MUFA PRZELOTOWA ELX
TECHNIKA TAŚMOWANA Z RURĄ TERMOKURCZLIWĄ

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 706/2009

Do 1-Ŝyłowych kabli energetycznych o izolacji z polietylenu termoplastycznego typu YH(A)KX lub o izolacji z
polietylenu usieciowanego YH(A)KXS [N(A02XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y]

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Mufy te charakteryzuje łatwość montaŜu (nie ma konieczności przygotowania duŜego wykopu, uŜycia precyzyjnych
narzędzi pomiarowych, czy ściśle określonych złączek).
MoŜliwość montaŜu na łuku, po skosie i w ciągu pionowym kabla.
Szybkość montaŜu (czas wykonania mufy w typowych warunkach nie przekracza 20 min dla jednej fazy).
Odtwarzanie izolacji i ekranu półprzewodzącego taśmami samowulkanizującymi.
Odtwarzanie powłoki zewnętrznej rurą termokurczliwą.
Liniowy rozkład pola elektrycznego zapewniają płaty sterujące RLT B85, co eliminuje konieczność wykonania stoŜka.
Łączenie Ŝył przy uŜyciu złączek / dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
Mufa moŜe być zaraz po jej wykonaniu włączona pod napięcie.

SPECYFIKACJA
ZESTAW NA 1 śYŁĘ
2

Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm ]

Długość [mm]

Średnica [mm]

ELX B/S 70 1 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 70

800

50

ELX B/S 120 1 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 120

800

60

ELX B/S 240 1 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

120 - 240

800

70

ZESTAW NA 3 śYŁY
2

Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm ]

Długość [mm]

Średnica [mm]

ELX B/S 70 3 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 70

800

50

ELX B/S 120 3 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 120

800

60

ELX B/S 240 3 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

120 - 240

800

70

OPAKOWANIE
Zestawy w pudełkach kartonowych.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy mufy.
ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

MUFA PRZELOTOWA ELX - T
TECHNIKA TAŚMOWANA
ZESTAW NA 1 śYŁĘ

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 508/06

Do 1-Ŝyłowych kabli energetycznych o izolacji z polietylenu termoplastycznego typu YH(A)KX lub o izolacji z
polietylenu usieciowanego YH(A)KXS [N(A02XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y]

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mufy te charakteryzuje łatwość montaŜu (nie ma konieczności przygotowania duŜego wykopu, uŜycia
precyzyjnych narzędzi pomiarowych, dodatkowych źródeł ciepła, czy teŜ ściśle określonych złączek).
MoŜliwość montaŜu na łuku, po skosie i w ciągu pionowym kabla.
Szybkość montaŜu (czas wykonania mufy w typowych warunkach nie przekracza 20 min dla jednej fazy).
Odtwarzanie izolacji i ekranu półprzewodzącego taśmami samowulkanizującymi.
Odtwarzanie powłoki zewnętrznej taśmami.
Liniowy rozkład pola elektrycznego zapewniają płaty sterujące RLT B85, co eliminuje konieczność wykonania
stoŜka.
Łączenie Ŝył przy uŜyciu złączek / dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
MontaŜ mufy odbywa się w 100% bez uŜycia źródeł ciepła, co czyni całą pracę bezpieczniejszą.
Mufa moŜe być zaraz po jej wykonaniu włączona pod napięcie.

SPECYFIKACJA

Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm2]

Długość [mm]

Średnica [mm]

ELX B/S 120 1 F – T

8,7/15 kV i 12/20
kV

50 - 120

600

60

ELX B/S 240 1 F – T

8,7/15 kV i 12/20
kV

150 - 240

600

70

OPAKOWANIE
Zestawy w pudełkach kartonowych.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy mufy.

ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

MUFA PRZELOTOWA a 41392
6/10 kV
TECHNIKA TAŚMOWANA Z śYWICĄ WTRYSKIWANĄ

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 705/2009

Do połączeń 3-Ŝyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce
ołowianej typu H(A)KnFtA(Y).

ODTWARZANIE IZOLACJI KABLA PAPIERAMI IMPREGNOWANYMI

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mufy te charakteryzuje łatwość montaŜu (nie ma konieczności przygotowania duŜego wykopu, moŜliwość montaŜu
na łuku, po skosie i w ciągu pionowym kabla, uŜycia precyzyjnych narzędzi pomiarowych, źródeł ciepła i ściśle
określonych złączek).
Szybkość montaŜu (czas wykonania mufy w typowych warunkach nie przekracza 2,5 - 3 godzin).
DuŜa Ŝywotność mufy.
Odtwarzanie izolacji i ekranu półprzewodzącego papierem marszczonym impregnowanym.
Odtwarzanie ekranu metalowego przez otaśmowanie całości połączenia siatką metalową.
Łączenie Ŝył przy uŜyciu złączek / dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
Powłoki ołowiane kabli olejowych są łączone za pomocą plecionki metalowej.
Mufy te mogą słuŜyć do wykonywania połączeń kabli olejowych z kablami syntetycznymi. W tym przypadku moŜemy
pominąć plecionkę, a druty Ŝył powrotnych kabla syntetycznego połączyć bezpośrednio na powłokę ołowianą kabla
tradycyjnego za pomocą spręŜyny zaciskowej lub lutowania.
Zabezpieczenie mechaniczne wykonuje się z Ŝywicy epoksydowej SCAPA 41 wtryskiwanej w otaśmowaną mufę za
o
pomocą rękawa wtryskowego - krzepnięcie Ŝywicy trwa ok. 1,5 godziny w temperaturze 10 C.
MontaŜ mufy odbywa się w 100% bez uŜycia źródeł ciepła, co czyni całą pracę bezpieczniejszą.
Mufa moŜe być zaraz po jej wykonaniu włączona pod napięcie.

SPECYFIKACJA
Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm2]

Długość [mm]

Średnica [mm]

41392

6/10 kV

50 - 240

1050

100

OPAKOWANIE
Zestawy pakowane są w plastikowych skrzynkach z pokrywą (doskonałe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami,
wilgocią i czynnikami mechanicznymi, bardzo funkcjonalne w czasie transportu i magazynowania).
W opakowaniu znajdują się specjalne worki przeznaczone na odpady, rękawice ochronne.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy mufy.

ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

MUFA PRZEJŚCIOWA a 41092, 41093
TECHNIKA TAŚMOWANA Z śYWICĄ WTRYSKIWANĄ

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 702/2009

Do połączeń 3-Ŝyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i
powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) z trzema 1-Ŝyłowymi kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego
YH(A)KXS [N(A02XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y].

ODTWARZANIE IZOLACJI KABLA PAPIERAMI IMPREGNOWANYMI

CHARAKTERYSTYKA
• Mufy te charakteryzuje łatwość montaŜu (nie ma konieczności przygotowania duŜego wykopu, moŜliwość
montaŜu na łuku, po skosie i w ciągu pionowym kabla, uŜycia precyzyjnych narzędzi pomiarowych, źródeł ciepła
i ściśle określonych złączek).
• Szybkość montaŜu (czas wykonania mufy w typowych warunkach nie przekracza 2,5 - 3 godzin).
• DuŜa Ŝywotność mufy.
• Odtwarzanie izolacji i ekranu półprzewodzącego papierem marszczonym impregnowanym.
• Odtwarzanie ekranu metalowego przez otaśmowanie całości połączenia siatką metalową.
• Łączenie Ŝył przy uŜyciu złączek /dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
• Druty Ŝyły powrotnej kabla syntetycznego są łączone bezpośrednio na powłokę ołowianą kabla tradycyjnego za
pomocą spręŜyny zaciskowej.
• Zabezpieczenie mechaniczne wykonuje się z Ŝywicy epoksydowej SCAPA 41 wtryskiwanej w otaśmowaną
o
mufę za pomocą rękawa wtryskowego - krzepnięcie Ŝywicy trwa ok. 1,5 godziny w temperaturze 10 C.
• MontaŜ mufy odbywa się w 100% bez uŜycia źródeł ciepła, co czyni całą pracę bezpieczniejszą.
• Mufa moŜe być zaraz po jej wykonaniu włączona pod napięcie.

SPECYFIKACJA
Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm2]

Długość [mm]

Średnica [mm]

41092

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 120

1240

90

41093

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 240

1250

120

OPAKOWANIE
Zestawy pakowane są w plastikowych skrzynkach z pokrywą (doskonałe zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniami, wilgocią i czynnikami mechanicznymi, bardzo funkcjonalne w czasie transportu i
magazynowania).
W opakowaniu znajdują się specjalne worki przeznaczone na odpady, rękawice ochronne.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy mufy.

ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

MUFA PRZEJŚCIOWA a 43092, 43093
TECHNIKA TAŚMOWANA Z śYWICĄ WTRYSKIWANĄ

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 577/07

Do połączeń 3-Ŝyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i
powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) z trzema 1-Ŝyłowymi kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego
YH(A)KXS [N(A02XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y].

ODTWARZANIE IZOLACJI KABLA PAPIERAMI IMPREGNOWANYMI

CHARAKTERYSTYKA
• Mufy te charakteryzuje łatwość montaŜu (nie ma konieczności przygotowania duŜego wykopu, moŜliwość
montaŜu na łuku, po skosie i w ciągu pionowym kabla, uŜycia precyzyjnych narzędzi pomiarowych, źródeł ciepła
i ściśle określonych złączek).
• Szybkość montaŜu (czas wykonania mufy w typowych warunkach nie przekracza 2,5 - 3 godzin).
• DuŜa Ŝywotność mufy.
• Odtwarzanie izolacji i ekranu półprzewodzącego papierem marszczonym impregnowanym.
• Odtwarzanie ekranu metalowego przez otaśmowanie całości połączenia siatką metalową.
• Łączenie Ŝył przy uŜyciu złączek /dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
• Druty Ŝyły powrotnej kabla syntetycznego są łączone bezpośrednio na powłokę ołowianą kabla tradycyjnego za
pomocą spręŜyny zaciskowej.
• Zabezpieczenie mechaniczne wykonuje się z Ŝywicy epoksydowej SCAPA 41 wtryskiwanej w otaśmowaną
o
mufę za pomocą rękawa wtryskowego - krzepnięcie Ŝywicy trwa ok. 1,5 godziny w temperaturze 10 C.
• MontaŜ mufy odbywa się w 100% bez uŜycia źródeł ciepła, co czyni całą pracę bezpieczniejszą.
• Mufa moŜe być zaraz po jej wykonaniu włączona pod napięcie.

SPECYFIKACJA
Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm2]

Długość [mm]

Średnica [mm]

43092

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 120

1240

90

43093

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 240

1250

120

OPAKOWANIE
Zestawy pakowane są w plastikowych skrzynkach z pokrywą (doskonałe zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniami, wilgocią i czynnikami mechanicznymi, bardzo funkcjonalne w czasie transportu i
magazynowania).
W opakowaniu znajdują się specjalne worki przeznaczone na odpady, rękawice ochronne.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy mufy.

ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

MUFA PRZEJŚCIOWA a 41192, 41193
TECHNIKA TAŚMOWANA Z śYWICĄ WTRYSKIWANĄ

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 703/2009

Do połączeń 3-Ŝyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i
powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) z trzema 1-Ŝyłowymi kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego
YH(A)KXS [N(A02XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y].

ODTWARZANIE IZOLACJI KABLA TAŚMĄ SAMOWULKANIZUJĄCĄ

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mufy te charakteryzuje łatwość montaŜu (nie ma konieczności przygotowania duŜego wykopu, moŜliwość
montaŜu na łuku, po skosie i w ciągu pionowym kabla, uŜycia precyzyjnych narzędzi pomiarowych, źródeł
ciepła i ściśle określonych złączek).
Szybkość montaŜu (czas wykonania mufy w typowych warunkach nie przekracza 2,5 - 3 godzin).
DuŜa Ŝywotność mufy.
Odtwarzanie izolacji i ekranu półprzewodzącego taśmą samowulkanizującą Scapa 2547 (B-50).
Odtwarzanie ekranu metalowego przez otaśmowanie całości połączenia siatką metalową.
Łączenie Ŝył przy uŜyciu złączek /dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
Druty Ŝyły powrotnej kabla syntetycznego są łączone bezpośrednio na powłokę ołowianą kabla tradycyjnego za
pomocą spręŜyny zaciskowej.
Zabezpieczenie mechaniczne wykonuje się z Ŝywicy epoksydowej SCAPA 41 wtryskiwanej w otaśmowaną
o
mufę za pomocą rękawa wtryskowego - krzepnięcie Ŝywicy trwa ok. 1,5 godziny w temperaturze 10 C.
MontaŜ mufy odbywa się w 100% bez uŜycia źródeł ciepła, co czyni całą pracę bezpieczniejszą.
Mufa moŜe być zaraz po jej wykonaniu włączona pod napięcie.

SPECYFIKACJA
Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm2]

Długość [mm]

Średnica [mm]

41192

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 120

1240

90

41193

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 240

1250

120

OPAKOWANIE
Zestawy pakowane są w plastikowych skrzynkach z pokrywą (doskonałe zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniami, wilgocią i czynnikami mechanicznymi, bardzo funkcjonalne w czasie transportu i
magazynowania).
W opakowaniu znajdują się specjalne worki przeznaczone na odpady, rękawice ochronne.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy mufy.

ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

MUFA PRZEJŚCIOWA a 43192, 43193
TECHNIKA TAŚMOWANA Z śYWICĄ WTRYSKIWANĄ

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 578/07

Do połączeń 3-Ŝyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i
powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) z trzema 1-Ŝyłowymi kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego
YH(A)KXS [N(A02XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y].

ODTWARZANIE IZOLACJI KABLA TAŚMĄ SAMOWULKANIZUJĄCĄ

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mufy te charakteryzuje łatwość montaŜu (nie ma konieczności przygotowania duŜego wykopu, moŜliwość
montaŜu na łuku, po skosie i w ciągu pionowym kabla, uŜycia precyzyjnych narzędzi pomiarowych, źródeł
ciepła i ściśle określonych złączek).
Szybkość montaŜu (czas wykonania mufy w typowych warunkach nie przekracza 2,5 - 3 godzin).
DuŜa Ŝywotność mufy.
Odtwarzanie izolacji i ekranu półprzewodzącego taśmą samowulkanizującą Scapa 2547 (B-50).
Odtwarzanie ekranu metalowego przez otaśmowanie całości połączenia siatką metalową.
Łączenie Ŝył przy uŜyciu złączek /dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
Druty Ŝyły powrotnej kabla syntetycznego są łączone bezpośrednio na powłokę ołowianą kabla tradycyjnego za
pomocą spręŜyny zaciskowej.
Zabezpieczenie mechaniczne wykonuje się z Ŝywicy epoksydowej SCAPA 41 wtryskiwanej w otaśmowaną
o
mufę za pomocą rękawa wtryskowego - krzepnięcie Ŝywicy trwa ok. 1,5 godziny w temperaturze 10 C.
MontaŜ mufy odbywa się w 100% bez uŜycia źródeł ciepła, co czyni całą pracę bezpieczniejszą.
Mufa moŜe być zaraz po jej wykonaniu włączona pod napięcie.

SPECYFIKACJA
Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm2]

Długość [mm]

Średnica [mm]

43192

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 120

1240

90

43193

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 240

1250

120

OPAKOWANIE
Zestawy pakowane są w plastikowych skrzynkach z pokrywą (doskonałe zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniami, wilgocią i czynnikami mechanicznymi, bardzo funkcjonalne w czasie transportu i
magazynowania).
W opakowaniu znajdują się specjalne worki przeznaczone na odpady, rękawice ochronne.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy mufy.

ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

GŁOWICA JEDNOśYŁOWA WNĘTRZOWA a 01100
ZESTAW NA TRZY śYŁY
OSŁONA ZEWNĘTRZNA Z ELEMENTÓW SILIKONOWYCH

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 580/07

Do zakończeń 1-Ŝyłowych kabli energetycznych, na napięcie 8,7/15 kV i 12/20 kV o izolacji z polietylenu
usieciowanego YH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Najkrótsza głowica wnętrzowa na rynku
MontaŜ w technice z elementów silikonowych (nie ma konieczności uŜycia precyzyjnych narzędzi
pomiarowych, źródeł ciepła i ściśle określonych końcówek).
Głowice dostarczane bez końcówek / dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
Czas montaŜu nie przekracza 30 min.
Izolatory odlewane są z elastomeru antypoślizgowego.
Odporne na wilgoć, dobra wytrzymałość osłony zewnętrznej na łuk elektryczny.
Liniowy rozkład pola elektrycznego zapewniają płaty sterujące RLT B85.
2
Produkt wysoce praktyczny dla uŜytkowników z uwagi na szeroką rozpiętość przekrojów 50 – 240 mm /dla
porównania : aby zabezpieczyć stany magazynowe produktami innych firm, naleŜy zamówić kilka róŜnych
2
2
2
2
typów głowic np. 50 - 75 mm , 90 - 120 mm , 120 - 150 mm , 185 - 240 mm /

SPECYFIKACJA
Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm2]

Długość [mm]

Ilość kloszy

01100

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 240

285

6

OPAKOWANIE
Zestawy /komplet 3 głowic jednoŜyłowych/ w pudełkach kartonowych.
W opakowaniu znajdują się specjalne worki przeznaczone na odpady, rękawice ochronne.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy głowicy.

ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

GŁOWICA JEDNOśYŁOWA NAPOWIETRZNA a 01300
ZESTAW NA TRZY śYŁY
OSŁONA ZEWNĘTRZNA Z ELEMENTÓW SILIKONOWYCH

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 581/07

Do zakończeń 1-Ŝyłowych kabli energetycznych, na napięcie 8,7/15 kV i 12/20 kV o izolacji z polietylenu
usieciowanego YH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS

NAŁOśENIE PŁATA Z MASTIKU STERUJĄCEGO RLT B85 RLT

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•

MontaŜ w technice z elementów silikonowych (nie ma konieczności uŜycia precyzyjnych narzędzi
pomiarowych, źródeł ciepła i ściśle określonych końcówek).
Głowice dostarczane bez końcówek / dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
Czas montaŜu nie przekracza 30 min.
Izolatory odlewane są z elastomeru antypoślizgowego.
Odporne na wilgoć, dobra wytrzymałość osłony zewnętrznej na łuk elektryczny.
Odporne na działanie promieni UV.
Liniowy rozkład pola elektrycznego zapewniają płaty sterujące RLT B85.
2
Produkt wysoce praktyczny dla uŜytkowników z uwagi na szeroką rozpiętość przekrojów 50 – 240 mm /dla
porównania : aby zabezpieczyć stany magazynowe produktami innych firm, naleŜy zamówić kilka róŜnych
2
2
2
2
typów głowic np. 50 - 75 mm , 90 - 120 mm , 120 - 150 mm , 185 - 240 mm /

SPECYFIKACJA
Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm2]

Długość [mm]

Ilość kloszy

01300

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 240

600

12

OPAKOWANIE
Zestawy /komplet 3 głowic jednoŜyłowych/ w pudełkach kartonowych.
W opakowaniu znajdują się specjalne worki przeznaczone na odpady, rękawice ochronne.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy głowicy.

ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

MUFA PRZELOTOWA ELX
TECHNIKA TAŚMOWANA Z RURĄ TERMOKURCZLIWĄ

OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU ENERGETYKI

•

Nr IEn – EWP – 706/2009

Do 1-Ŝyłowych kabli energetycznych o izolacji z polietylenu termoplastycznego typu YH(A)KX lub o izolacji z
polietylenu usieciowanego YH(A)KXS [N(A02XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y]

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Mufy te charakteryzuje łatwość montaŜu (nie ma konieczności przygotowania duŜego wykopu, uŜycia precyzyjnych
narzędzi pomiarowych, czy ściśle określonych złączek).
MoŜliwość montaŜu na łuku, po skosie i w ciągu pionowym kabla.
Szybkość montaŜu (czas wykonania mufy w typowych warunkach nie przekracza 20 min dla jednej fazy).
Odtwarzanie izolacji i ekranu półprzewodzącego taśmami samowulkanizującymi.
Odtwarzanie powłoki zewnętrznej rurą termokurczliwą.
Liniowy rozkład pola elektrycznego zapewniają płaty sterujące RLT B85, co eliminuje konieczność wykonania stoŜka.
Łączenie Ŝył przy uŜyciu złączek / dostarczane dodatkowo po uzgodnieniu /.
Mufa moŜe być zaraz po jej wykonaniu włączona pod napięcie.

SPECYFIKACJA
ZESTAW NA 1 śYŁĘ
2

Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm ]

Długość [mm]

Średnica [mm]

ELX B/S 70 1 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 70

800

50

ELX B/S 120 1 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 120

800

60

ELX B/S 240 1 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

120 - 240

800

70

ZESTAW NA 3 śYŁY
2

Referencja

Napięcie [kV]

Przekrój kabla [mm ]

Długość [mm]

Średnica [mm]

ELX B/S 70 3 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 70

800

50

ELX B/S 120 3 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

50 - 120

800

60

ELX B/S 240 3 F

8,7/15 kV i 12/20 kV

120 - 240

800

70

OPAKOWANIE
Zestawy w pudełkach kartonowych.
W kaŜdym zestawie znajduje się instrukcja montaŜu « krok po kroku » i skład ilościowy mufy.
ELEXA Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź ; tel. 633 40 08 ; fax (042) 630 20 22
www.elexa.pl ; elexa@elexa.pl

