U (kV) 3-жилен 1-жилен* L D

25– 70 25– 70 POLJ-12/1x 25- 70-3U 1000 90
3,5/6 70–120 70–150 POLJ-12/1x 70-150-3U 1000 90

150–240 150–240 POLJ-12/1x150-240-3U 1000 100

25– 70 25– 70 POLJ-12/1x 25- 70-3U 1000 90
6/10 70–120 70–150 POLJ-12/1x 70-150-3U 1000 90

120 –240 150–240 POLJ-12/1x150-240-3U 1000 100

* Само за кабели 10 и 20 kV 

Муфи без съединителни гилзи
Кабели с броня
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка за кабели   Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) с броня  от ленти с броня от телове L D

3,5/6 16– 70 EPKJ-2079-J41 EPKJ-2079 800 75
и 95–150 EPKJ-2080-J42 EPKJ-2080 1000 105
6/10 185–300 EPKJ-2081-J43 EPKJ-2081 1200 135

Кабели без броня, с общ екран от ленти
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

25– 70 SMOE-62096 800 70
3,5/6 95– 185 SMOE-62095 1000 90

240 SMOE-61302 1200 100

Конструкция на муфата
Местата на съединение се изолират и
херметизират с дебелостенни термос -
виваеми тръби с лепилен слой.
Бронята се възстановява с метален
кафез, а екранът от медни ленти – от
медна плетенка. Безспойковото
заземяване осигурява връзка с
бронята или екрана от ленти.
Външната херметичност и защита се
осигурава от термосвиваема
дебелостенна тръба с лепилен слой. 
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Муфи за гъвкави кабели с каучукова изолация и преходни муфи към
неекранирани 3-жилни кабели с пластмасова изолация за напрежение 6 kV

Кабел
Муфите са предназначени за
екранирани гъвкави кабели с
каучукова изолация с едно или три
нулеви жила за напрежение 6 kV.

Размерите L, D вижте в таблицата

Муфи за кабели с каучукова изолация

Кабели с 3 нулеви жила Кабели с 1 нулево жило
Напрежение Сечение Обозначение Сечение Обозначение Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm²) за поръчка (mm²) за поръчка L D

10/ 10 EMKJ-2001 750 55
3,5/6 25/10– 95/16 EMKJ-2201-CEE01 16/ 16– 95/ 95 EMKJ-2011 750 100

120/16–185/35 EMKJ-2211-CEE01 120/120–185/185 EMKJ-2021 950 130

Преходни муфи за гъвкави кабели с каучукова изолация към неекранирани кабели с пластмасова изолация за
напрежение 6 kV

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

3,5/6 70–185 SMOE-62453 1000 130

Конструкция на муфата за
гъвкави кабели
Мястото на съединение се покрива със
специална запълваща маса и дебе -
лостенни, термосвиваеми тръби. С
полупроводима лента се възстановява
екрана върху изолационните тръби.
Външната защита и херметизация се
осъществява от гъвкава, дебелостен -
на тръба с лепилен слой, устойчива на
изтриване. Пространствата около
жилата се запълват със специиална
гъвкава маса. 

Конструкция на преходната
муфа от гъвкави към
неекранирани кабели с
пластмасова изолация 
Жилата на гъвкавия кабел се обвиват
с жълта лента в края на екрана им.
Мястото на съединение се покрива с
дебелостенни, термосвиваеми тръби.
Екранът се възстановява с медна
плетенка, а безспойковото земно
съединение осигурява електрическа
връзка с екрана. Външната защита и
херметизация се осъществява от
дебелостенна тръба с лепилен слой.
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Съединителни и ремонтни муфи за 3-жилни, екранирани кабели с пластмасова
изолация за напрежение 10 kV и 20 kV

Кабел
Муфите са предназначени за екрани -
рани 3-жилни кабели с пластмасова
изолация за напрежение 10 и 20 kV с
или без броня.
Например: СХЕмТ, САХЕмТ – трижилно
изпълнение.

Размерите L, D вижте в таблицата

Конструкция на муфата с
винтови съединителни гилзи
За кабели с екран от телове 
или ленти
Върху края на полупроводимия екран
се навива жълта лента. Върху жилата
се свиват тръби стрес-контрол.
Жилата се свързват с винтовите гилзи,
включени в комплекта. Върху тях се
полага черна маса стрес-контрол.
Изолацията и екрана върху нея се
възстановяват с трипластова
термосвиваема тръба. Металният
екран се възстановява с медна
плетенка. За кабели с екран от телове
в комплекта е включена винтова гилза
за екрана. Комплектът за кабели с
екран от медни ленти включва
безспойкова заземителна връзка. За
кабели с броня се използва метален
кафез или стоманена лента за
запазване на механическата здравина.
Външната защита и херметизация се
осъществяват от дебелостенна,
термосвиваема тръба с лепилен слой.

Допълнителен херметизиращ
комплект за преходни муфи от 
3-жилни към 1-жилен кабели
Преходната муфа се изработва по
същия начин, както тази за 3-жилни
кабели. Допълнителна термосвиваема
ръкавица херметизира външните
тръби към 1-жилния кабел. Безспойков
заземителен комплект осигурява
прехвърлянето на екрана при
всякакви конфигурации.

Конструкция на муфата без
винтови съединителни гилзи
За кабели с екран от телове 
или ленти
Върху края на полупроводимия екран и
върху гилзите се навива жълта лента.
Местата на съединение се покриват с
тръби стрес-контрол. Изолацията и
екрана върху нея се възстановяват с
двупластова термосвиваема тръба.
Металният екран се възстановява с
медна плетенка. Комплектът за
кабели с екран от медни ленти
включва безспойкова заземителна
връзка. За кабели с броня се използва
метален кафез или стоманена лента
за запазване на механическата
здравина. Външната защита и
херметизация се осъществяват от
дебелостенна, термосвиваема тръба с
лепилен слой.

Конструкция на ремонтната муфа
Конструкцията и елементите са
същите, но дължината им е по-голяма,
което  позволява повреденият участък
от кабела да се отреже и замени със
здраво парче чрез две гилзи. Това
позволява подмяна на парчета до
520 mm (виж рисунката на стр. 78).

Конструкция на преходна муфа от 
3-жилен към три 1-жилни кабела
Конструкцията е същата, с изключение
на специални клипси, поставяни
между 1- жилните кабели, осигуря -
ващи херметичност между външната
тръба и тях. 
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Съединителни и ремонтни муфи за 3-жилни, екранирани кабели с пластмасова
изолация за напрежение 10 kV и 20 kV

Муфи с включени винтови съединителни гилзи
Кабели с екран от телове или ленти
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка

Кабели без Кабели с броня Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) броня от стоманени ленти L D

25 -   70 POLJ-12/3x  25-  70 POLJ-12/3x  25-  70-T POLJ-12/3x  25-  70-W 1100 80
6/10 70 - 150 POLJ-12/3x  70-150 POLJ-12/3x  70-150-T POLJ-12/3x  70-150-W 1100 90

120 - 240 POLJ-12/3x120-240 POLJ-12/3x120-240-T POLJ-12/3x120-240-W 1100 100

25-    70 POLJ-24/3x  25-  70 POLJ-24/3x  25-  70-T 1250 90
12/20 70 - 150 POLJ-24/3x  70-150 POLJ-24/3x  70-150-T 1250 100

120 - 240 POLJ-24/3x120-240 POLJ-24/3x120-240-T 1250 110

Забележка: Горните размери са за кръгли, многожични жила. При жила от друг тип – свържете се с представителството на
Райхем в България. 

Комплект за херметизиране при преходни муфи от 1- към 3-жилни кабели
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка
Uo/U (kV) (mm2)

6/10, 12/20 25–240 SMOE-62800

Забележка: За кабели с екран от алумуниев ламинат тип “Нокиа” безспойковото заземяване SMOE-62600 се поръчва
отделно (подробности – на стр. 83).

Муфи без включени винтови съединителни гилзи
Муфи за 3-жилни кабели без броня
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка

Кабел с екран Кабел с екран Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) от телове от ленти L D

10– 25 SXSU-4302-CEE04 1450 90 
25– 35 SXSU-4302 SXSU-4302-CEE01 1450 90 

6/10 50– 70 SXSU-4312 SXSU-4312-CEE01 1450 90 
95–185 SXSU-4322 SXSU-4322-CEE01 1450 100

240–300 SXSU-4332 SXSU-4332-CEE01 1500 110

10– 25 SXSU-5302-CEE04 1450 90 
35– 95 SXSU-5322 1500 10012/20

120–240 SXSU-5332 1500 110
300 SXSU-5342 1500 110

Ремонтни муфи за 3-жилни кабели без броня
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка

Кабел с екран Кабел с екран Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) от телове от ленти L D

35– 95 REPJ-12A/3XU REPJ-12A/3XU-CEE01 2000 90
6/10 120–185 REPJ-12B/3XU REPJ-12B/3XU-CEE01 2000 100

240–400 REPJ-12C/3XU REPJ-12C/3XU-CEE01 2100 110

25– 50 REPJ-24A/3XU 2000 90
12/20 70–120 REPJ-24B/3XU 2000 100

150–240 REPJ-24C/3XU 2100 110

Муфи за 3-жилни кабели с броня
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) с броня от телове с броня от ленти L D

25– 35 SXSW-4304 SXST-4303-CEE01 1450 100

6/10 50– 70 SXSW-4314 SXST-4313-CEE01 1500 100
95–185 SXSW-4324 SXST-4323-CEE01 1600 150

240–300 SXSW-4334 SXST-4333-CEE01 1600 180

Муфи за преход от 1-жилни към 3-жилни кабели с пластмасова изолация
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 70 EPKJ-17A/1XU-3XU 1000 90
6/10 95–185 EPKJ-17B/1XU-3XU 1100 130

240–400 EPKJ-17C/1XU-3XU 1100 160

35– 70 EPKJ-24B/1XU-3XU 1100 90
12/20 95–240 EPKJ-24C/1XU-3XU 1100 130

300–400 EPKJ-24D/1XU-3XU 1100 160

Муфи за други типове и сечения кабели се доставят по заявка.
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Съединителни и ремонтни муфи за 1-жилни, екранирани кабели с пластмасова
изолация за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV

Кабел
Муфите са предназначени за екрани -
рани 1-жилни кабели с пластмасова
изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV.
Например: СХЕмТ, САХЕмТ, САХЕкТ. 

Конструкция на муфата с
винтови съединителни гилзи
За кабели с екран от телове 
или ленти
Върху края на полупроводимия екран
се навива жълта лента. Върху жилата
се свиват тръби стрес-контрол.
Жилата се свързват с винтовите гилзи,
включени в комплекта. Върху тях се
полага стрес-контрол черна маса.
Изолацията и екрана върху нея се
възстановяват с трипластова
термосвиваема тръба. Металният
екран се възстановява с медна
плетенка. За кабели с екран от телове
в комплекта е включен комплект за
безспойкова заземителна връзка.

Муфата за кабели с екран от медни
ленти включва заземителен комплект,
който е подходящ и за кабели с
алуминиев екран тип ”Нокиа”.
Външната защита и херметизация се
осъществяват от дебелостенна,
термосвиваема тръба с лепилен слой.

Допълнителен херметизиращ
комплект за преходни муфи от 
3-жилни към 1-жилен кабели
Преходната муфа се изработва по
същия начин, както тази за 3-жилни
кабели. Допълнителна термосвиваема
ръкавица херметизира външните
тръби към 1-жилния кабел .
Безспойков заземителен комплект
осигурява прехвърлянето на екрана
при всякакви конфигурации.

Конструкция на муфата без
винтови съединителни гилзи
За кабели с екран от телове 
или ленти
Върху края на полупроводимия екран и
върху гилзите се навива жълта лента.
Местата на съединение се покриват с
тръби стрес-контрол. Изолацията и
екрана върху нея се възстановяват с
двупластова термосвиваема тръба.
Металният екран се възстановява с
медна плетенка. Муфата за кабели с
екран от медни ленти включва
заземителен комплект, който е
подходящ и за кабели с алуминиев
екран тип ”Нокиа”. Външната защита и
херметизация се осъществяват от
дебелостенна, термосвиваема тръба с
лепилен слой.

Конструкция на ремонтната муфа
Конструкцията и елементите са
същите, но дължината им е по-голяма,
което позволява повреденият участък
от кабела да се отреже и замени със
здраво парче чрез две гилзи. 
Това позволява подмяна на парчета
до 520 mm (за 10 и 20 kV) и до 420 mm
за 35 kV.

Ремонтна муфа

Муфа

Размерите L, D вижте в таблицата
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Съединителни и ремонтни муфи за 1-жилни, екранирани кабели с пластмасова
изолация за напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV

Муфи с включени винтови съединителни гилзи
Кабели с екран от телове или ленти
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)

Кабели с екран Кабели с екран 
Uo/U (kV) (mm2) от телове от телове или ленти* L D

25 –  70 POLJ-12/1x 25- 70 POLJ-12/1x 25- 70-CEE01 550 45
70 – 150 POLJ-12/1x 70-150 POLJ-12/1x 70-150-CEE01 550 55

120 – 240 POLJ-12/1x120-240 POLJ-12/1x120-240-CEE01 550 65
6/10 240 – 400 POLJ-12/1x240-400 - 650 75

500 POLJ-12/1x500 - 700 85
630 POLJ-12/1x630 - 700 85
800 POLJ-12/1x800-Al-C** - 750 90

25 – 70 POLJ-24/1x 25- 70 POLJ-24/1x 25- 70-CEE01 550 55

8,7/15
70 – 150 POLJ-24/1x 70-150 POLJ-24/1x 70-150-CEE01 600 65

и
120 – 240 POLJ-24/1x120-240 POLJ-24/1x120-240-CEE01 600 70

12/20
240 – 400 POLJ-24/1x240-400 - 650 80
500 POLJ-24/1x500 - 800 90
630 POLJ-24/1x630 - 800 90

35 –  70 POLJ-42/1x 35- 70 POLJ-42/1x 35- 70-CEE01 750 65
70 – 120 POLJ-42/1x 70-120 POLJ-42/1x 70-120-CEE01 750 70

20/35
120 – 240 POLJ-42/1x120-240 POLJ-42/1x120-240-CEE01 750 75
300 – 400 POLJ-42/1x300-400 - 800 85
500 POLJ-42/1x500 - 900 95
630 POLJ-42/1x630 - 900 95

*Муфите са предназначени за кабели с екран от медни ленти или алуминиев ламинат тип “Нокиа” , като могат да се
използват и за кабели с екран от телове. При преход от кабели с екран от телове към екран от ленти използвайте муфи за
кабели с екран от телове.
** Включва пресови гилзи по DIN за алуминиеви жила , които да се кербоват с хидравлична преса и камъни с код 58.

За кабели с броня от алуминиеви телове и екран от телове или ленти
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка Размери (mm)

Кабели с екран от телове иленти
Uo/U (kV) (mm2) (mm2) (mm2) (mm) L D

6/10, 8,7/15 25 –  70 25 –  70 25 –  70 REPJ-24/1x 25- 70 520 1200 50
и 95 – 150 70 – 150 70 – 120 REPJ-24/1x 70-150 520 1200 55
12/20 150 – 240 120 – 240 120 – 240 REPJ-24/1x120-240 520 1200 70

20/35
70 – 120 REPJ-42/1x 70-120 420 1200 55

120 – 240 REPJ-42/1x120-240 420 1200 70

Ремонтни муфи за кабели с екран от телове или ленти
Напрежение Сечение Обозначение Ремонтна Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) за поръчка дължина в mm (max.) L D

6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV
6/10 25– 70 REPJ-24/1x 25- 70 520 1200 50
и 70–150* REPJ-24/1x 70-150 520 1200 55
12/20 120–240 REPJ-24/1x120-240 520 1200 70

20/35
70–120 REPJ-42/1x 70-120 420 1200 55

120–240 REPJ-42/1x120-240 420 1200 70

* За кабели 10 kV обхват на приложение 95 – 150 mm².

Муфи без съединителни гилзи
Напрежение Сечение Обозначение за поръчка за кабели с Размери (mm)
Uo/U (kV) (mm2) екран от телове екран от ленти * L D

6/10 kV 8,7/15 kV
50 – 70 35 –  50 SXSU-4111 SXSU-4111-CEE01 550 45

6/10 95 –  185 70 – 120 SXSU-4121 SXSU-4121-CEE01 600 55
и 185 –  300 150 – 240 SXSU-4131 SXSU-4131-CEE01 650 65
8,7/15 400 –  630 300 – 500 SXSU-4141 SXSU-4141-CEE01 750 75

800 – 1200 630 – 800 SXSU-4151 750 85

25 –    95 SXSU-5121 SXSU-5121-CEE01 600 60

12/20
95 –  240 SXSU-5131 SXSU-5131-CEE01 650 70

240 –  500 SXSU-5141 750 80
630 –  800 SXSU-5151 750 85

35 –   95 SXSU-6121 850 65
20/35 95 –  150 SXSU-6131 850 70

185 –  400 SXSU-6141 850 80

* Муфите с апредназначени за кабели с екран от медни ленти или алуминиев ламинат (напр. тип AHXAMK-W).

Муфи за други типове и сечения кабели се доставят по заявка.
Муфата съдържа материали за 1 фаза.
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Разклонителни муфи за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация
за напрежение 10 kV и 20 kV

Базирано на добре доказалите се
технологии за муфи средно напрежение,
Raychem предлага отлично техническо и
от търговска гледна точка решение –
разклонителна муфа за 1-жилни кабели
с пластмасова изолация.
Новосъздаденият винтов съединител
позволява бърз, лесен и надежден
монтаж на муфата. Разклонителната
муфа е напълно описана в доклад на
Raychem PPS 3013.

Кабел
Разклонителната муфа е конструирана
за 1-жилни екранирани кабели с
пластмасова изолация за напрежение
10 kV и 20 kV.
Например: САХЕкТ, СХЕкТ и др.

Конструкция на
разклонителната муфа
Кабелите се подготвят по обичайния
начин. Преди съединяване на жилата
краят на полупроводимия екран се
навива с жълта лента, след което
върху разделката се свива тръба
стрес-контрол. Трите кабелни края се
свързват чрез разработения от
Raychem специален винтов съединител
с откъсваеми глави на болтовете.
Специални лепливи части запълват и
херметизират пространствата между
кабелите. 

Размерите L, D вижте в таблицата

Разклонителни муфи за кабели с екран от телове с включена съединителна гилза

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

35– 95 EPKB-12A/1XU-2XU 550 80
6/10 95–150 EPKB-12B/1XU-2XU 600 90

185–300 EPKB-12C/1XU-2XU 650 95

35– 95 EPKB-24A/1XU-2XU 550 80

12/20
95–150 EPKB-24B/1XU-2XU 600 90

120–240 EPKB-24C/1XU-2XU-BR02 650 95
185–300 EPKB-24C/1XU-2XU 650 95

* За главни кабели 240 mm² към разклонителни кабели 120 mm².

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

По-нататък се използват обичайните
компоненти: Жълта лента върху
гилзата, стрес-контрол и трипластова
изолационна тръба с проводим екран.
Медна плетенка и винтов съединител
при екран от телове възстановяват
металния екран. Външната защита и
херметичност се гарантират от
термосвиваеми 
2-пръстова ръкавица и дебелостенна
тръба. Винтовите съединители се
доставят с комплектите. 
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Студеносвиваеми муфи за 1-жилни кабели с пластмасова изолация за
напрежение 10 kV, 20 kV и 35 kV

Кабел
Муфата е конструирана за 1-жилни
екранирани кабели с пластмасова
изолация за напрежение 10, 15, 20 и
35 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

185 – 300 CSJR-12/1x185-300 CSJR-12/1x185-300-CEE01 600 70

8,7/15 и 12/20
35– 150 CSJR-24/1x 35-150 CSJR-24/1x 35-150-CEE01 600 60
95 – 240 CSJR-24/1x 95-240 CSJR-24/1x 95-240-CEE01 600 65

20/35
70– 120 CSJR-42/1x 70-120 CSJR-42/1x 70-120-CEE01 750 65

150– 240 CSJR-42/1x150-240 CSJR-42/1x150-240-CEE01 750 70

* 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. 
Забележка: За муфи с термосвиваема тръба ползвайте обозвачение за поръчка CSJR.

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.
(Комплектите са с етикет CSJR, с
термосвиваема, с плътна залепваща
тръбатръба). 
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Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към 3-жилни кабели с
хартиено-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за напрежение 
6 kV и 10 kV  

Кабел
Муфите са конструирани за 3-жилни
хартиено-маслени кабели с обща
метална обвивка към екранирани
едно- или трижилни кабели с
пластмасова изолация за напрежение
6 kV и 10 kV. 
Например: АСБ – САХЕкТ.

Конструкция на муфата с
винтови гилзи
Хартиено-маслени кабели с поясна
изолация към 1-жилни кабели с
пластмасова изолация
Жилата на хартиения кабел се
покриват с маслоустойчиви тръби и от
разделката до края на полупроводимия
екран с полупроводими тръби.
Разделката се херметизира с жълта
маса, полупроводима трипръстова
ръкавица и полупроводими тръби,
свити върху жилата. По този начин
кабелът се трансформира в пласт -
масов и муфата се изработва по
познатия начин. 
Върху края на екрана на
пластмасовите кабели и края на
полупроводимите тръби на хартиения
се навива жълта лента. Върху жилата
на пластмасовите кабели се свиват
тръби стрес-контрол. Жилата се
съединяват с винтови съединители,
включени в комплекта. Мястото на
връзка се покрива със специална
стрес-контрол маса. Изолацията и
екрана върху нея се възстановяват с
трипластова термосвиваема тръба. 

Кабели с поясна изолация
или с екранирани жила към
пластмасови кабели
Жилата на хартиения кабел се
покриват с маслоустойчиви тръби и от
разделката до края на полупроводимия
екран с полупроводими тръби.
Разделката се херметизира с жълта
маса, полупроводима трипръстова
ръкавица и полупроводими тръби,
свити върху жилата. По този начин
кабелът се трансформира в
пластмасов и муфата се изработва по
познатия начин. 
Върху края на екрана на пластмасовия
кабел и края на полупроводимите
тръби на хартиения се навива жълта
лента. Мястото на връзка се покрива с
тръба стрес-контрол. Изолацията и
екрана върху нея се възстановяват с
трипластова термосвиваема тръба. 
Около муфата се навива медна
плетенка, която замества металния
екран. 
Металната обвивка, бронята и
металният екран на пластмасовия
кабел се свързват с безспойково
земно съединение. Външната защита и
херметичност се осигурява от
термосвиваема, дебелостенна тръба с
лепилен слой.
В комплекти за муфи за едножилни
кабели с пластмасова изолация се
прилагат специални клипси за
херметизиране пространството между
жилата и външната тръба. 
Муфите се доставят без гилзи.

Хартиено-маслен кабел към 1-жилен
кабел с пластмасова изолация 

Хартиено-маслен кабел към 3-жилен
кабел с пластмасова изолация

Металната обвивка, бронята и ме -
талния екран на пластмасовия кабел
се свързват с безспойково земно
съединение. Около муфата се навива
стоманена лента, която възстановява
металния екран и осигурява
допълнителна защита. Външната
защита и херметичност се осигурява от
термосвиваема, дебелостенна тръба с
лепилен слой.

Хартиено-маслени кабели с поясна
изолация към 3-жилни кабели с
пластмасова изолация
Муфата е предназначена за екрани -
рани и неекранирани пластмасови
кабели. Конструкцията е същата като
при 1-жилен пластмасов кабел.
Комплектът съдържа безспойково
заземяване за различни видове
метални екрани и брони.
Винтовите съединителни гилзи се
съдържат в комплекта.
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Преходни муфи за кабели с пластмасова изолация към 3-жилни кабели
с хартиено-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за 
напрежение 6 kV и 10 kV

Преходни муфи с винтови съединителни гилзи
За 1-жилни кабели с пластмасова изолация към 3-жилни кабели с хартиено-импрегнирана 
изолация в обща метална обвивка за напрежение 6 kV и 10 kV 

Напрежение Сечение (mm²) Обозначение за поръчка
Изолация за кабели с екран Размери (mm)

Uo/U (kV) Пластмасова Хартиена от телове от метални ленти * L D

3,5/6 35– 50 35– 50 TRAJ-12/1x 35- 50 TRAJ-12/1x 35- 50-CEE01 950 90
и 70–150 70–120 TRAJ-12/1x 70-120 TRAJ-12/1x 70-120-CEE01 950 120
6/10 150–240 150–240 TRAJ-12/1x150-240 TRAJ-12/1x150-240-CEE01 950 140

* Муфите са предназначени за кабели с екран от ленти или алуминиев ламинат тип “Нокиа”.

За 3-жилни екранирани или неекранирани кабели с пластмасова изолация към 
3-жилни кабели с хартиено-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за напрежение 6 kV, 10 kV

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

35 – 50 TRAJ-12/3x 35- 50 TRAJ-12/3x 35- 50-W 1050 90
3,5/6 и 6/10 70 – 120 TRAJ-12/3x 70-120 TRAJ-12/3x 70-120-W 1250 120

150 – 240 TRAJ-12/3x150-240 TRAJ-12/3x150-240-W 1250 140

Преходни муфи без винтови съединителни гилзи
За 1-жилни кабели с пластмасова изолация към 3-жилни кабели с хартиено-импрегнирана 
изолация в обща метална обвивка за напрежение 6 kV, 10 kV, 20 kV

Напрежение Сечение (mm²) Обозначение за поръчка Размери (mm)
Uo/U (kV) Пластмасов кабел Хартиено-маслен L D

Uo/U (kV) = 6/10 kV Uo/U (kV) = 8,7/15 kV
35 –  70 35 –  70 25 –  50 25 –  50 EPKJ-17A/1XU-3SB 1450 90

6/10 95 – 185 95 – 185 70 – 150 70 – 150 EPKJ-17B/1XU-3SB 1450 130
и 240 – 400 240 – 400 185 – 300 185 – 300 EPKJ-17C/1XU-3SB 1450 160
8,7/15 95 – 185 35 –  95 70 – 150 35 –  70 SMOE-61200 1450 130

185 – 300 95 – 185 185 – 240 70– 150 SMOE-61303 1450 140

Муфи за 3-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация към 
3-жилни кабели с хартиено-импрегнирана изолация в обща метална обвивка за напрежение 10 kV

Напрежение Сечение (mm²) Обозначение за поръчка Размери (mm)
Uo/U (kV) Пластмасов кабел Хартиено-маслен L D

Uo/U (kV) = 6/10 kV Uo/U (kV) = 8,7/15 kV
35 –  70 35 –  70 25 –  50 25 –  50 EPKJ-17A/3XU-3SB 1450 906/10
95 – 185 95 – 185 70 – 150 70 – 150 EPKJ-17B/3XU-3SB 1450 130и

240 – 400 240 – 400 185 – 300 185 – 300 EPKJ-17C/3XU-3SB 1450 1608,7/15
95 – 185 35 –  95 70 – 150 25 –  70 SMOE-61600 1450 150

Съединителен комплект за муфи от типа TRAJ-CEE01 към пластмасови кабели от типа “Нокиа”

Обозначение за поръчка Заземително въже
Дължина (mm) Сечение (mm²)

SMOE-62600 800 35

Забележка: Този комплект се поръчва отделно. Той съдържа винтова гилза, изолирано заземително въже и изолационна
тръба.

За муфи за други типове и сечения кабели се обърнете към нашето представителство в България.
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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

6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV

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

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

35 –  50 TRAJ-42/1x 35- 50-3HL 1250 100

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

120 – 240 TRAJ-42/1x120-240-3HL 1250 150
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) (mm2) 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 1000 3 x 16

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.
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Преход през стена EPAF

Приложение
Преходът през стена EPAF осигурява
надеждно уплътняване срещу проник -
ване на влага и газове в кабелните
преходи в сгради под земята.
Докладите сочат, че при качествен
монтаж е налице пълна водо- и
газонепроницаемост при екстремално
налягане 0,1 МРа между стената и
прехода и между кабела и прехода.
Конструкцията позволява отстраня -
ване на кабелите и инсталиране на
нови кабели в същия проход. При
необичайно дебели стени преходът
може да се удължи с друг такъв.

Конструкция
Преходът през стена EPAF се състои
от галванизирана стоманена спирала,
върху която надлъжно е разположена
термосвиваема тръба, покрита с
лепилен слой от вътрешната страна.
Външното покритие от специален
материал подобрява залепването към
различни видове бетон и бързосъхнещ
цимент. Краищата на тръбата са
защитени от капи до монтажа на
кабела. Когато той се инсталира,
капите се отстраняват и тръбата се
свива върху кабела.
Кабелите се отстраняват като тръбата
се реже в края на стоманената
спирала.  
Спиралата се издърпва с клещи, като
се отчупва в предварително заложена
точка. Новообразуваният отвор на
термосвиваемата тръба се свива
върху новия кабел.

1 Уплътняваща капа
2 Външно уплътняващо покритие
3 Вътрешно уплътняващо покритие
4 Термосвиваема тръба
5 Точка на счупване 
6 Галванизирана стоманена спирала

Da: Вътрешен диаметър при доставка
Db: Диаметър след свободно свиване
L: Дължина
W: Дебелина на стената
H: Диаметър на отвора

Препоръчван обхват на приложение (mm) Обозначение Размери (mm)
Диаметър на  Дебелина на Диаметър на за
кабела стената отвора поръчка D L R
min. max. W max.* H min. a (min.) b (max.) ± 20 mm ± 20 mm
8 14 320 40 EPAF-2004 16 8 700 90

12 25 320 55 EPAF-2008 28 10 700 90
18 36 420 70 EPAF-2010 41 16 800 90
29 56 320 90 EPAF-2020 59 26 700 90
55 98 370 140 EPAF-2030 106 54 760 115

* При по-дебели стени могат да се съединят два EPAF.
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Неуплътнените кабелни канали
позволяват проникване на влага, дори
наводнения в избените помещения на
подстанциите, кабелните тунели,
шахтите за поддръжка. 
При тези съоръжения влагата води до
ръжда и корозия. 
Пътят на водата може да бъде
преграден просто и ефективно чрез
специално разработената от Raychem
система.
Уплътняващата система Rayflate
(RDSS) е конструирана за уплътняване
на пластмасови, бетонни или метални
преходи и канали за силови кабели. 

Чист, бърз и лесен метод 
за уплътняване
Системата RDSS се състои от
надуваем гъвкав ръкав от метално
фолио, покрит от двете страни с ивица
леплив уплътняващ материал.  
Ивиците се смазват и ръкавът се
навива около кабела ,след което леко
се напъхва в отвора. Ръкавът се
надува с патрон под налягане, като
уплътняващите ивици се притискат
плътно към стените на отвора и към
кабела. При отстраняване на
тръбичката за пълнене на ръкава,
специална клапа надеждно затваря
отвора, като налягането вътре се
запазва.
Монтажът трае само няколко минути,
дори и при работа в тесни
пространства. 

Многостранно приложение 
и лесно отстраняване
Системата RDSS сама се нагажда към
различни конфигурации и е
независима от овала на отвора. Всяка
RDSS покрива широка гама кабели и
диаметри на отвори. Системата може
да се прилага както при нови кабелни
линии, така и на положени по-рано
такива. За разлика от други методи,
които изискват при монтаж отворите
да бъдат сухи, системата Rayflate може
да се инсталира дори при течаща от
отвора вода.
Отстраняването на RDSS става бързо
и лесно чрез спукване на ръкава. 
Това позволява кабелите да се
освободят бързо за ремонт или
преместване.
Ако отворът не е повреден, той може
отново да се уплътни с RDSS.

Изпитвания
Изпитванията при стайна температура
показват абсолютна херметичност на
водо- и въздухонепроницаемост при
статично налягане повече от 0,3 бара,
дори при огъване на кабела, вибрации,
усукване и аксиално издърпване. 
Устойчивостта на основните химикали
е доказана чрез тестове с потапяне.
Системата RDSS е изпитвана при
работна температура на жилото на
кабела 90°C, каквито са изискванията
за кабелната арматура. 
Тестовете показват водо- и
въздухонепроницаемост при вътрешно
налягане 0,3 бара. Измерванията и
изчисленията върху степента на
дифузия показват, че системата
Rayflate ще издържи на 3 метра воден
стълб 30 години след монтажа.
Уплътняващото действие на системата
след 30 години експлоатация бе
подтвърдено от изпитване с намалено
вътрешно налягане в ръкава. 
Подробна информация за методите и
параметрите на изпитванията са
оформени в доклади, които можете да
получите от нашето представителство
в България. 

Система за уплътняване на отвори и херметичен преход на кабелни снопове
през стена – RDSS
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Отвор Обозвачение за поръчка
Вътр. � RDSS-45 RDSS-60 RDSS-75 RDSS-100 RDSS-125 RDSS-150

кабел � кабел � кабел � кабел � кабел � кабел �

32,5 0–14

35 0–18

40 0–27

45 0–32 0–18

50 0–30

55 0–38 0–28

60 0–45 0–30

65 0–40

70 0–46

75 0–56 0– 45

80 0– 52

85 0– 60

90 0– 66

95 0– 74

100 0– 80 0– 65

105 0– 85 0– 75

110 0– 90 0– 83

115 55– 95* 0– 91

120 60–100* 0– 95

125 0–103 60–100

130 70–110* 60–107

135 75–115* 60–112

140 80–120* 60–118

145 85–125* 60–123

150 90–130* 60–129

155 60–134*

160 60–139*

165 105–145*

170 110–150*

175 115–155*

180 120–160*

Избор на RDSS- RDSS- RDSS- RDSS- RDSS- RDSS-
клипса Clip-45 Clip-75 Clip-75 Clip-100 Clip-125 Clip-150

Ако се уплътнява отвор с три или
повече кабела, се използва RDSS-
клипса в комбинация със системата
RDSS. Клипсата се поръчва отделно.
За всяка използвана клипса се
изваждат 5 mm от максималния
диаметър на кабела /виж таблицата/,
за да се определи максималния
диаметър на кабелния сноп.
Една клипса херметизира до 4 кабела.
При необходимост от уплътняване на
повече кабели, използвайте още една
клипса /виж схемата горе/.

Подходящ за празни отвори
Само с кабели

* RDSS-клипса се използва при 2 и повече кабели в един отвор

Всяка RDSS уплътнява празни отвори (освен размер 150) и канали с до
2 кабела. Таблицата долу показва минималния и максималния диаметър
на кабела или сбора от диаметрите на два кабела в зависимост от размера
на отвора. Размерите са в mm.

Диаметър на кабела или кабелния сноп

Инструменти за бърз 
и лесен монтаж
Rayflate – системата може да се
монтира с различни инструменти,
отговарящи на изискването да надуят
ръкава с налягане 3,0 ±0,2 бара. 
Raychem препоръчва инструмент,
посочен на страница 108: RDSS-IT-16
инструмент за надуване и балончета
E7512-0160.

RDSS – Таблица за избор според броя и сечението на преминаващите кабели

9 0
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За херметизиране на кабелни снопове, използвайте клипса RDSS според
таблицата на предходната страница.

Подходящ за празни отвори
Само с кабели

* Само празни отвори

Адапторът RDSS-AD-210 е предназначен за монтаж с RDSS-125 и RDSS-150 за
отвори до 210 mm.

Запълващата лента се смазва, сдлед това RDSS-AD-210-адаптора се навива
около кабела според размера на отвора. Навитият адаптор се напъхва лесно в
отвора и пасва в отвора наравно с вътрешната стена.Тогава RDSS се поставя
между кабела и позиционирания адаптор и се надува по обичайния начин.
Понякога може да са необходими 2 адаптора, подробности са дадени в таблицата.
Работата на RDSS адапторът е изпитан заедно с RDSS уплътнител на
херметичност, включително при изпитване на кабела с циклично натоварване,
вибрации и огъване и осукване.
Подробни изпитателни протоколи се предоставят при поискване.

Таблицата долу показва минималния и максималния диаметър но кабела или
кабелния сноп, който може да се приспособи към отвор при специфична
комбинация между RDSS уплътнител и RDSS-AD-210 адаптор. 
Размерите са в mm.

RDSS – Адаптори за отвори с голям диаметър

Отвор Комбинация 
Вътр. � 1xRDSS-AD-210 2xRDSS-AD-210 1xRDSS-AD-210 2xRDSS-AD-210

RDSS-125 RDSS-125 RDSS-150 RDSS-150
кабел � кабел � кабел � кабел �

130 0*

135 0*

140 0– 40

145 0– 50

150 0– 65

155 0– 83

160 0– 91

165 0–103

170 70–110 0* 60–107

175 75–115 0– 40 60–112

180 80–120 0– 50 60–118

185 90–130 0– 65 60–129

190 0– 83 60–135

195 0– 95 60–139

200 0–103 105–145 60–100

205 75–115 115–155 60–112

210 80–120 120–160 60–118

9 1
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JW S R
HW

H

J

P

Ръкавици за кабелни разделки за кабели от 2 до 5 жила и уплътняване на
кабелни канали

Приложение
За херметизиране разделките на 2- до
5-жилни кабели и уплътняване
входовете на кабелни канали. Залепва
върху всички видове метални и
пластмасови повърхности посредством
термотопимо лепило, нанесено
предварително от вътрешната страна.

Ръкавиците се доставят за 2-, 3-, 4- и
5-жилни кабели. Подробности са
дадени в таблицата.

a: при доставка
b: след свободно свиване

H: Диаметър на отвора
J: Диаметър на пръстите
P: Дължина на ръкавицата
R: Дължина на широката част
S: Дължина на пръстите
HW: Дебелина на стената на широката

част
JW: Дебелина на стената на пръстите

Препоръчвано Обозначение Размери (mm)
Сечение на за поръчка H J P R S HW JW
Пластмасов кабел a b a b b b b b b
(mm2) min. max. min. max. ±10% ±10% ±10% ±20% ±20%
за 2-жилни кабели

4– 25 302K333/S 28 9,2 15 4,1 90 20 25 3,2 1,6
35–150 302K224/S 48 32 22 7 172 – 70 2,0 2,0

150–400 302K466/S 86 42 40 16 200 – 75 2,5 2,5
за 3-жилни кабели

4– 35 402W533/S 38 13 16 4,2 103 45 28 2,7 1,5
50–150 402W516/S 63 22 26 9 180 85 40 3,5 1,5
95–500 402W526/S 95 28 44 13 205 90 45 3,5 2,5

– 402W248/S 115 45 52 22 240 100 60 4,0 2,5
– 402W439/S 170 60 60 30 252 90 66 4,2 2,6

за 4-жилни кабели
1,5– 10 502S012/S 23 9 8 1,5 68 – 21 2,1 1,5

4– 35 502K033/S 36 16,5 14 3,4 90 71 25 2,5 1,9
25– 95 502K046/S 45 19 20 7 165 75 40 3,5 2,0
50–150 502K016/S 60 25 25 9 217 100 44 3,5 2,0

120–400 502K026/S 100 31 40 13,5 223 103 51 3,5 2,5
– 502R810/S 170 60 43 23 255 90 65 4,0 3,5

за 5-жилни кабели
25 – 120* 603W035/S 68 26 20 7 182 75 40 2,5 2,2

* За по-малки сечения използвайте 502K033 с 2 жила през един пръст.

Лепило
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D
W

Кабелни капи 102L

Приложение
Термосвиваемите кабелни капи са
покрити с лепилен слой от вътрешната
си страна и служат за херметизиране
на кабели с пластмасова, каучукова и
хартиено-импрегнирана изолация по
време на транспорт, съхранение и
полагане.

Da: Диаметър при доставка
Db: Диаметър след свободно свиване
Lb: Дължина след свободно свиване
Wb: Дебелина на стената след свободно

свиване

Препоръчван диаметър (mm) Обозначение Размери (mm)
на кабела за поръчка D L W
min. max. a (min.) b (max.) b (± 10%) b (± 20%)
4 8 102L011-R05/S 10 4 38 2,0
8 17 102L022-R05/S 20 7,5 55 2,8

17 30 102L033-R05/S 35 15 90 3,2
30 45 102L044-R05/S 55 25 143 3,9
45 65 102L048-R05/S 75 32 150 3,3
65 95 102L055-R05/S 100 45 162 3,8
95 115 102L066-R05/S 120 70 145 3,8
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Ремонтни маншети за кабели с пластмасова и
хартиено-импрегнирана изолация CRSM 96

Ремонтни маншети за кабели с 
каучукова изолация MRSM 97

Фиброармирани ремонтни маншети RFSM 97

Дебелостенни термосвиваеми тръби WCSM 98

Дебелостенни, халогеннесъдържащи, 
неразпространяващи горенето, 
термосвиваеми тръби ZCSM 98

Дебелостенни, гъвкави, неразпространяващи 
горенето, термосвиваеми тръби FCSM 99

Средностенни, термосвиваеми тръби MWTM 100

Тънкостенни двуцветни (зелено-жълти)
термосвиваеми тръби EN-DCPT 101

Тънкостенни, гъвкави термосвиваеми 
тръби EN-CGPT 101

Тънкостенни термосвиваеми тръби
с лепилен слой EN-CGAT 101
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D

W

L

Репарационен маншет за кабели с пластмасова и хартиено-импрегнирана
изолация CRSM

Основното предназначение на
маншета CRSM е надеждното
възстановяване на обвивката на
пластмасови и хартиено-маслени
кабели, чрез което се възстановяват
механическите и електрически
свойства на кабелите. Маншетът се
доставя с лепилен слой, нанесен от
вътрешната му страна.

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm)
за приложение (mm) за поръчка D W L

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.) a (±15 mm)

CRSM- 34/10- 250/239 250

11 21
CRSM- 34/10- 500/239

35 9 0,3 2,4
500

CRSM- 34/10-1000/239 1000
CRSM- 34/10-1500/239 1500

CRSM- 53/13- 250/239 250
CRSM- 53/13- 500/239 500

17 32 CRSM- 53/13- 750/239 54 15 0,3 2,0 750
CRSM- 53/13-1000/239 1000
CRSM- 53/13-1500/239 1500

CRSM- 84/20- 250/239 250
CRSM- 84/20- 500/239 500

24 50 CRSM- 84/20- 750/239 86 21 0,3 2,0 750
CRSM- 84/20-1000/239 1000
CRSM- 84/20-1500/239 1500

CRSM-107/29- 500/239 500
31 65 CRSM-107/29-1000/239 108 27 0,3 2,0 1000

CRSM-107/29-1500/239 1500

CRSM-143/36- 500/239 500
33 86 CRSM-143/36-1000/239 144 28 0,3 1,8 1000

CRSM-143/36-1500/239 1500

56 120
CRSM-198/55-1000/239

203 50 0,3 2,1
1000

CRSM-198/55-1500/239 1500

103 150
CRSM-250/98-1000/239

257 91 0,4 1,7
1000

CRSM-250/98-1500/239 1500

Забележка: Маншетът и закопчаващият цип могат да се режат до необходимата дължина на мястото на монтажа.
Други размери се доставят по заявка.

Размери
D: Диаметър
Da: Диаметър при доставка
Db: Диаметър след свободно свиване
L: Дължина
W: Дебелина на стената
Wa: Дебелина на стената при доставка
Wb: Дебелина на стената след

свободно свиване

лепило
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Репарационен маншет за кабели с каучукова изолация MRSM

Неразпространяващият горенето
маншет CRSM се използва за
възстановяване обвивката на гъвкави
кабели и кабелис хартиена изолация
в мините, строителството и транспорта
и в други отрасли, където се изискват
гъвкавост и неразпространяване на
горенето. Маншетът се доставя с
лепилен слой, нанесен от вътрешната
му страна. Фиксиращият цип може да
се отстрани след като свитият маншет
изстине.

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm) 
за приложение (mm) за поръчка D W L

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.) a (±15 mm)

25 40
MRSM- 50/23-250/239

50 23 0,7 2,3
250

MRSM- 50/23-600/239 600

MRSM- 73/38-300/239 300
40 58 MRSM- 73/38-600/239 73 38 0,9 2,3 600

MRSM- 73/38-750/239 750

58 89
MRSM-100/51-600/239

100 51 0,9 2,3
600

MRSM-100/51-750/239 750

Фиброармиран репарационен маншет RFSM

Маншетът RFSM се използва за
възстановяване обвивката на кабела,
където е необходима висока меха -
ническа якост. Маншетът се доставя с
лепилен слой, нанесен от вътрешната
му страна.  
Маншетът RFSM може да се използва
като външна обвивка при муфите за
средно и ниско напрежение.

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm) 
за приложение (mm) за поръчка D W L

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.) a (±15 mm)

15 45
RFSM- 45/15- 500/123

50 13 1,5 2,5
500

RFSM- 45/15- 750/123 750

20 65
RFSM- 65/20- 500/123

71 18 1,5 2,5
500

RFSM- 65/20-1000/123 1000

RFSM- 95/30- 750/123 750
30 95 RFSM- 95/30-1000/123 103 27 1,5 2,5 1000

RFSM- 95/30-1500/123 1500

RFSM-125/40- 750/123 750
40 125 RFSM-125/40-1000/123 135 36 1,5 2,5 1000

RFSM-125/40-1500/123 1500

55 165
RFSM-165/55- 750/123

178 50 1,5 2,5
750

RFSM-165/55-1500/123 1500

65 205
RFSM-205/65- 750/123

222 59 1,5 2,5
750

RFSM-205/65-1500/123 1500
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Дебелостенни термосвиваеми тръби от полиолефини

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm) 
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.)

3,5 8 WCSM-  9/ 3-1000/S 9 3 0,6 2,0
4,5 11 WCSM- 13/ 4-1000/S 13 4 0,6 2,4
6,5 17,5 WCSM- 20/ 6-1000/S 20 6 0,7 2,5
9 30 WCSM- 33/ 8-1000/S 33 8 0,7 3,2

13 39 WCSM- 43/12-1000/S 43 12 0,8 4,3
17,5 44 WCSM- 51/16-1000/S 51 16 1,0 4,5
23 62 WCSM- 70/21-1000/S 70 21 1,0 4,4
27 76 WCSM- 85/25-1000/S 85 25 1,0 4,3

33 94 WCSM-105/30-1000/S 105 30 1,0 4,3
40 117 WCSM-130/36-1000/S 130 36 1,0 4,3
55 145 WCSM-160/50-1000/S 160 50 1,0 4,3
55 155 WCSM-180/50-1000/S 180 50 1,0 4,3

WCSM Дебелостеннните термосвиваеми тръби
служат за Електрическа изобация и
херметизиране. Тръбите са Устойчиви 
на климатични условия и УВ-лъчи

Температурен диапазон: –40°C до +90°C
Електрическа якост: 14 kV/mm
Цвят: черен
Доставка: с лепилен слой, парчета по 1 м

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm) 
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.)

3,5 7 ZCSM-  8/ 3-1000/U 8 3 0,6 2,0
5,5 14,5 ZCSM- 16/ 5-1000/U 16 5 0,7 2,4
9 21,5 ZCSM- 24/ 8-1000/U 24 8 0,9 2,9

13 29 ZCSM- 32/12-1000/U 32 12 1,0 4,0
17,5 40,5 ZCSM- 45/16-1000/U 45 16 1,0 4,0

24 54 ZCSM- 60/22-1000/U 60 22 1,0 4,0
27,5 63 ZCSM- 70/25-1000/U 70 25 1,0 4,0
39,5 76,5 ZCSM- 85/36-1000/U 85 36 1,0 4,0
55 108 ZCSM-120/50-1000/U 120 50 1,0 4,2
82,5 162 ZCSM-180/75-1000/U 180 75 1,0 5,6

ZCSM Дебелостенна, нерезпространяваща 
горенето, халогеннесъдържаща 
термосвиваема тръба за електрическа
изолация. Тръбата е устойчива на 
климатични фактори и УВ-лъчи. 

Температурен диапазон: –40°C до +140°C
Електрическа якост: 12 kV/mm
Цвят: черен
Доставка: без лепилен слой, парчета по 1 м 
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Wb

Da Db

WaWa
Wb

DbDa

Дебелостенни термосвиваеми тръби от полиолефини

WCSM Дебелостенните термосвиваеми тръби 
служат за електрическа изолация и 
херметизиранe. Тръбите са устойчиви 
на климатични условия и УВ-лъчи. 

Температурен диапазон: –40°C до +90°C
Електрическа якост: 14 kV/mm
Цвят: черен
Доставка: с лепилен слой, парчета по 1 м

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm)
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.)

3,5 8 FCSM-  9/ 3-1000/U 9 3 0,6 2,0
6,5 17 FCSM- 19/ 6-A/U 19 6 0,7 2,4

10 25 FCSM- 28/ 9-A/U 28 9 0,8 3,2
13 34 FCSM- 38/12-A/U 38 12 1,0 4,1

17,5 46 FCSM- 51/16-A/U 51 16 1,0 4,1
24 61 FCSM- 68/22-1000/U 68 22 1,0 4,1
33 81 FCSM- 90/30-1000/U 90 30 1,0 4,1
44 108 FCSM-120/40-1000/U 120 40 1,0 4,1
69 159 FCSM-177/63-1000/U 177 63 1,0 4,1

ZCSM Дебелостенна, нерезпространяваща 
горенето, халогеннесъдържаща 
термосвиваема тръба за електрическа
изолация. Тръбата е устойчива на 
климатични фактори и УВ-лъчи.

Температурен диапазон: –40°C до +140°C
Електрическа якост: 12 kV/mm
Цвят: черен
Доставка: без лепилен слой, парчета по 1 м

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm)
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.)

3,5 8 FCSM-  9/ 3-1000/S 9 3 0,6 2,0
6,5 17 FCSM- 19/ 6-1000/S 19 6 0,7 2,4

10 25 FCSM- 28/ 9-1000/S 28 9 0,8 3,2
13 34 FCSM- 38/12-1000/S 38 12 1,0 4,1

17,5 46 FCSM- 51/16-1000/S 51 16 1,0 4,1
24 61 FCSM- 68/22-1000/S 68 22 1,0 4,1
33 81 FCSM- 90/30-1000/S 90 30 1,0 4,1
44 108 FCSM-120/40-1000/S 120 40 1,0 4,1
69 159 FCSM-177/63-1000/S 177 63 1,0 4,1

Размери:
D: Диаметър
Da: Диаметър при доставка
Db: Диаметър след свободно свиване
W: Дебелина на стената
Wa: Дебелина на стената при доставка
Wb: Дебелина на стената след

свободно свиване

Лепило
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Средностенни термосвиваеми тръби от полиолефини

Без лепилен слой

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm) 
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.)

3,5 9 MWTM- 10/ 3-A/U 10 3 0,3 1,0
5,5 14,5 MWTM- 16/ 5-A/U 16 5 0,3 1,4
9 22,5 MWTM- 25/ 8-A/U 25 8 0,4 2,0

13 31,5 MWTM- 35/12-A/U 35 12 0,4 2,0

17,5 45 MWTM- 50/16-A/U 50 16 0,5 2,0
21 57 MWTM- 63/19-1000/U 63 19 0,6 2,4
24 68 MWTM- 75/22-1000/U 75 22 0,6 2,7
27,5 77 MWTM- 85/25-1000/U 95 25 0,6 2,8

32 86 MWTM- 95/29-1000/U 95 29 0,7 3,1
37 104 MWTM-115/34-1000/U 115 34 0,7 3,1
46 126 MWTM-140/42-1000/U 140 42 0,7 3,1
55 144 MWTM-160/50-1000/U 160 50 0,7 3,2
66 162 MWTM-180/60-1000/U 180 60 0,7 3,2

С лепилен слой

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm)
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.)

3,5 9 MWTM- 10/ 3-1000/S 10 3 0,3 1,0
5,5 14,5 MWTM- 16/ 5-1000/S 16 5 0,3 1,4
9 22,5 MWTM- 25/ 8-1000/S 25 8 0,4 2,0

13 31,5 MWTM- 35/12-1000/S 35 12 0,4 2,0

17,5 45 MWTM- 50/16-1000/S 50 16 0,5 2,0
21 57 MWTM- 63/19-1000/S 63 19 0,6 2,4
24 68 MWTM- 75/22-1000/S 75 22 0,6 2,7
27,5 77 MWTM- 85/25-1000/S 95 25 0,6 2,8

32 86 MWTM- 95/29-1000/S 95 29 0,7 3,1
37 104 MWTM-115/34-1000/S 115 34 0,7 3,1
46 126 MWTM-140/42-1000/S 140 42 0,7 3,1
55 144 MWTM-160/50-1000/S 160 50 0,7 3,2
66 162 MWTM-180/60-1000/S 180 60 0,7 3,2

MWTM Средностенни, термосвиваеми 
тръби за електрическа изолация, 
херметизиране и защита срещу 
корозия. Устойчиви на климатични 
фактори и на УВ-лъчи.

Температурен диапазон: –40°C до +120°C (без лепилен слой)
–40°C до +  90°C (с лепилен слой)

Електрическа якост: 14 kV/mm
Цвят: черен
Доставка: A/U = без лепилен слой на ролки

1000/U = без лепилен слой на парчета по 
1 m/172 = с лепилен слой, на парчета по 1 m

Размери:
D: Диаметър
Da: Диаметър при доставка
Db: Диаметър след свободно свиване
W: Дебелина на стената
Wa: Дебелина на стената при доставка
Wb: Дебелина на стената след

свободно свиване

Лепило
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Тънкостенни термосвиваеми тръби от полиолефини

EN-DCPT Двуцветни (жълто-зелени) 
тънкостенни термосвиваеми 
тръби за обозначаване и защита
на нулеви проводници, кабели 
или шини. Тръбите са устойчиви 
на климатични фактори и УВ-лъчи.

Температурен диапазон: –40°C до +135°C
Цвят: зелен и жълт
Доставка: без лепилен слой на ролки

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm)
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) b (min.)

1,7 2,8 EN-DCPT  3/ 1,5-45-SP 3 1,5 0,51
3,2 5,6 EN-DCPT  6/ 3-45-SP 6 3 0,58
4,5 7,6 EN-DCPT  8/ 4-45-SP 8 4 0,64
5,5 9,5 EN-DCPT 10/ 5-45-SP 10 5 0,64

6,5 11,5 EN-DCPT 12/ 6-45-SP 12 6 0,64
10,0 18,0 EN-DCPT 19/ 9-45-SP 19 9 0,76
14,0 25,0 EN-DCPT 26/13-45-SP 26 13 0,89
23,0 35,0 EN-DCPT 38/19-45-SP 38 19 1,00

EN-CGPT Тънкостенни, гъвкави 
термосвиваеми тръби за универсална
електрическа изолация и защита от корозия. 
Тръбите са устойчиви на 
климатични фактори и УВ-лъчи. 

Температурен диапазон: –40°C до +125°C
Цвят: черен
Доставка: без лепилен слой на ролки

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm) 
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) b (min.)

0,6 1,3 EN-CGPT  1,5/0,5-0-SP 1,5 0,5 0,45
1,1 2,5 EN-CGPT  3/ 1-0-SP 3 1 0,55
2,2 5,0 EN-CGPT  6/ 2-0-SP 6 2 0,65
3,3 8,0 EN-CGPT  9/ 3-0-SP 9 3 0,75

4,5 10,5 EN-CGPT 12/ 4-0-SP 12 4 0,75
7,0 16,0 EN-CGPT 18/ 6-0-SP 18 6 0,85
9,0 21,5 EN-CGPT 24/ 8-0-SP 24 8 1,00

14,5 35,0 EN-CGPT 39/13-0-SP 39 13 1,15

EN-CGAT Тънкостенни термосвиваеми 
тръби за електрическа изолация, 
херметизиране и защита срещу 
корозия. Тръбите са устойчиви на
климатични фактори и УВ-лъчи и 
са с лепилен слой. 

Температурен диапазон: –40°C до + 80°C
Цвят: черен
Доставка: с лепилен слой на шпули

Препоръчван диаметър Обозначение Размери (mm) 
за приложение (mm) за поръчка D W

min. max. a (min.) b (max.) b (min.)

1,1 2,0 EN-CGAT  3/ 1-0-SP 3 1 1,00
2,2 4,0 EN-CGAT  6/ 2-0-SP 6 2 1,00
3,3 7,0 EN-CGAT  9/ 3-0-SP 9 3 1,35
4,5 9,0 EN-CGAT 12/ 4-0-SP 12 4 1,50

7,0 16,0 EN-CGAT 18/ 6-0-SP 18 6 1,70
9,0 21,0 EN-CGAT 24/ 8-0-SP 24 8 1,95

14,5 36,0 EN-CGAT 39/13-0-SP 39 13 2,10
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Газова горелка сглобяема
FH-1630

Дюзи за FH-1630-S Диаметър Консумация Дължина
на пламъка на газ на 

стеблото
(mm) (kg/h) (mm)

FH-1630-S-BN 28 28 0,46 195
FH-1630-S-BN 38 38 0,90 195
FH-1630-S-BN 50 50 2,00 195
За запояване
FH 1630-S-PN 17 17 0,24 195

Ръкохватка
FH-1630-S-HNZ, FH-1630-S-HSZ

Дръжка с изпускателна клапа и
дозировъчен вентил за всички видове
дюзи FH-1630-S.
Резба към дюзата: R 3/8” дясна
Резба към шланга: R 3/8” лява

Ръкохватката с пиезо-запалване,
пропуска газ само, когато е натисната 
дръжката.
Присъединяване на дюзите: чрез
специален байонетен затвор.
Резба към шланга: R 3/8“, лява

Дюзи за FH-1630-PIE Диаметър Консумация Дължина на
на пламъка на газ стеблото
(mm) (kg/h) (mm)

FH-1630-PIE-BN 28 28 0,46 195
FH-1630-PIE-BN 38 38 0,90 195
FH-1630-PIE-BN 50 50 2,00 195
За запояване
FH-1630-PIE-PN 18 18 0,24 210

Ръкохватка с пиезоелектрическо 
запалване
FH-1630-PIE

Съдържа дюзи BN28, BN38 и
PN17, ръкохватка HSZ, регулатор 
за постоянно налягане R1, предпазен 
клапан CV, шланг 4 m SW4.
Тегло: 4,8 kg
Размери: 450 x 210 x 74 mm

Комплект газова горелка с кутия
FH 1630-S-MC10

Съдържа дюзи BN28, BN38, BN50 и
PN18, ръкохватка FH-1630-PIE с пиезо-
електрическо запалване, предпазен
клапан LGS, 4 m шланг за високо
налягане SW4.
Тегло: 4,8 kg
Размери: 450 x 210 x 74 mm

Комплект горелка с кутия
FH-1630-PIE-MC10

Горелката FH-1630 е предназначена за монтаж на термосвиваеми елементи и
осигурява максимална ефективност при нагряване на повърхности. Всички
компоненти са напълно съвместими.
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Шланг за високо налягане Монтира се чрез винтови съединения
към регулатора за налягане на 
FH-1630 и към дръжката. 
Вътрешен диаметър – 4 mm
Цвят: оранжев
FH-1630-Pie-SW 4 – дължина  4 m
FH-1630-Pie-SW 5 – дължина  5 m
FH-1630-Pie-SW 10 – дължина 10 m

Комплект горелка
FH-1630-S-TS1

Комплектът включва дюза BN38,
ръкохватка FH-1630-S-HNZ и шланг с
дължина 5 m – SW5

Аксесоари към горелка FH-1630

Регулатор за постоянно налягане 
FH-1630-PIE-R1

Монтира се на газови бутилки за 
5 или 11 кг газ.
Разход на газ – максимум 6 кг/час
Постоянно налягане – 2 bar
Резбата пасва на всички шлангове за
FH-1630. Резба към бутилката-
W21,8 x 1/14’’ LH (DIN-Kombi)

Предпазен регулатор
FH-1630-PIE-LGS

Предпазният клапан с вграден
регулатор за постоянно налягане 
(2 bar, 2 kg/h) и автоматичният клапан
се монтират между шланга 
FH-1630-PIE-SW4 и газовата бутилка. 
Резба на шланга: R 3/8“ LH
Резба на газовата бутилка:
W 21,8 x 1/14“ LH

Автоматичният предпазен клапан се
поставя между шланга и регулатора и
прекъсва подаването на газ в случай на
повреда на ръкохватката или шланга.
Резба: R 3/8“ LH

Предпазен клапан
FH-1630-PIE-CV
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Комплекти от
инструменти

Комплектите съдържат всички основни инструменти, необходими за
подготовката на кабела и за поставянето на кабелната арматура.
Комплектите се доставят в кожен куфар. Всички комплекти могат да се се
поръчват отделно.

Пълен комплект инструменти
IT-1000-001-CEE01 

Комплектът IT-1000-001-CEE01включва следните отделни комплекти:

Обозначение за поръчка Съдържание

1 x чук, 300 g
1 x Отвертка, 3,5 mm

IT-1000-005 1 x Отвертка, 6,5 mm
1 x Ножовка
1 x Ножовка малка

1 x Тръбен ключ, 250 mm
1 x Кирпиден, 160 mm

IT-1000-006 1 x Кусачки, 180 mm
1 x Комбинирани клещи, 180 mm
1 x Ножици, 200 mm

1 x Метална рулетка, 2 m
1 x Телена четка

IT-1000-007 1 x Нож-кука 
1 x Кабелен нож 
1 x Точилен брус, 125 x 100 mm
1 x Комплект пили

1 x Контролно огледало, 100 x 100 mm
1 x Подпорка

IT-1000-008 2 x Разделител на жила
6 x Почистващи кърпички
1 x Бутилка с предпазен клапан (празна), 0,4литра

IT-1000-010 1 x Лентов измервател на диаметъра, 2 m

IT-1000-011 1 x Инструмент за надрязване

IT-1000-012 1 x Кожен куфар, 400 x 125 x 280 mm

Възможна е поръчка на отделни комплекти.

Комплект инструменти
IT-1000-001-CEE02

Комплектът IT-1000-001-CEE02 допълва  
IT-1000-001-CEE01със следните инструменти:

Обозначение за поръчка Съдържание

IT-1000-003 1 x Ръчка за напъхване на жълта маса между жилата

1 x Ключ с подвижно рамо 300 mm
1 x камък-шестогран 13 mm

IT-1000-015 1 x камък-шестогран 17 mm
1 x камък-шестогран 19 mm
1 x камък-шестогран 22 mm

Комплектът може да се поръча отделно.
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Инструменти за подготовка на кабела

Кабелен нож
EXRM-0607

Кабелен нож с фиксирано острие
Дължина: 175 mm

Кабелна ножица
KR 600

Механична кабелна ножица 
за Al- и Cu- жила със сечение 
до 400 mm².
Обхватнаприложение: ∅ max. 52 mm 

Клещи за срязване на изолацията
EXRM-1004

Използват се за сваляне на
изолацията при хартиено-маслени
кабели 
Дължина: 190 mm 
Обхват на приложение: ∅ 15 – 50 mm

Въженце за надрязване 
на изолацията
EXRM-0764

Служи за надрязване изолацията на
кабели с пластмасова изолация
Дължина: 2000 mm

Уред за отстраняване на обвивката и изолацията IT-1000-024
За работа с кабели с пластмасова изолация от 35 mm² 10 kV до 500 mm² 35 kV.
Автоматично подаване (2 степени) и позиция 0 за радиални нарези, позволява
бързо, безопасно и точно рязане на обвивката и изолацията. Специалната
формана ножа повдига обвивката в точката на рязане и предпазва от повреда
долните слоеве. 
Доставя се с ръководство за работа.
Приложение: ∅ 15 – 50 mm, със дебелина до 10 mm

Инструмент за отстраняване на полупроводимия екран IT-1000-017
Отстранява екструдиран полупроводим екран от кабели с пластмасова
изолация с кръгли жила. Дълбочината на врязване се регулира лесно.
Доставя се с ръководство, шестогран ключ за настройки и резервно
острие в кутия.

Обхват на приложение Обозначение за поръчка
IT-1000-017-1 IT-1000-017-2 IT-1000-017-3

Над полупроводимия екран � 16–34 mm � 19–45 mm � 26–48 mm
Напрежение Uo/U (Um) (kV) Сечение на кабела (mm²) по IEC 502

6 / 10 (12) 25–300 70–630 120–800
8,7 / 15 (17,5) 25–240 50–630 70–800
12 / 20 (24) 25–185 25–500 50–630
18 / 30 (36) 35–120 35–400 35–500
20 / 35 (42) 35– 95 35–300 35–400

Уред за белене HVIA-STRIPPER
Уред за белене на екрана /екструдиран или тип “банан”/и изолацията на кабел
ВН. Доставя се в здрава пластмасова кутия с ръководство за работа и един
комплект ножове.

Обозначение за поръчка Диаметър на кабела (mm)
min. max.

HVIA-STRIPPER-35/ 90 35 90
HVIA-STRIPPER-75/150 75 150
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Инструменти и помощни елементи

Почистващи кърпички
EPPA-004

Кърпичките са напоени с изопропилов
алкохол и служат за почистване и 
обезмасляване на метални и
пластмасови повърхности. 
Размери: 200 x 140 mm, 
сгънати на 80 x 60 mm.
Опаковка: 50 броя в кутия.

Уред за раздуване
RDSS-IT-16

Уредът служи за раздуване на прехода
през стена RDSS с газ под налягане.
Има ръчка за включване и изключ -
ване и манометър. Балончетата с CO2
(E7512-0160) се поръчват отделно.  
Стандартна опаковка включва 1 уред
в кутия с наръчник за използване и 
3-годишна гаранция.

Балончета с CO2
E7512-0160

Всяко балонче съдържа 16 g CO2.
Всяко балонче може да надуе около
5 броя преходи през стена RDSS-100. 
Всяка кутия съдържа 10 балончета.

Монтажен профил 
IT-1000-019

Монтажен профил за фиксиране на
кабела при монтаж на винтови
съединителни гилзи
Дължина: 190 mm
Приложение: ∅ 15 – 50 mm

Удължен ключ “звезда”
EXRM-1228

Служи за монтаж на адапторите RICS
(страница 38).
Вътрешен диаметър: 24 mm
Дължина: 90 mm

Разделител за жила
B 6340, B 7060

Клин за разделяне на жилата,
изработен от здрава пластмаса
Разделянето на жилата с B 7060 става
чрез вклиняване и усукване.

Сечение на Обозначение за  
кабела (mm²) поръчка

25–150 B 6340
50–185 B 7060

Бутилка за разтворител
EXRM-0945-0,4

Надеждна алуминиева бутилка с жълта
капачка и клапа за разтворител
(празна), 0,4 l

T-socket ключ
IT-1000-22

Изолиран ключ с хексагонална глава 
T-socket с винтове шестостенен

Обозначение за поръчка приложение

IT-1000-022-4 за 4 mm шестостенен винт
IT-1000-022-5 за 5 mm шестостенен винт
IT-1000-022-6 за 6 mm шестостенен винт
IT-1000-022-8 за 8 mm шестостенен винт
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Монтажна паста
EXRM-1500

Монтажна паста за кабелна арматура.
Пластмасова тубичка с гъба и  ка -
пачка. Използва се за смазване на
повърхности при монтаж на адаптори
за КРУ – тип RSTI 
Съдържание: 40 g

Флуоросиликонова паста
EXRM-0956-45

Смазочна паста в торбичка, Служи за
смазка при монтаж на адаптори от типа
RICS и RCAB Размери: 40 x 85 mm;
Съдържание: 4,5 ml (6,6 g) 

Фунийка за заливане
EPPA-017

Използва се за заливане на кабелна
маса в главите на кабелите с хартиено-
импрегнирана изолация.

Кабелна маса
EPPA-016

Изолационна кабелна маса за зали -
ване на разделката при глави на
кабели с хартиено-импрегнирана
изолация тип IDST (стр. 22), 
или EPKT (стр. 18):

Обозначение Съдържание
EPPA-016-1-08 0,8 l
EPPA-016-1-10 1,0 l
EPPA-016-1-13 1,3 l

Ролкове пружини Ролкови пружини за безспойково
свързване на заземяването към екран
или броня.

Обозначение Диам.за приложение (mm) Ширина
За поръчка min. max. (mm)
EPPA-034-E 17 29 25
EPPA-034-F 30 39 25
EPPA-034-G 40 60 25
EPPA-034-H 50 75 30

Клещи Лигарекс
IT-1000-004

Специални клещи за затягане на
вързалки Ligarex. Използват се при
безспойково заземяване на кабели с
хартиено-импрегнирана изолация.

Ligarex вързалки Обозначение Дължина
EXRM-0302-500 500 mm
EXRM-0302-800 800 mm

Запълващи и херметизиращи ленти

Обозначение за поръчка Ширина Дебелина Дължина
(mm) (mm) (mm)

S1052-1-500 25 1,0 500

Херметизираща лента S1052 S-1052 е черна, термотопима маса,
използвана за херметизиране, защита 
срещу корозия и запълване на големи
кухини.

Обозначение за поръчка Ширина Дебелина Дължина
(mm) (mm) (mm) 

EPPA-206-2-1500 50 2,0 1500
EPPA-206-4-  250 50 4,0 250

Запълваща лента EPPA-206 EPPA-206 е черна маса, която служи
главно за запълване и уплътняване.

Елементи за безспойково заземяване
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Общи положения

Tyco Electronics Energy Division е изпитан и надежден доставчик за мрежите
Високо напрежение. От години предлагаме широка гама изделия за подстанции
Високо
Напрежение, ограничители на пренапрежение ВН и компоненти за надземната
електропреносна мрежа. На база на успеха и опита придобит от повече от
40 години в производството на кабелна арматура за Средно напрежение,
Tyco Electronics Energy Division разшири продуктовата си гама и разработи
кабелни глави и муфи за напрежение до 170 kV.
Energy Division поддържа тенденцията на клиентите новатори да се отдели от
проекти “до ключ” и да извършва отделни доставки на кабелни глави и муфи ВН
за големи проекти, строително монтажни работи, отделни монтажи и т.н.

Предлагана кабелна арматура ВН

На база на големия ни опит с термосвиваемата технология , както и
силиконовите отливки, така също и дългогодишния ни опит при работа с
материали и изпитванията им за дълговечност при различни условия в
електрическите мрежи, на влиянието на околната среда, е разработена широка
гама изделия за напрежение до 170 kV: 

– Кабелни глави за монтаж на открито – комбиниран и сух тип
– Кабелни глави за КРУ и трансформатори с опция защита срещу корона
– Съединителни муфи и муфи с прекъсване и извеждане на екрана

Нашата кабелна арматура е подходяща за всички типове кабели, независимо от
марката. Разполагаме със стандартни продукти за сечение до 1200 mm², като
арматура за кабели с по-голямо сечение или специфична конструкция се
доставят по заявка.

Технология

Отлята външна изолация
Напъхваем конус стрес-контрол, изработен от силиконов каучук предлага:
– Широк обхват на приложение
– Лесен монтаж без уред за издърпване
– Без елементи за предварително разпъване

Технология за безспойково съединяване
Гилзите и кабелните обувки с болтове с откъсваеми глави предлагат:
– Няма нужда от кербовъчни инструменти
– Качеството на електрическия контакт е предварително заложен чрез натиска,

обусловен он силата на откъсване на болта
– Подходящи за жила от всякакъв материал, сечение и дизайн
Пружинната или клипсова връзка на кабелната обвивка/екран предлагат
– Няма риск от повреда на кабела
– Бърз монтаж
– Лесно се приспособява към кабели с 2 и повече екрана

Термосвиваема външна херметизираща система
Моликулярно омрежен полимер с термотопимо лепило предлага: 
– Висока херметичност
– Надеждна механическа защита
– Лесен и добре познат монтаж
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Основна информация за проект

Минимум предварителна информация и технически данни 
за подготовка на оферта.

За всички приложения:
– Системно напрежение
– Чертеж и схема на кабела
– Всички данни за кабела като материал на жилото и екрана, 

сечение на жилото и екрана, диаметър на жилото, т.н.

Допълнително:

Кабелни глави за монтаж на открито – композитни и сухи
– Аксесоари-материал, шина или жило

Глави за трансформатори или КРУ
– Подробности за връзката, стандарт, тип

Муфи – съединителни или с извеждане на екрана
– Дължина на кабелната линия

Сервиз и стратегия

Tyco Electronics Energy Division предлага изделията за високо напрежение
проектирани, произведени и изпитани в съответствие с изискванията на
международни стандарти IEC-60840, IEEE-48 and IEEE-404. 

Инженерингова група осигурява консултации във всички фази на проектите. 
Служителите и представителите на Tyco имат голям полеви опит и осигуряват
пълна подкрепа на клиентите от проектирането и планирането до
финализирането на проекта. 

Обучение на кабелни монтьори се провежда в лабораторни или полеви условия.
Можем да предложим монтаж на изделията от наши специалисти, както и  
шеф-монтаж на обекта на клиента. 

Ние постоянна усъвършенствуваме съществуващите продукти и разработваме
новина базата на богатия ни полеви опит и постоянния контакт с клиентите.
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Композитни кабелни глави за монтаж на открито OHVT 
за напрежение от 123 kV до 170 kV

Приложение
Главите са конструирани за
напрежение до 170 kV и за работа при
най-сурови условия на околната среда.
Могат да се монтират на кабели с
пластмасова изолация с различна
конструкция. 
Композитен корпус се произвежда с
път на утечка до 50 mm/kV, което го
прави подходящ за работа в най-
замърсени райони с нива според 
IEC-60071-1 1996, IEC-60071-2 1996 и
IEEE-1313.1 1996.

Описание
• Херметично и леко композитно тяло
• Стрес-контрол конус от силиконов

каучук, изработен и изпитан в
заводски условия 

• Динамометричен откъсваем болт
• Термосвиваеми компоненти за

осигуряване на херметичност
• При монтажа не се използват

специални инструменти
• Si-масло запълва корпуса
• Изолирана основа
• Металните фитинги произведени от

корозионоустойчива сплав
• Типови изпитвания по стандартите

IEC-60840 и IEEE-48

Забележка
По-подробна информация може да
бъде предоставена при поискване.
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Композитни кабелни глави за монтаж на открито OHVT 
за напрежение от 123 kV до 170 kV

Главни конструктивни елементи

Композитният корпус (4) е изработен от тръба от епоксидна смола, армирана със
стъкловлакна със стрехички от силиконов каучук, отляти върху тръбата.
Фитингите (3) и основната плоча (7) са изработени от корозионноустойчива
сплав.

Допълнително се доставят винтови съединителни обувки с динамометрични
болтове с откъсваеми глави (1) или се доставят пресови съединители. Обувките
са подходящи за многожични и плътни алуминиеви и медни жила. За монтажа на
обувките не се изискват специални инструменти. Гъвкавата двойна система за
херметичност (2) е лесна за монтаж и осигурява надеждно уплътняване в горната
част на главата. Термосвиваемата тръба с маслоустойчив лепилен слой запечатва
трайно кабелната глава в прехода между обувката и изолацията.

Силиконовият конус “стрес-контрол” (6) осигурява контрол на електрическото
поле и лесно се монтира без специални инструменти, благодарение на високата
си елестичност.

Вътрешните пространства между стрес-конуса, кабелната изолация и
вътрешната повърхност на GFR-корпуса се пълни от върха със силиконово 
масло (5).

Обслужването на кабелната глава отвън се извършва през системата от
уплътнения (9). За херметизиране на щуцерите си използва термосвиваема
тръба.

Опорните изолатори (8) се доставят за секциониране и тестване на
повърхностното напрежение, когато се използва отделно заземяване.

Схема-разрез на OHVT-C
1 Кабелна обувка (винтова или пресова)
2 Херметизираща система
3 Горни метални фитинги
4 Композитен корпус
5 Силиконово масло
6 Конус “стрес-контрол”
7 Основна плоча
8 Опорни изолатори
9 Щуцери и уплътнения
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Сухи самоносещи се кабелни глави за монтаж на открито OHVT
за напрежение до 145 kV

Приложение
Сухите самоносещи кабелни глави са
проектирани за напрежение до 145 kV
и работа при сурови климатични
условия. Не се използвува масло или
гел за пълнеж. Могат да се монтират
на всякакви кабели с пластмасова
изолация, като се внимава за
металния екран и бронята. 
Корпусът е изработен от полимерен
материал и има дълъг път на утечка,
което осигурява работа във високо
замърсени райони според стандартите
IEC-60071-1 1996, IEC-60071 2 1996 и
IEEE-1313.1-1996. Механическата якост
на главите е идентична с тази на
главите с композитен корпус. 
Главите се отделят лесно чрез
щепселната си част и се състоят от
изолационна част от епоксидна смола,
защитена отвън с обвивка от директно
отлят силиконов каучук с формирани
стрехички. Поради късата кабелна
разделка на щепселната част, времето
за монтаж на главата е много кратко.
Щепселната част е идентична с тази
на добре познатите щепселни глави на
Тайко за присъединяване на кабели
към КРУ СрН. 

Особености
• Без маслен пълнеж
• Самоносещи се
• Стрес-контрол конус от силиконов

каучук, изработен и изпитан в
заводски условия 

• Конектор с динамометрични болтове
с многоточково откъсване

• Бърз и лесен монтаж с комбинирана
технология на щепселните връзки
полимерните изолатори

• Не се изискват специални
инструменти за монтаж на главите

• Изолирани кабелни уплътнители за
секциониране

• Голям път на утечка
• Типови изпитвания по IEC-60840

Забележка
По-подробна информация може да
бъде предоставена при поискване.
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Сухи самоносещи се кабелни глави за монтаж на открито OHVT
за напрежение до 145 kV

Главни конструктивни елементи

Полимерен изолатор (3) с вграден мулти-контактен електрод е допрян до
опорната структура през базовата пластина (6) и опорния изолатор (7).

Конектор с динамометрични болтове с многоточково откъсване (2) се монтира
върху жилото. Обувките са подходящи за многожични и плътни алуминиеви и
медни жила. За монтажа на обувките не се изискват специални инструменти.  

Силиконовият конус “стрес-контрол” (4) осигурява контрол на електрическото
поле и лесно се монтира без специални инструменти, благодарение на високата
си елестичност.

Метален пружинен пръстен (5) притиска стрес-конуса в специално оформена
част от изолационното тяло, като осигурява равномерно разпределение на
натиска на контактните повърхности и електрически стабилна вътрешна
повърхност. 

Обслужването на кабела отвън става през системата от уплътнения (8). 
Тази система допълнително защитава кабела.

Схема-разрез на OHVT-D
1 Горни метални фитинги
2 Винтова обувка
3 Корпус с обвивка от силиконов каучук и стрехички
4 Стрес-конус
5 Фиксиращ пръстен
6 Основна плоча
7 Опорни изолатори
8 Щуцери и уплътнения

11 7

1

2

3

4

5

6

7

8



Кабелни глави за КРУ и трансформатори SHVT и THVT 
за напрежение от 72 kV до 170 kV

Приложение
Кабелните глави са конструирани за
напрежение до 170 kV и за монтаж в
кабелните входове на КРУ с вакуум
или елегаз. Те съответствуват на 
IEC-60859 и IEEE-1300 където са
специфицирани профилите на
повърхностите в мястото на връзка
между главата и КРУ-то. Затова
главите ще пасват на всяко КРУ, което
съответствува на тези стандарти.

Главите могат да работят в среда от
SF6 (елегаз), но също и в среда от
изолационни течности като
трансформаторно масло. На върха на
трансформаторните кабелни глави се
монтира корона-щит, който осигурява
защита на извода.

Особености
• Пълнеж от силиконово масло
• Размерите са в съответствие с

IEC-60859 и IEEE-1300
• Херметично външно тяло
• Работи в среда на SF6 и

изолационни масла
• Стрес-контрол конус от силиконов

каучук, изработен и изпитан в
заводски условия

• Динамометричен откъсваем болт
• Не се изискват специални

инструменти за монтаж на главите
• Изолирани кабелни уплътнители за

секциониране
• Типови изпитвания по IEC 60840,

IEC-60859 и IEEE-1300 

Забележка
По-подробна информация може да
бъде предоставена при поискване.
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Кабелни глави за КРУ и трансформатори SHVT и THVT 
за напрежение от 72 kV до 170 kV

Основни конструктивни елементи

Изолатор от епоксидна смола (3) с вграден електрод осигурява плътен контакт
между проходния изолатор на КРУ-то или трансформатора с кабелната глава без
никакви газови включвания. Закрепя се към кабелния вход с фиксиращ
пружинен пръстен (6).

Върху жилото се монтира винтова кабелна обувка с динамометрични откъсваеми
глави на болтовете (2) или пресова обувка. Обувката е подходяща за медни и
алуминиеви жила, за многожично и плътно жило. Не се изискват специални
инструменти за монтаж на  механичния конектор. Термосвиваема тръба с
маслоустойчиво лепило от вътрешната страна запечатва прехода между
обувката и изолацията.

Силиконов конус стрес-контрол (5) осигурява контрола на полето и може лесно
да се монтира без специални инструменти, благодарение на високата си
еластичност.

Вътрешното пространство между стес-конуса, кабелната изолация и външното
тяло се запълва със силиконово масло (4). На върха на главата, както и в
основата на главата са предвидени дюзи за напълване с масло и изход за
въздуха.

Корона-щит (1) може лесно да се монтира към трансформаторната глава при
работа в изолационни течности. В сравнение с IEC-60859 и IEEE-1300 тук имаме
по-широк обхват н априложение.

Обслужването на кабела отвън става през системата от уплътнения (8).
За уплътняване на щуцерите се използва термосвиваема тръба.

Монтажът на главите е вертикален. За хоризонтален или обърнат монтаж
допълнително се доставя маслоразширителен съд.

Схема-разрез на SHVT и THVT
1 Корона-щит (само THVT)
2 Конектор (mechanical or crimp)
3 Корпус от епоксидна смола
4 Маслен пълнеж
5 Стрес-конус
6 Фиксиращ пръстен
7 Основна плоча
8 Щуцери и уплътнения
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Сухи компактни кабелни глави за КРУ или трансформатор тип PHVS и PHVT 
за напрежение от 72 kV до 170 kV

Приложение
Сухите компактни кабелни глави за
напрежение 145 kV са конструирани за
монтаж в кабелните въводи на КРУ с
вакуум или елегаз. Те съответствуват
на IEC-60859 и IEEE-1300 където са
специфицирани профилите на
повърхностите в мястото на връзка
между главата и КРУ-то. Затова
главите ще пасват на всяко КРУ, което
съответствува на тези стандарти.
За адаптиране към маслонапълнените
кабелни глави, които също отговарят
на IEC-60859 е предвиден адаптор. 

Главите могат да работят в среда от
SF6 (елегаз) , но също и в среда от
изолационни течности като
трансформаторно масло. На върха на
трансформаторните кабелни глави се
монтира корона-щит, който осигурява
защита на извода.
Главите се отделят лесно чрез
щепселната си част и се състоят от
изолационна част от епоксидна смола. 
Изолаторът може да бъде монтиран от
производителя на КРУ или
трансформатора, като скъси по този
начин времето за монтаж и намаля
риска от замърсяване на кабелния
въвод. В случай на къс кабелен край и
поради малката дължина и тегло на
щепселната част, тя може да се
монтира наново от производителя на
кабела, като допълнително намали
времето за монтаж. 

Особености
• Сухи-без маслен пълнеж
• Размери според IEC-60859
• Херметичен корпус
• Работи в среда от SF6 и

изолационни масла
• Стрес-контрол конус от силиконов

каучук, изработен и изпитан в
заводски условия 

• Динамометричен откъсваем болт
• Не се изискват специални

инструменти за монтаж на главите
• Изолирани кабелни уплътнители за

секциониране
• Типови изпитвания по IEC-60840,

IEC-60859 и IEEE-1300 

Забележка
По-подробна информация може да
бъде предоставена при поискване.
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Сухи компактни кабелни глави за КРУ или трансформатор 
тип PHVS и PHVT за напрежение от 72 kV до 145 kV

Главни конструктивни елементи

Изолатор от епоксидна смола (4) с вграден електрод осигурява плътен контакт
между проходния изолатор на КРУ-то или трансформатора с кабелната глава 
без никакви газови включвания. Закрепя се към кабелния вход с фиксиращ
пружинен пръстен (7).

Върху жилото се монтира винтова кабелна обувка с динамометрични
многоточкови откъсваеми глави на болтовете (3) или пресова обувка. Обувката 
е подходяща за медни и алуминиеви жила, за многожично и плътно жило. Не се
изискват специални инструменти за монтаж на конектора. 

Силиконов конус стрес-контрол (5) осигурява контрола на полето и може лесно
да се монтира без специални инструменти, благодарение на високата си
еластичност.

Метален пружинен пръстен (5) притиска стрес-конуса в специално оформена
част от изолационното тяло, като осигурява равномерно разпределение на
натиска на контактните повърхности и електрически стабилна вътрешна
повърхност. 

Корона-щит (1) може лесно да се монтира към главата при работа в изолационни
течности. В сравнение с IEC-60859 и IEEE-1300 тук имаме по-широк обхват на
приложение.

Обслужването на кабела отвън става през системата от уплътнения (8).
Тази система допълнително защитава кабела.

За КРУ и трансформатори с маслени глави е възможно да се използва адаптор
(2), за да се адаптират размерите на главите, което е отлична възможност
за замяна на маслонапълнените глави.

Схема-разрез на PHVS и PHVT
1 Корона-щит (само PHVT)
2 Адаптор (опцияl)
3 Винтова кабелна обувка
4 Корпус
5 Стрес-конус
6 Пружинен пръстен
7 Фиксиращ пръстен
8 Щуцери и уплътнения
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Съединителни муфи и муфи с извеждане н а екрана EHVS 
за напрежение от 123 kV до 170 kV

Приложение
Муфата е конструирана за напрежение
до 170 kV и се състои от 3 компонента,
изработени фабрично. Муфата е
подходяща за всички видове кабели с
пластмасова изолация, като се обръща
внимание на типа екран и броня.

Особености
• Винтови съединителни гилзи
• Интегрирана бариера против

проникване на влага с използване на
термосвиваеми компоненти

• Къса разделка
• Монтаж без специални инструменти
• Може да се адаптира към концепция

за извеждане на екраните
• Преход между различни сечения
• Компонентите от силиконов каучук

са изпитани в заводски условия
• Типови изпитвания по стандартите

IEC-60840 и IEEE-404 

Забележка
По-подробна информация може да
бъде предоставена при поискване.
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Съединителни муфи и муфи с извеждане н а екрана EHVS 
за напрежение от 123 kV до 170 kV

Главни конструктивни елементи

Муфата се състои от гилза (1), кабелни адаптори (2) – включително конуси стрес-
контрол, главно изолационно тяло (3) – с Фарадеев кафез (7) и външни
термосвиваеми тръби (9,12). Жилата се свързват с винтова съединителна гилза
(1) с динамометрични откъсваеми болтове. Гилзата е подходяща за кабели с
многожични или плътни от алуминий и мед. Адапторите от силиконов каучук (2),
пасват към различни кабелни диаметри, като диаметърът в мястото на
присъединяване е почти един и същ. Това позволява използването на една и съща
изолационна тръба (3) за различни сечения кабели. Затова и преходи между
кабели с различни сечения са възможни без използването на допълнителни
компоненти.

За напъхването на силиконовите адаптори (2) и главната изолационна тръба (3)
не са нужни специални инструменти поради високата еластичност на материала.

Метална клипса (7) върху гилзата осигурява равномерно разпределение на
топлината и добро напасване на вътрешните повърхности. Фиксиращият пръстен
(6) придържа на място адаптора.

По време на монтажа главната изолационна тръба се напъхва върху края на
кабела. Това допринася са по-краткото време за подготовка на разделката.
Металния екран се свързва чрез винтови съединителни (8). Термосвиваеми тръби
(9,12) възстановяват кабелните обвивки и противовлажната бариера.

При муфите с извеждане на екрана се използва същата концепция, освен
системата за възстановяване на екрана. Специални запълващи и доказаната
термосвиваема технология компоненти правят възможно извеждането на екрана
чрез двойно-изолирани отземки.

Схема-разрез на EHVS
1 Винтова съединителна гилза
2 Адапторr
3 Главно изолационно тяло
4 Стрес-конус
5 Високоволтов електрод
6 Фиксиращ пръстен
7 Метален клипс
8 Безспойково възстановяване

на екрана
9 Проводима тръба

10 Медна плетенка
11 Изолационнатръба
12 Външна защита с вградена

противовлажна бариера

Съединителна муфа

Муфа с извеждане на екрана





Цялата горепосочена информация, 
включително схемите, илюстрациите и 
чертежите, отразява нашите познания и 
схващания до днешния ден и се счита за  
точна и надеждна. Ние обаче не гарантираме 
точността на тази информация и сваляме от 
себе си отговорността при неправилното и 
използване. Това предупреждение е включено в 
съпровождащите документи на всички изделия. 
Нашите задължения се свеждат до 
стандартните условия за продажба и доставка.
Този, който използва нашата информация е 
длъжен да определи приложимостта на всяко 
изделие за конкретните условия.
За допълнителна информация се обърнете към 
нашето представителство в България.
 
Raychem, SIMEL, ТЕ лого и Tyco Electronics  
са запазени марки.
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Energy Division

Divizia Energie, unitatea de operare globala 
a Tyco Electronics dezvolta produce si 
comercializeaza produse si sisteme pentru 
industria electro-energetica. Astazi, Divizia 
Energie are aproximativ 4000 de angajati si 
vinzari anuale de cca. 800 millioane de dolari. 
Produsele noastre sint utilizate in statiile 
electrice si de producatorii de echipamente, 
in retelele de cai ferate si in alte ramuri 
industriale din lumea intreaga.

Tyco Electronics Raychem GmbH
се представлява в България от
ЕРЗЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 57, вх. 4А 
Тел./ Факс 056 86 68 86
GSM 0888 639 903
e-mail rrz596@bs.spnet.net
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