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Od ponad 30 lat Euromold jest wiodącym producentem prefabrykowanego osprzętu do kabli średniego napięcia. 
Dzięki swojej innowacyjności, szybkiemu reagowaniu na potrzeby rynku oraz wysokiej jakości oferowanych produk-
tów, firma osiągnęła obecną, wysoką pozycję rynkową. Produkty Euromold wywarły znaczący wpływ na powstałe 
europejskie standardy oraz normy.

Podstawową filozofią przyświecającą naszym produktom jest jakość, silnie powiązana ze wszystkimi procesami za-
chodzącymi w firmie. Dzięki stale monitorowanemu procesowi produkcji, nasi odbiorcy mają pewność, że produkt 
który otrzymają, został poddany rygorystycznej kontroli i spełni ich oczekiwania. Konsekwencją polityki jakości było 
otrzymanie Certyfikatu Jakości ISO 9001, Certyfikatu Zarządzania Środowiskowego 14001 oraz międzynarodowej 
akredytacji dla naszego laboratorium badawczego.

Będąc częścią koncernu Nexans, Euromold jest centrum kompetencyjnym produkcji osprzętu kablowego dla 
średnich napięć, jego badań i rozwoju oraz zaspokajaniu potrzeb rynku w zakresie wdrażania nowych technologii 
i wymagań klientów.

Stawiamy na najlepsze połączenia ...

WSTĘP
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INFORMACJE TECHNICZNE
KSZTAŁTOWANIE NAPRĘŻEŃ ELEKTRYCZNYCH
Budowa i konstrukcja ekranowanych kabli SN w głównej mierze oparta jest na dwóch naprężeniach elektrycznych – naprężeniu pro-
mieniowym, które symbolizują linie strumieniowe (Rys. 1) i naprężeniu wzdłużnym, które mogą być rozpatrywane jako linie ekwipoten-
cjalne (Rys. 2).

W momencie gdy ekran półprzewodzący zostanie nacięty (względnie równomiernie zakończony jak przy obróbce kabla), rozkład linii sił 
pola elektrycznego ulega gwałtownej zmianie. Otaczające powietrze powoduje w miejscu zakończenia ekranu zagęszczenie sił pola na 
styku z materiałem dielektrycznym, co prowadzi do uszkodzenia kabla. Aby do tego nie dopuścić należy zastosować na końcu ekranu 
adapter sterujący rozkładem pola w postaci stożka lub adapter sterujący w postaci adaptera liniowego (Rys. 4).
Stożek sterujący musi być zbudowany z części izolującej do wzmocnienia głównej izolacji kabla oraz z części przewodzącej do współ-
pracy z ekranem półprzewodzącym na izolacji kabla. Musi być również elementem nadzorującym taki rozkład linii ekwipotencjalnych, 
który przy ich nadmiarze wokół kabla wystarczająco szybko je wysteruje i nie dopuści do jonizacji powietrza przy ich gwałtownym za-
gęszczeniu, mogącego uszkodzić kabel.
Stożki sterujące skonstruowane i produkowane przez EUROMOLD są tak wykonane, aby spełniać specjalną funkcję, ale również jedno-
cześnie ze względu na fakt, że są one wbudowane w głowicy, automatycznie tworzy się lepsza współpraca pomiędzy materiałem prze-
wodzącym a izolującą gumą ze względu na ich idealne dopasowanie już przy produkcji i właściwym formowaniu osprzętu (Rys. 5).

Rys. 1

Rys. 2

NAPRĘŻENIA PROMIENIOWE

NAPRĘŻENIA WZDŁUŻNE
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Rys. 3 Rys. 4

Rys. 5

INFORMACJE TECHNICZNE
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WŁAŚCIWOŚCI GUMY EPDM I GUMY SILIKONOWEJ
Guma EPDM użyta w produktach firmy Euromold jest mieszaniną terpolimer etylenu, propylenu i niekoniugowanych dien. Powstały 
elastomer węglowodorowy posiada poza wszystkimi podstawowymi cechami gumy, lepsze właściwości elektryczne i rezystancyjne do 
stosowania w różnych warunkach środowiskowych.
Guma silikonowa użyta do produkcji głowic zimnokurczliwych firmy Euromold została wybrana ze względu na jej wysoką odporność na 
prądy pełzające, jak również unikalne właściwości hydrofobowe.

Własności elektryczne

Odporność na Ozon/Ulot
EPDM i guma silikonowa są odporne na oddziaływanie ozonu. W konsekwencji, wybitna oporność na ulot jest zależna od odporności 
EPDM na ozon oraz powstałych w czasie emisji związków chemicznych, jak również odporności na ciepło. Najlepsze zastosowanie ma 
guma silikonowa o niskiej twardości zapewniająca najlepszą odporność na ulot.

Odporność na promieniowanie
Głowice z gumy EPDM zostały użyte w strefie nuklearnej obudowy bezpieczeństwa i dobrze spełniają swoją rolę.

Odporność chemiczna
Produkty wykonane z EPDM są odporne na wiele kwasów, zasad, detergentów, fosforanów, estrów, ketonów, alkoholi i glikoli. Ze 
względu na swoje znakomite właściwości gumy te są wykorzystywane do stosowania w obecności gorącej wody i wysokiego ciśnienia 
pary wodnej. Jak wszystkie elastomery węglowodorowe, EPDM nie jest odporny na rozpuszczalniki węglowodorowe i oleje lub chloro-
węglowodór.

Odporność na czynniki środowiskowe
Guma EPDM ma porównywalne właściwości do najlepszych specjalistycznych elastomerów odpornych na czynniki zewnętrzne. Próba 
w mgle solnej sugeruje zwiększoną żywotność gumy, dzięki czemu może ona pracować ponad 35 lat w różnych agresywnych środowi-
skach. Guma silikonowa posiada znakomitą długoterminową odporność na agresywne warunki środowiskowe (przemysłowe, morskie 
i klimat pustynny).

Wodoodporność
Woda minimalnie wpływa na właściwości gumy EPDM. Nawet długotrwałe zanurzenie w gorącej wodzie powoduje minimalne spadki 
napięcia. Testy pokazują niski stopień absorbowania wody. Guma silikonowa w warunkach napowietrznych zachowuje swoją odpor-
ność na wnikanie wody.

Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Guma EPDM charakteryzuje się dobrą odpornością na ściskanie, nacinanie, uderzenia, rozdzieranie i przecieranie w szerokim zakresie 
temperatur.

Podstawowe parametry
Guma EPDM

Guma silikonowa
Izolująca Przewodząca

Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) 33 — 24

Stała dielektryczna 2,7 do 3,1 — 2,6

Współczynnik rozproszenia (�10-3) 2,5 — 4

Rezystywność w 20°C (Ohm-cm) 1014 50 1015
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Podstawowe parametry
Guma EPDM

Izolacja silikonowa
Izolująca Przewodząca

Ciężar właściwy (kg/dm3) 1,33 1,12 1,15

Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) 4,8 11 8,5

Twardość według Shore’a (Shore A) 65 80 47

Wydłużenie (%) 400 450 700

Odporność na ścieranie dobra bardzo dobra słaba

Starzenie cieplne dobra dobra dobra

Zakres temperaturowy (°C) od -60 do +130 od -60 do +130 od -80 do +200

Odporność na:

– U.V. dobra dobra dobra

– Ozon bardzo dobra bardzo dobra bardzo dobra

– Promieniowanie słoneczne bardzo dobra bardzo dobra bardzo dobra

– Absorbowanie wody bardzo dobra bardzo dobra bardzo dobra

– Rozpuszczalniki słaba słaba słaba

– Olej węglowodorowy słaba słaba dobra

– Olej silikonowy dobra dobra słaba

Inne właściwości fizyczne

W celu  uzyskania innych informacji  na temat gumy EPDM  i silikonowej  prosimy o kontakt z lokalnym doradcą technicznym.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Głowice konektorowe – typ interface
MufyA

(Ac, Bu, Co)*
B

(Ac, Bu, Co)*
C

(Ac, Bu, Co)*
D

(Ac, Bu, Co)*
E

(Ac, Bu, Co)*
Napięcie (kV)
Poziom Um lub Ur 12        24 12        24        36 12       24       36 12        24 36        36 12       24       36
Gaśnięcie wyłado-
wań niezupełnych 
(@ 5 pC)

11        21 11        21        31 11       21       31 11        21 31        31 11       21       31

Impulsowe 
(1.2x50 us) 75        125 75      125     170 75      125     170 75       125 170      170 75      125     170

Napięcie o częstotli-
wości przemysłowej 
(50 Hz -1 min.)

35        55 35       55       75 35       55       75 35        55 75        75 35       55       75

Prąd (A)
Ciągły Ir  250(1)  250(1) 400     400     400 630     630     630 1250   1250 800    1250 To samo co kabel
Przeciążenie 
(8 h w ciągu 24 h) 300     300 600     600     600 800     800     800 1800   1800 900    1800 To samo co kabel

Cieplny prąd 
zwarciowy 1 s (kA) 12,5    12,5 15       15       15   >28     >28

  >20*    >20*    >28 >75      >75 >75      >75 —

Dynamiczny prąd 
zwarciowy (kA) 22       22 40       40       40   >70     >70

  >50*    >50*    >70 >150    >150 >150    >150 —

Badania okresowe (kV)
Gaśnięcie wyłado-
wań niezupełnych 
(@ 5 pC)

11        21 11       21       31 11       21       31 11       21 31       31 11       21       31

Napięcie o
częstotliwości 
przemysłowej 
(50 Hz -1 min.)

35        55 35        55        75 35       55       75 35       55 75       75 35       55       75

Napięcie stale 8xUo 48        96 48       96      144 48       96      144 48       96 144     144 —       —       —

Powyższe poziomy odpowiadają ostatnim standardom CENELEC i nie są to maksymalne poziomy. 
Aby przyporządkować je do innych standardów, zwróć się do lokalnego przedstawiciela.

(Ac, Bu, Co)* Ac = akcesoria takie jak DR, DP, SOP...
  Bu = przepusty 
  Co = głowice konektorowe

250(1) niektóre wybrane produkty (K)151SP, (K)1501 J3-U-8... przenoszą tylko 200 A, zwróć się do lokalnego przedstawiciela 
o więcej szczegółów.

* Tylko dla głowic konektorowych prostych 450SR i K450SR
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INTERFACE A
ITERFACEA

250 A – do 24 kV
MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ

(K)150DR(/G)
zatyczka izolacyjna

(K)200T, (K)150T
złącze 

dwugniazdowe 
typu T

(K)200X
złącze 

trójgniazdowe 
typu T

PITO-E
izolator wtykowy

(K)152SR(/G)
głowica konektorowa prosta

(K)158LR(/G)
głowica 

konektorowa 
kątowa

(K)152SR(/G)
głowica konektorowa prosta

(K)158LR(/G)
głowica 

konektorowa 
kątowa

(K)158LR(/G)
głowica 

konektorowa 
kątowa

(K)200X
złącze 

trójgniazdowe 
typu X

(K)150DR(/G)
zatyczka izolacyjna

kabel z kablem

rozgałęzienie w dwóch 
kierunkach

rozgałęzienie w trzech 
kierunkach

odizolowanie kabla

mufa rozłączalna

rozgałęzienie w dwóch 
kierunkach

rozgałęzienie w trzech 
kierunkach

odizolowanie kabla

uziemienie kabla

redukcja e400/250A

redukcja e1250/250A

odizolowanie urządzenia

dwa kable do urządzenia 

trzy kable do urządzenia 

jeden kabel do urządzenia

jeden kabel
do urządzenia

Urządzenie wyposażone 
w interface A

(K)180AR-1, -2, -3
przepust olejowy

180A-24P-O
przepust
powietrzny

(K)151SP
gniazdo proste

(K)200T, (K)150T
złącze dwugniazdowe 
typu T

(K)200X
złącze trójgniazdowe 
typu X

(K)150DP
zaślepka izolacyjna

(K)151SOP
zaślepka izolacyjna

250GP
zaślepka uziemiająca

(K)400RTPA
złącze dwugniazdowe
redukcyjne

(K)676RTPA
złącze dwugniazdowe
redukcyjne

(K)151SP
gniazdo proste

PRZEPUSTY / AKCESORIA 
GŁOWICE KONEKTOROWE

POŁĄCZENIA GŁOWICE KONEKTOROWE 
AKCESORIA



12

INTERFACE A
GŁOWICA KONEKTOROWA KĄTOWA
(K)158LR Iub (K)158LR/G
250 A – do 24 kV

Zastosowanie
Konektorowa głowica kątowa przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich jak 
transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające, 
silniki itp., jak również do łączenia kabli z sobą i ich 
rozgałęziania za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Głowicę konektorową kątową można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)180AR-1, AR-2, AR-3,
� przepustem powietrznym 180A-24P-O,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)150DP, 

(K)151SOP,
� zaślepką uziemiającą głowicy 250GP,
� złączem dwugniazdowym typu T (K)150T, 

(K)200T,
� złączem dwugniazdowym typu X (K)200X,
� złączem dwugniazdowym prostym (K)150S,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA, (K)676RTPA,
� gniazdem prostym (K)151SP,
� rozgałęźnikiem liniowym trójpunktowym 

(K)1501J3-U-8, czteropunktowym (K)1501J4-U-8,
� ogranicznikiem przepięć 156SA pośrednio przez 

(K)150T, (K)150S lub (K)200T
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface A.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa kątowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 532/06.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie 
z pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U           Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

158LR 
K158LR 

  6/10       (12)
12/20       (24)

250
250

25 
25 

120 
120 

Przekroje 10, 16 i 150 mm2 za zapytaniem.

Konstrukcja
Budowa głowicy konektorowej kątowej: 

Bolec kontaktowy
Warstwa przewodząca z EPDM
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna 
warstwa EPDM
Mostek do osadzenia strzemiączka
Strzemiączko mocujące
Kapturek wskaźnika napięcia
Pojemnościowy wskaźnik napięcia
Warstwa izolacyjna z EPDM
Adapter ekranu kabla
Oczko uziemienia
Końcówka kablowa z gwintem

Zewnętrzna ekranowana warstwa z 
EPDM zapewnia, przy prawidłowym 
montażu głowicy, całkowite bezpieczeń-
stwo w przypadku niezamierzonego do-
tyku powierzchni głowicy konektorowej.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

10

11

1 2 3 4

5
6
7
8

9
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INTERFACE A
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)158LR lub (K)158LR/G zawiera następujące elementy:

Napięcie 
znamionowe 

U0/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej 

(mm2)

Typ głowicy w zależności od rodzaju materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

25 
35 
50 
70 
95 
120

158LR/G-11-25(K)M-11-2 
158LR/G-13-35(K)M-11-2 
158LR/G-13-50(K)M-11-2 
158LR/G-13-70(K)M-11-2 
158LR-FG-95(K)M-11-2 
158LR-GAB-120(K)M-11-2

158LR/G-11-25(K)M-12-2 
158LR/G-13-35(K)M-12-2 
158LR/G-13-50(K)M-12-2 
158LR/G-13-70(K)M-12-2 
158LR-FG-95(K)M-12-2 
158LR-GAB-120(K)M-12-2

12/20

25 
35 
50 
70 
95 
120

K158LR/G-13-25(K)M-11-2 
K158LR-FG-35(K)M-11-2 
K158LR-FG-50(K)M-11-2 
K158LR-GAB-70(K)M-11 -2 
K158LR-GH-95(K)M-11-2 
K158LR-GH-120(K)M-11-2

K158LR/G-13-25(K)M-12-2 
K158LR-FG-35(K)M-12-2 
K158LR-FG-50(K)M-12-2 
K158LR-GAB-70(K)M-12-2 
K158LR-GH-95(K)M-12-2 
K158LR-GH-120(K)M-12-2

końcówka
kablowa

prasowana**
164LRC

strzemiączko
mocujące
150BA-B1

bolec 
kontaktowy

+ klucz
sześciokątny

154LRF

korpus głowicy 
(K)158BLR

adapter ekranu 
kabla 11TL

(K)158LR 
kompletna głowica*

dla większych 
przekrojów kabli

(K)158LR/G
kompletna głowica*

dla mniejszych
przekrojów kabli

reduktor kabla 
211CA

korpus głowicy 
(K)158BLR/G

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki. 
** Można również zamówić z końcówką śrubową 164LRMC.

Sposób zamawiania (1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej kątowej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę kątową. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z miedzianą wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 35 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 19,1 mm, należy dobrać głowicę konektorową kątową o oznaczeniu K158LR-FG-35(K)M-11-2.

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Dobór śrubowych końcówek kablowych na stronie 66.

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

O inne strzemiączka 
zapytaj naszego 
reprezentanta.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.
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INTERFACE A
GŁOWICA KONEKTOROWA PROSTA
(K)152SR Iub (K)152SR/G
250 A - do 24 kV

Budowa głowicy konektorowej prostej:
Adapter ekranu kabla
Oczko uziemienia
Warstwa izolacyjna z EPDM
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna
warstwa   EPDM
Końcówka kablowa z bolcem kon-
taktowym
Warstwa przewodząca z EPDM
Pojemnościowy wskaźnik napięcia 
Kapturek wskaźnika napięcia
Strzemiączko mocujące

Zewnętrzna ekranowana warstwa z 
EPDM zapewnia, przy prawidłowym 
montażu głowicy, całkowite bezpie-
czeństwo w przypadku niezamierzone-
go dotyku powierzchni głowicy konek-
torowej

Konstrukcja
Zastosowanie
Konektorowa głowica prosta przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich, jak 
transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające, 
silniki itp., jak również do łączenia kabli z sobą i ich 
rozgałęziania za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Głowicę konektorową prostą można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)180AR-1, AR-2, AR-3,
� przepustem powietrznym 180A-24P-O,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)150DP, 

(K)151SOP,
� zaślepką uziemiającą głowicy 250GP,
� złączem dwugniazdowym typu T (K)150T, 

(K)200T,
� złączem dwugniazdowym typu X (K)200X,
� złączem dwugniazdowym prostym (K)150S,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA, (K)676RTPA,
� gniazdem prostym (K)151SP,
� rozgałęźnikiem liniowym trójpunktowym 

(K)1501J3-U-8, czteropunktowym (K)1501J4-U-8
� ogranicznikiem przepięć 156SA pośrednio przez 

(K)150T, (K)150S lub (K)200T,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface A.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa prosta spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 532/06.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem fa-
bryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z pomia-
rem wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

Przekroje 10 i 16 mm2 za zapytaniem

1
2
3
4

5

6
7
8
9

1

2
3

4

6

7

8

9

7

Wymiary głowicy
w mm

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U           Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

152SR 
K152SR 

  6/10       (12)
12/20       (24)

250
250

25 
25 

120 
120 
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INTERFACE A
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)152SR lub (K)152SR/G zawiera następujące elementy:

Napięcie 
znamionowe 

U0/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej 

(mm2)

Typ głowicy w zależności od rodzaju materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

25 
35 
50 
70 
95 
120

152SR/G-11-25(K)M-11-2 
152SR/G-13-35(K)M-11-2 
152SR/G-13-50(K)M-11-2 
152SR/G-13-70(K)M-11-2 
152SR-FG-95(K)M-11-2 
152SR-GAB-120(K)M-11-2

152SR/G-11-25(K)M-12-2 
152SR/G-13-35(K)M-12-2 
152SR/G-13-50(K)M-12-2 
152SR/G-13-70(K)M-12-2 
152SR-FG-95(K)M-12-2 
152SR-GAB-120(K)M-12-2

12/20

25 
35 
50 
70 
95 
120

K152SR/G-13-25(K)M-11-2 
K152SR-FG-35(K)M-11-2 
K152SR-FG-50(K)M-11-2 
K152SR-GAB-70(K)M-11 -2 
K152SR-GH-95(K)M-11-2 
K152SR-GH-120(K)M-11-2

K152SR/G-13-25(K)M-12-2 
K152SR-FG-35(K)M-12-2 
K152SR-FG-50(K)M-12-2 
K152SR-GAB-70(K)M-12-2 
K152SR-GH-95(K)M-12-2 
K152SR-GH-120(K)M-12-2

prasowana
końcówka
kablowa

z bolcem**
151SRC

strzemiączko
mocujące

151BA

korpus głowicy 
(K)152SRH

adapter ekranu 
kabla 11TL

(K)152SR 
kompletna głowica*

dla większych 
przekrojów kabli

(K)158SR/G
kompletna głowica*

dla mniejszych
przekrojów kabli

reduktor kabla 
211CA

korpus głowicy 
(K)152SRH/G

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki. 
** Można również zamówić z końcówką śrubową 151SRMC.

Sposób zamawiania (1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej prostej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę prostą. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z miedzianą wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 70 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 22,7 mm, należy dobrać głowicę konektorową kątową o oznaczeniu K152SR-GAB-70(K)M-12-2.

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN – HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Dobór śrubowych końcówek kablowych na stronie 66

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

O inne strzemiączka 
zapytaj naszego 
reprezentanta.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.
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Zastosowanie
Gniazdo konektorowe proste przeznaczone jest do 
wnętrzowego i napowietrznego łączenia kabli o izola-
cji z tworzyw sztucznych z sobą i rozgałęziania kabli 
za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Głowicę konektorową kątową można zastosować z:
� głowicą konektorową kątową (K)158LR(/G),
� głowicą konektorową prostą (K)152SR(/G),
� zatyczką izolacyjną przepustu (K)150DR(/G),
� złączem dwugniazdowym typu T (K)150T, 

(K)200T,
� złączem dwugniazdowym typu X (K)200X,
� ogranicznikiem przepięć 156SA.
Gniazda odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne 
i standardy
Gniazdo konektorowe proste spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
 
Próba wyrobu
Każde gniazdo konektorowe proste przed opuszcze-
niem fabryki zostaje poddane próbie wyrobu łącznie 
z pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

GNIAZDO KONEKTOROWE PROSTE
(K)151SP
200 A - do 24 kV

INTERFACE A

Konstrukcja i wymiary gniazda
w mm

Budowa gniazda konektorowego prostego:
Adapter ekranu kabla
Oczko uziemienia
Warstwa izolacyjna z EPDM
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna war-
stwa   EPDM
Końcówka kablowa ze stykiem lamelko-
wym
Warstwa przewodząca z EPDM 

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM 
zapewnia, przy prawidłowym montażu gło-
wicy, całkowite bezpieczeństwo w przypadku 
niezamierzonego dotyku powierzchni głowi-
cy konektoro-wej.

1
2
3
4

5

6

1

2
3
4
5

6

Przykłady połączeń

Typ gniazda
konektorowego 

prostego

Napięcie
   U           Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

151SP 
K151SP

  6/10       (12)
12/20       (24)

200
200

16 
16 

95
95
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INTERFACE A
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw gniazda konektorowego prostego (K)151SP zawiera następujące elementy:

Napięcie 
znamionowe 

U0/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej 

(mm2)

Typ głowicy w zależności od rodzaju materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

25 
35 
50 
70 
95

151SP-EF-25(K)M-11-2
151SP-FA-35(K)M-11-2
151SP-FA-50(K)M-11-2
151SP-FB-70(K)M-11-2
151SP-FG-95(K)M-11-2

151SP-EF-25(K)M-12-2
151SP-FA-35(K)M-12-2
151SP-FA-50(K)M-12-2
151SP-FB-70(K)M-12-2 
151SP-FG-95(K)M-12-2

12/20

25 
35 
50 
70 
95

K151SP-FB-25(K)M-11-2
K151SP-FG-35(K)M-11-2
K151SP-FG-50(K)M-11-2
K151SP-GAB-70(K)M-11-2
K151SP-GH-95(K)M-11-2

K151SP-FB-25(K)M-12-2
K151SP-FG-35(K)M-12-2
K151SP-FG-50(K)M-12-2
K151SP-GAB-70(K)M-12-2
K151SP-GH-95(K)M-12-2

końcówka
kablowa
151SPC

korpus głowicy 
(K)152SPH

adapter ekranu 
kabla 11TL

*Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki oraz strzemiączko mocujące. 
W celu doboru właściwego strzemiączka mocującego dla danego połączenia prosimy o kontakt z naszym reprezentantem.

Sposób zamawiania (1)
Aby ustalić symbol zamawianego gniazda konektorowego należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać gniazdo proste. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z miedzianą wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 35 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 20,1 mm, należy dobrać gniazdo proste o oznaczeniu K151SP-FG-35(K)M-11-2.

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN – HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

O inne strzemiączka 
zapytaj naszego 
reprezentanta.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

(K)151SP
kompletne gniazdo

konektorowe proste*
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INTERFACE A
PRZEPUST OLEJOWY 
(K)180AR-1, -2, -3 
250 A – do 24 kV

Zastosowanie
Przepust olejowy przeznaczony jest do stosowania w 
urządzeniach o izolacji olejowej takich, jak: transforma-
tory, rozłączniki, kondensatory. 
Przepust olejowy można połączyć z następującymi ele-
mentami wyposażonymi w interface typu A:
� głowicą konektorową kątową (K)158LR,
� głowicą konektorową prostą (K)152SR,
� zatyczką izolacyjną przepustu (K)150DR(/G),
� złączem dwugniazdowym typu T (K)150T, (K)200T,
� złączem dwugniazdowym typu X (K)200X,
� ogranicznikiem przepięć 156SA.

Wykonanie
� Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne elementy 

przewodzące od obudowy podłączanego urządzenia 
zgodna jest z typem  interface A wg normy CENELEC   
EN 50180, za wyjątkiem przepustu (K)180AR-2.

� Typowe przepusty (K)180AR-1, AR-2, AR-3 wyposa-
żone są w 6 zaczepów dla strzemiączka mocującego.

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu A przepustu olejowego spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie IEC 
137.

Próba wyrobu
Każdy przepust olejowy przed opuszczeniem fabryki zo-
staje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyła-
dowań niezupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
Przepusty olejowe mogą być dostarczane w wykonaniu 
standardowym z przewodem uziemiającym (oznaczenie /
J) lub na specjalne zamówienie z płytkami uziemiającymi 
(oznaczenie /GS).
Przykład:  (K)180AR-1/J
 (K)180AR-2/GS
 (K)180AR-3-G/J.
Sposób uziemienia przepustu olejowego musi zostać 
sprecyzowany w zamówieniu.
Można również zamówić przepust olejowy wraz z typowym 
zestawem mocującym (4 stożki dociskowe + pierścień 
z stali nierdzewnej) i uszczelką o oznaczeniu: ADIN+
+EDIN+gasket.Typ

przepustu
olejowego

Napięcie
  U        Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Wymiary (mm)

A B �C

180AR-1*
K180AR-1*
180AR-2

K180AR-2
180AR-3*

K180AR-3*

6/10    (12)
12/20    (24)
6/10    (12)

12/20    (24)
6/10    (12)

12/20    (24)

250
250
250
250
250
250

222
222
284
284
171
171

106
106
168
168
55
55

54
54
54
54
60
60

(*) Dostępne również z 4 zaczepami dla strzemiączka mocującego 
i 2 gwintowanymi wkładkami (wersja G).

Minimalny poziom oleju: � 12 kV: 40 mm
 � 24 kV: 50 mm
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INTERFACE A
PRZEPUST POWIETRZNY

180A-24P-O
250 A – do 24 kV

Zastosowanie
Przepust powietrzny przeznaczony jest do stosowania w 
urządzeniach o izolacji suchej takich, jak: transformatory, 
rozłączniki, rezystory uziemiające.
Przepust powietrzny można połączyć z następującymi 
elementami wyposażonymi w interface typu A:
� głowicą konektorową kątową (K)158LR,
� głowicą konektorową prostą (K)152SR,
� zatyczką izolacyjną przepustu (K)150DR(/G),
� złączem dwugniazdowym typu T (K)150T, (K)200T,
� złączem dwugniazdowym typu X (K)200X,
� ogranicznikiem przepięć 156SA.

Wykonanie
Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne elementy 
przewodzące od obudowy podłączanego urządzenia 
zgodna jest z typem interface A wg normy CENELEC EN 
50180.

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu A przepustu powietrznego spełnia wyma-
gania techniczne i standardy budowy określone w nor-
mie CENELEC EN 50180 i IEC 137.

Próba wyrobu
Każdy przepust powietrzny przed opuszczeniem fabryki 
zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem wy-
ładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
Przepusty powietrzne dostarczane są w wykonaniu z 
przewodem uziemiającym.
Dla 12 kV i 24 kV przepust powietrzny może zostać do-
starczony z następującymi kołnierzami mocującymi:
� dla standardu brytyjskiego - 180A-24P-O/B,
� dla standardu niemieckiego wg DIN -180A-24P-O/D,
� dla standardu francuskiego - 180A-24P-O/F,
� bez pierścienia mocującego - 180A-24P-O.

Typ
przepustu

powietrznego

Napięcie
  U               Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

180A-24P-O 
180A-24P-O

 6/10            (12)
12/20           (24)

250
250
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Typ
izolatora

wtykowego

Napięcie
  U                  Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

PITO-E
PITO-E

 6/10               (12)
12/20               (24)

250
250

Zastosowanie
Izolator wtykowy przeznaczony jest do podłączania 
inii napowietrznych i szyn zbiorczych do urządzeń
wyposażonych w przepusty interface typu A, takich
jak transformatory, rozłączniki, rezystory uziemiające
kondensatory.
Izolator wtykowy może być zastosowany jako przy-
łącze wnętrzowe i napowietrzne przy średnim
za nieczyszczeniu atmosferycznym.

Izolator wtykowy można połączyć z następującymi ele-
mentami wyposażonymi w interface typu A:
� przepustem olejowym (K)180AR-1, AR-2, AR-3,
� przepustem powietrznym 180A-24P-O,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)150DP, (K)151SOP,
� zaślepką uziemiającą głowicy 250GP,
� złączem dwugniazdowym typu T (K)150T, (K)200T,
� złączem dwugniazdowym typu X (K)200X,
� złączem dwugniazdowym prostym (K)150S,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA, (K)676RTPA,
� gniazdem prostym (K)151SP,
� rozgałęźnikiem liniowym trójpunktowym (K)1501J3- 

U-8, czteropunktowym (K)1501J4-U-8,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończenie 

interface A.

Wykonanie
Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne elementy 
przewodzące od obudowy podłączanego urządzenia 
zgodna jest z interface typu A wg normy CENELEC EN 
50180.

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu A izolatora wtykowego spełnia wymaga-
nia techniczne i standardy budowy określone w normie 
IEC 137.

Próba wyrobu
Każdy izolator wtykowy przed opuszczeniem fabryki 
zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem 
wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
W celu zamówienia izolatora wtykowego dla napię-
cia 12 kV lub 24 kV, należy wyspecyfikować PITO-E 
(zestaw zawiera strzemiączko mocujące i 2 mosiężne 
nakrętki).

INTERFACE A
IZOLATOR WTYKOWY
PITO-E
250 A – do 24 kV
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INTERFACE A
ROZGAŁĘŹNIK LINIOWY TRÓJ- i CZTEROPUNKTOWY

(K)1501J3-U8 i (K)1501J4-U8 
200 A – do 24 kV

Zastosowanie
Obudowany rozgałęźnik liniowy trójpunktowy 
(K)1501J3-U8 lub czteropunktowy (K)1501J4-U8 
odpowiada mufie typu T. Typowym przeznaczeniem 
takiego urządzenia jest np. pętla sieciowa z odgałę-
zieniem na transformator.
Rozgałęźnik liniowy może być załączany pod napię-
cie tylko z zamontowanym kompletem głowic konek-
torowych lub z zabezpieczeniem w postaci zatyczki 
izolacyjnej przepusty na gnieździe.
Na rozgałęźniku liniowym można zabudować:
� głowicę konektorową kątową (K)158LR,
� głowicę konektorową prostą (K)152SR,
� wtyk izolatorowi PITO-E,
� zatyczkę izolacyjną przepustu (K)150DR(/G),
� złączem dwugniazdowym typu T (K)150T, (K)200T,
� złączem dwugniazdowym typu X (K)200X,
� ogranicznik przepięć 156SA.
Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapewnia 
przy prawidłowym montażu na rozgałęźniku głowic, 
całkowite bezpieczeństwo w przypadku niezamierzo-
nego dotyku powierzchni rozgałęźnika liniowego.

Wymagania techniczne i standardy
Rozgałęźnik liniowy spełnia wymagania techniczne i 
standardy budowy określone w normie CENELEC HD 
629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każdy rozgałęźnik liniowy przed opuszczeniem fabry-
ki zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem 
wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

1 2 3 4 5

6

7

6

1

1

2
3
4

5

6

7

Konstrukcja i wymiary 
rozgałęźnika liniowego 
w mm

Budowa rozgałęźnika liniowego:
Uchwyt do mocowania zaślepki izolacyjnej 
głowicy
Warstwa izolacyjna z EPDM
Miedziany tor prądowy
Styk lamelkowy do połączenia toru prądowego 
z bolcem kontaktowym
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna warstwa   
EPDM
Kątowy wspornik obrotowy do mocowania 
rozgałęźnika
Uchwyt do mocowania strzemiączka mocują-
cego głowice

Typ
izolatora

wtykowego

Napięcie
  U                  Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

1501J3-U
1501J4-U

K1501J3-U
K1501J4-U

6/10               (12)
6/10               (12)
12/20              (24)
12/20              (24)

200
200
200
200
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ZŁĄCZE DWUGNIAZDOWE TYPU T
(K)200T[(K)150T]
250 A [200 A] – do 24 kV

INTERFACE A

Zastosowanie
Złącze dwugniazdowe typu T jest izolowanym roz-
gałęzieniem do podłączania do urządzeń dwóch 
elementów np. dwóch kabli lub kabla i ogranicznika 
przepięć. Elementy systemu muszą być nakładane 
na złącze rozgałęźne w stanie beznapięciowym i 
mocowane na stałe za pomocą odpowiedniego dla 
danego połączenia strzemiączka mocującego.

Wymagania techniczne i standardy
Złącze dwugniazdowe typu T spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każde złącze dwugniazdowe typu T przed opusz-
czeniem fabryki zostaje poddane próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i pró-
bie napięciowej.

Zastosowanie
Wtyk pomiarowy TR151-4M przeznaczony jest do 
sprawdzania urządzeń wyposażonych w gniazdo in-
terface typu A takich, jak transformatory, rozłączniki, 
silniki itp., jak również do sprawdzania kabli zakoń-
czonych głowicą konektorową interface A (z złączem 
dwugniazdowym prostym (K)150S). Wtyk pomiaro-
wy umożliwia podłączenie urządzenia do aparatury 
kontrolnej.

Wymagania techniczne i standardy
Wtyk pomiarowy spełnia wymagania techniczne i 
standardy budowy określone normie w CENELEC 
HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każdy wtyk pomiarowy przed opuszczeniem fabryki 
zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem 
wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

WTYK POMIAROWY
TR151-4M
250 A – do 24 kV

Konstrukcja

Budowa i wymiary wtyku pomiarowego: 

Bolec kontaktowy z nakrętkami
Kapturki ochronne
Izolacja żyły roboczej
Miedziana żyła przewodząca
Końcówka
Izolowany korpus z EPDM
Wtyk interface A (250 A)

1
2
3
4
5
6
7

Konstrukcja

Budowa złącza dwugniazdo-
wego typu T:

Warstwa przewodząca z 
EPDM
Dotykowo bezpieczna ze-
wnętrzna warstwa   EPDM
Bolec kontaktowy
Warstwa izolacyjna z 
EPDM
Miedziany tor prądowy
Styk lamelkowy

Zewnętrzna ekranowana 
warstwa z EPDM, przy pra-
widłowym montażu na złączu 
dwugniazdowym głowic 
konektorowych, zapewnia 
całkowite bezpieczeństwo w 
przypadku niezamierzonego 
dotyku powierzchni głowicy 
konektorowej.

1

2

3
4

5
6

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4
5

6

7



23

INTERFACE A
ZAŚLEPKA IZOLACYJNA GŁOWICY

(K)151SOP 
250 A – do 24 kV

ZAŚLEPKA UZIEMIAJĄCA GŁOWICY
250GP/G

250 A – do 24 kV

Zastosowanie
Zaślepka izolacyjna głowicy (K)151SOP służy do 
elektrycznego odizolowania kabla zakończonego 
głowicą konektorową interface typu A. Zaślepkę 
izolacyjną głowicy można zawiesić na ścianie urzą-
dzenia za pomocą uchwytu kątowego typu 151 PS. 
Mocowanie zaślepki izolacyjnej na głowicy konek-
torowej musi zostać zrealizowane za pomocą od-
powiedniego, do danego połączenia, strzemiączka 
mocującego.

Wymagania techniczne i standardy
Zaślepka izolacyjna głowicy spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każda zaślepka izolacyjna głowicy przed opuszcze-
niem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie 
z pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Zastosowanie
Zaślepka uziemiająca głowicy 250GP służy do uzie-
miania kabli zakończonych głowicami konektorowy-
mi interface typu A. Zaślepka posiada zacisk umożli-
wiający zamontowanie jej do szyny uziemiającej lub 
podłączenie przewodu uziemiającego. Mocowanie 
zaślepki uziemiającej w głowicy konektorowej musi 
zostać zrealizowane za pomocą odpowiedniego dla 
danego połączenia strzemiączka mocującego.

Wymagania techniczne i standardy
Zaślepka uziemiająca głowicy spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każda zaślepka uziemiająca głowicy przed opusz-
czeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i pró-
bie napięciowej.



24

INTERFACE A

Zastosowanie
Stały wskaźnik napięcia PVI-1A umożliwia sygnali-
zowanie obecności napięcia na następujących gło-
wicach konektorowych:
� głowica konektorowa kątowa (K)158LR,
� głowica konektorowa prosta (K)152SR,
� głowica konektorowa kątowa (K)(M)400LR.
Stały wskaźnik napięcia przeznaczony jest do zabu-
dowy   na   pojemnościowym   dzielniku   napięcio-
wym głowicy konektorowej jako kontrola obecności 
napięcia. Nie należy go montować na głowicy ani 
demontować z głowicy będącej pod napięciem.
Żywotność wskaźnika: 20 lat ciągłej pracy.

Zastosowanie
Zatyczka izolacyjna przepustu służy jako elektrycz-
ne zakończenie przepustu, rozgałęźnika i wszelkich 
gniazd interface typu A. Zatyczka izolacyjna prze-
pustu pracuje prawidłowo tylko w przypadku podłą-
czenia „oczka” uziemienia z instalacją uziemiającą. 
Do zatyczki izolacyjnej należy dobrać odpowiednie 
strzemiączko mocujące w zależności od elementu, 
na którym ma zostać zabudowana.

Wymagania techniczne i standardy
Zatyczka izolacyjna przepustu spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każda zatyczka izolacyjna przepustu przed opusz-
czeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i pró-
bie napięciowej.

STAŁY WSKAŹNIK NAPIĘCIA
PVI-1A
250 A (400 A) - do 36 kV

Wymiary i przykład 
stosowania
w mm

ZATYCZKA IZOLACYJNA PRZEPUSTU
(K)150DR/G
250 A - do 24 kV



25

INTERFACE A
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ

156SA

Zastosowanie
Konektorowy ogranicznik przepięć przeznaczony 
jest do ochrony przed przepięciami urządzeń SN              
takich jak: transformatory, rozdzielnice, sieci kablo-
we wyposażonych w zakończenie odpowiadające 
Interface typu A.

Wymagania techniczne 
i standardy
Ogranicznik przepięć spełnia wymagania technicz-
ne i standardy budowy określone w normie IEC 
60099/4.

Próba wyrobu
Każdy ogranicznik przepięć przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Zewnętrzna ekranowana 
warstwa z EPDM zapew-
nia, przy prawidłowym 
montażu ogranicznika 
przepięć, całkowite bez-
pieczeństwo w przypadku 
niezamierzonego dotyku 
jego powierzchni.

Konstrukcja
Budowa ogranicznika przepięć:

Strzemiączko mocujące
Wewnętrzna warstwa przewodząca z EPDM
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna obudowa z EPDM
Warstwa izolacyjna z EPDM
Pierścień kontaktowy
Bocznik miedziany
Przyłącze uziemiające
Kołpak zamykający
Pierścień uszczelniający
Element stykowy
Oczko uziemiania korpusu obudowy
Połączenie metalizowane z elementami srebrzonymi
Warystor
Bolec kontaktowy
Stożek interface A (wg CENELEC EN 50180 i EN 50181)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7

8

9
10

11

12
13

14
15

1
2

3
4

5

6

5
6

Typ
ogranicznika

przepięć

Znamionowy prąd wyładowczy
In

(kA)

156SA 5
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INTERFACE A

Typ 
ogranicznika 

przepięć
156SA-W

Znamionowy
prąd 

wyładowczy
In(kA)

Napięcie 
znamionowe

Ur(kV)

Maksymalne 
napięcie trwałej 
pracy Uc (kV)

Napięcie przy udarze 
piorunowym @ 5 kA 

(1/20 µs) (kV)

Napięcie przy udarze 
piorunowym @ 5 kA 

(8/20 µs) (kV)

Prąd 
impulsowy 

(kA)

156SA-12
156SA-15
156SA-18
156SA-21
156SA-24

5
5
5
5
5

15
19
22
26
30

12,5
15,5
18,0
21,0
24,5

62,5
77,0
87,0

101,5
116,5

54,5
69,0
79,0
93,5

108,5

40
40
40
40
40

Sposób zamawiania(1)

156SA-W (pakowane pojedynczo) 

3 x 156SA-W (pakowane po trzy)

Przykład:
W celu zamówienia trzech ograniczników przepięć dla sieci o napięciu znamionowym 8,7/15 kV należy dobrać ogranicznik przepięć o 
Uc= 18 kVo oznaczeniu: 3x 156SA-18.

(1) Ważna uwaga:
Podany symbol zamówienia ogranicznika przepięć zawiera wszystkie elementy umożliwiające jego bezpośredni montaż na elemencie 
wyposażonym w zewnętrzny stożek interface A (np. (K)180AR-1, (K)400RTPA). W zamówieniu należy określić na jakim elemencie 
montowany będzie ogranicznik przepięć w celu dopasowania odpowiedniego strzemiączka mocującego.

Akcesoria dodatkowe muszą zostać wyspecyfikowane w zamówieniu.

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

Parametry elektryczne
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INTERFACE B

(K)(M)400DR(/G)
zatyczka izolacyjna

(K)(M)400LR
głowica konektorowa 

kątowa

(K)(M)400TE
głowica konektorowa 

typu T

(K)400RTPA
złącze dwugniazdowe 

redukcyjne

(K)(M)400CP-SC
złącze dwugniazdowe 

proste

jeden kabel
do urządzenia

odizolowanie urządzenia

Urządzenie 
wyposażone 
w interface B

(K)(M)400AR-2
przepust olejowy

(K)(M)400T1
przepust olejowy

(K)(M)400AR-1
przepust olejowy

(K)(M)400SOP
zaślepka izolacyjna

400GP
zaślepka
uziemiająca

PRZEPUSTY
AKCESORIA

POŁĄCZENIA GŁOWICE KONEKTOROWE  
AKCESORIA

odizolowanie 
kabla

uziemienie 
kabla

redukcja 
400/250A

rozgałęzienie 
linii

dwa kable
do urządenia

ITERFACE B
400 A - do 36 kV

MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ
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INTERFACE B
GŁOWICA KONEKTOROWA KĄTOWA
(K)(M)400LR
400 A – do 36 kV

Zastosowanie
Głowica konektorową kątowa przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich, 
jak transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemia-
jące itp.
Głowicę konektorową kątową można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)(M)400T1, AR-1, AR-2,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)(M)400SOP,
� zaślepką uziemiającą głowicy 400GP,
� złączem dwugniazdowym (K)(M)400CP-SC,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface B.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorową kątowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 532/06.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorową przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Konstrukcja
Budowa głowicy konektorowej kątowej: 

Warstwa przewodząca z EPDM
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna
warstwa   EPDM
Mostek do osadzenia strzemiączka 
Strzemiączko mocujące
Kapturek wskaźnika napięcia
Pojemnościowy wskaźnik napięcia
Warstwa izolacyjna z EPDM
Adapter ekranu kabla
Bolec kontaktowy
Końcówka kablowa z gwintem
Oczko uziemienia
Reduktor kabla

Zewnętrzna ekranowana warstwa z 
EPDM zapewnia, przy prawidłowym 
montażu głowicy, całkowite bezpieczeń-
stwo w przypadku niezamierzonego do-
tyku powierzchni głowicy konektorowej.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

Wymiary głowicy
w mm

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U            Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

400LR
K400LR
M400LR

  6/10        (12)
12/20        (24)
18/30        (36)

400
400
400

50
25
35 

240
240
185
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Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

O inne strzemiączka 
zapytaj naszego 
reprezentanta.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)(M)400LR zawiera następujące elementy:

(K)(M)400LR
kompletna głowica*

reduktor kabla
411 CA

korpus głowicy
(K)(M)400BLR/G

strzemiączko
mocujące
400 BA

bolec kontaktowy
+ klucz

sześciokątny
400LRF

końcówka
kablowa
400LRC

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki.

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej kątowej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę kątową. Tabela doboru.

Dobór śrubowych końcówek kablowych na stronie 66.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 24,9 mm, należy dobrać głowicę konektorową kątową o oznaczeniu K400LR-22-120(K)M-12-2 .

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

50
70
95 
120
150
185
240

400LR-11-50(K)M-11-2
400LR-15-70(K)M-11-2
400LR-15-95(K)M-11-2
400LR-19-120(K)M-11-2
400LR-19-150(K)M-11-2
400LR-19-185(K)M-11-2
400LR-22-120(K)M-11 -2

400LR-11-50(K)M-12-2
400LR-15-70(K)M-12-2
400LR-15-95(K)M-12-2
400LR-19-120(K)M-12-2
400LR-19-150(K)M-12-2
400LR-19-185(K)M-12-2
400LR-22-120(K)M-12-2

12/20

25
35
50
70
95
120
150
185
240

K400LR-11-35(K)M-11-2
K400LR-15-35(K)M-11-2
K400LR-15-50(K)M-11-2
K400LR-19-70(K)M-11-2
K400LR-19-95(K)M-11-2
K400LR-22-120(K)M-11-2
K400LR-22-150(K)M-11-2
K400LR-22-185(K)M-11-2
K400LR-27-240(K)M-11-2

K400LR-11-35(K)M-12-2
K400LR-15-35(K)M-12-2
K400LR-15-50(K)M-12-2
K400LR-19-70(K)M-12-2
K400LR-19-95(K)M-12-2
K400LR-22-120(K)M-12-2
K400LR-22-150(K)M-12-2
K400LR-22-185(K)M-12-2
K400LR-27-240(K)M-12-2

18/30

35
50
70
95
120
150
185

M400LR-19-35(K)M-11-2
M400LR-22-50(K)M-11-2
M400LR-22-70(K)M-11-2
M400LR-22-95(K)M-11-2
M400LR-27-120(K)M-11-2
M400LR-27-150(K)M-11-2
M400LR-27-185(K)M-11-2

M400LR-19-35(K)M-12-2
M400LR-22-50(K)M-12-2
M400LR-22-70(K)M-12-2
M400LR-22-95(K)M-12-2
M400LR-27-120(K)M-12-2
M400LR-27-150(K)M-12-2
M400LR-27-185(K)M-12-2
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Zastosowanie
Głowica konektorowa typu T przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich jak 
transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające 
itp., jak również do łączenia kabli z sobą i rozgałę-
ziania ich za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Głowicę konektorowa kątową można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)(K)400T1, AR-1, AR-2,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)(M)400SOP,
� zaślepką uziemiającą głowicy 400GP,
� złączem dwugniazdowym (K)(M)400CP-SC,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA,
� ogranicznikiem przepięć 400PB,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface B.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa typu T spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 532/06.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Wymiary głowicy
w mm

Konstrukcja
Budowa głowicy 
konektorowej 
typu T:

Kapturek 
wskaźnika 
napięcia
Pojemnościowy
wskaźnik napięcia
Zatyczka izolacyjna
Śruba mocująca
z bolcem
Dotykowo bezpieczna 
zewnętrzna warstwa EPDM
Strzemiączko mocujące
Warstwa izolacyjna z EPDM
Końcówka kablowa z gwintem
Warstwa przewodząca z EPDM
Oczko uziemienia
Reduktor kabla
Adapter ekranu kabla

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapewnia, przy prawidłowym 
montażu głowicy, całkowite bezpieczeństwo w przypadku niezamierzo-
nego dotyku powierzchni głowicy konektorowej.

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U            Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

400TE
K400TE
M400TE

  6/10        (12)
12/20        (24)
18/30        (36)

400
400
400

70
25
35 

240
240
185

1

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

GŁOWICA KONEKTOROWA TYPU T
(K)(M)400TE
400 A – do 36 kV
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Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

O inne strzemiączka 
zapytaj naszego 
reprezentanta.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)(M)400TE zawiera następujące elementy:

(K)(M)400TE
kompletna głowica*

reduktor kabla
411 CA

zatyczka izolacyjna
+ gumowapokrywa

(K)(M)400BIPA

strzemiączko
mocujące
400T-BA

śruba mocująca
z bolcem
400TEF

końcówka
kablowa
400TEC

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki.

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej typu T należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę typu T należy posłużyć się poniższą tabelą.

Dobór śrubowych końcówek kablowych na stronie 62.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 24,9 mm, należy dobrać głowicę konektorową typu T o oznaczeniu K400TE-22-120(K)M-12-2 .

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

70
95 
120
150
185
240

400TE-15-70(K)M-11-2
400TE-15-95(K)M-11-2
400TE-19-120(K)M-11-2
400TE-19-150(K)M-11-2
400TE-19-185(K)M-11-2
400TE-22-120(K)M-11 -2

400TE-15-70(K)M-12-2
400TE-15-95(K)M-12-2
400TE-19-120(K)M-12-2
400TE-19-150(K)M-12-2
400TE-19-185(K)M-12-2
400TE-22-120(K)M-12-2

12/20

25
35
50
70
95
120
150
185
240

K400TE-11-35(K)M-11-2
K400TE-15-35(K)M-11-2
K400TE-15-50(K)M-11-2
K400TE-19-70(K)M-11-2
K400TE-19-95(K)M-11-2
K400TE-22-120(K)M-11-2
K400TE-22-150(K)M-11-2
K400TE-22-185(K)M-11-2
K400TE-27-240(K)M-11-2

K400TE-11-35(K)M-12-2
K400TE-15-35(K)M-12-2
K400TE-15-50(K)M-12-2
K400TE-19-70(K)M-12-2
K400TE-19-95(K)M-12-2
K400TE-22-120(K)M-12-2
K400TE-22-150(K)M-12-2
K400TE-22-185(K)M-12-2
K400TE-27-240(K)M-12-2

18/30

35
50
70
95
120
150
185

M400TE-19-35(K)M-11 -2
M400TE-22-50(K)M-11-2
M400TE-22-70(K)M-11-2
M400TE-22-95(K)M-11-2
M400TE-27-120(K)M-11-2
M400TE-27-150(K)M-11-2
M400TE-27-185(K)M-11-2

M400TE-19-35(K)M-12-2
M400TE-22-50(K)M-12-2
M400TE-22-70(K)M-12-2
M400TE-22-95(K)M-12-2
M400TE-27-120(K)M-12-2
M400TE-27-150(K)M-12-2
M400TE-27-185(K)M-12-2

korpus głowicy
(K)(M)400BT/G
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Zastosowanie
Przepust olejowy przeznaczony jest do stosowania 
w urządzeniach o izolacji olejowej takich, jak: trans-
formatory, rozłączniki, kondensatory. Przepust ole-
jowy można połączyć z następującymi elementami 
wyposażonymi w interface typu B:
� głowicą konektorową kątową (K)(M)400LR,
� głowicą konektorową typu T (K)(M)400TE,
� zatyczką izolacyjną przepustu (K)(M)400DR(/G).

Wykonanie
� Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne ele-

menty przewodzące od obudowy podłączanego 
urządzenia zgodna jest z typem  interface  B wg  
normy CENELEC EN 50180.

� Przepusty (K)(M)400T1, AR-1, AR-2 wyposażone 
są w 6 zaczepów dla strzemiączka mocującego.

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu B przepustu olejowego spełnia wyma-
gania techniczne i standardy budowy określone w 
normie IEC 137.
Próba wyrobu
Każdy przepust olejowy przed opuszczeniem fabryki 
zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem 
wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
Przepusty olejowe mogą być dostarczane w wyko-
naniu standardowym z przewodem uziemiającym 
(oznaczenie /J) lub na specjalne zamówienie z płyt-
kami uziemiającymi (oznaczenie /GS). Przykład: 
400T1/J, K400AR-1/J, M400AR-2/GS. Sposób uzie-
mienia przepustu olejowego musi zostać sprecyzo-
wany w zamówieniu.
Można również zamówić przepust olejowy wraz z 
typowym zestawem mocującym (6 stożków docisko-
wych + pierścień ze stali nierdzewnej) i uszczelką o 
oznaczeniu: BDIN+EDIN+gasket.

PRZEPUST OLEJOWY 
(K)(M)400T1, AR-1.AR-2 
400 A – do 36 kV

Minimalny poziom oleju: – 12kV: 40 mm
 – 24kV: 50 mm
 – 36kV: 70 mm

Typ
przepustu
olejowego

Napięcie
   U        Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Wymiary (mm)

A B C D E �F �G

400T1
K400T1
M400T1
400AR-1
K400AR-1
M400AR-1
400AR-2
K400AR-2
M400AR-2

  6/10    (12)
12/20    (24)
18/30    (36)
  6/10    (12)
12/20    (24)
18/30    (36)
  6/10    (12)
12/20    (24)
18/30   (36)

400
400
400
400
400
400
400
400
400

310
310
310
380
380
380
329
329
329

144
144
144
213
213
213
138
138
138

30
30
30
30
30
30
36
36
36

M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16

22
22
22
22
22
22
40
40
40

88
88
88
74
74
74

100
100
100

128
128
128
128
128
128
150
150
150
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ITERFACE C

630 A i 1250 A – do 42 kV
MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ

Urządzenie 
wyposażone 
w interface C

(K)(M)400AR-3, -4
przepust olejowy

400A-24B
przepust powietrzny

300PB i 400PB
ogranicznik

przepięć

(K)(M)400SOP-B
zaślepka izolacyjna

400GP-B
zaślepka uziemiająca

400LB-TR
wtyk pomiarowy

400TR
wtyk pomiarowy

(K)400RTPA
złącze dwugwiazdkowe
redukcyjne

(K)(M)400CP-SC   (630A)
(K)(M)440CP       (1250A)
złącze dwugniazdkowe proste

(K)(M)400DR-B(/G)
zatyczka izolacyjna przepustu

(K)450SR
głowica konektorowa prosta

(K)400LB
głowica konektorowa kątowa

(K)(M)(P)400TB
głowica konektorowa typu T

(K)(M)440TB
głowica konektorowa typu T

(K)300PB
głowica konektorowa sprzęgająca

(K)430TB
głowica konektorowa typu T

odizolowanie urządzenia

jeden kabel
do urządzenia

ochrona
przeciw-

przepięciowa

odizolowanie
kabla

uziemienie
kabla

pomiary

redukcja
630/250A

rozgałęzienie
linii

PRZEPUSTY/
AKCESORIA

POŁĄCZENIA GŁOWICE KONEKTOROWE
AKCESORIA
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Zastosowanie
Głowica konektorowa kątowa przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich 
jak transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemia-
jące, silniki itp., jak również do łączenia z sobą kabli 
i rozgałęziania ich za pomocą odpowiednich akce-
soriów.
Głowicę konektorowa kątową można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)400AR-3, (K)400AR-4
� przepustem powietrznym 400A-24B
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)400SOP-B,
� zaślepką uziemiającą głowicy 400GP-B,
� złączem dwugniazdowym (K)400CP-SC

 (K)440CP,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA,
� ogranicznikiem przepięć 400PB,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface C.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa kątowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 532/06.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Konstrukcja
Budowa głowicy konektorowej 
kątowej:

Zatyczka (bez pojemnościo-
wego wskaźnik napięcia)
Śruba mocująca
Gwintowana tuleja redukcyjna 
M16/M10

1

2
3

Zewnętrzna ekranowana warstwa 
z EPDM zapewnia, przy prawidło-
wym montażu głowicy, całkowite 
bezpieczeństwo w przypadku nie-
zamierzonego dotyku powierzchni 
głowicy konektorowej.

Końcówka kablowa
Warstwa przewodząca z 
EPDM
Warstwa izolacyjna z EPDM
Dotykowo bezpieczna ze-
wnętrzna warstwa EPDM
Reduktor kabla
Przewód uziemiający

4
5

6
7

8
9

Wymiary głowicy
w mm

1 2

3
4
5
6
7
8
9

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U             Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

400LB
K400LB

  6/10         (12)
12/20         (24)

630
630

25
25 

300
300

GŁOWICA KONEKTOROWA KĄTOWA
(K)400LB
630 A – do 24 kV

Przekroje 10 i 16 mm2 za zapytaniem
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Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)400LB zawiera następujące elementy:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Można stosować z od-
powiednimi końcówkami 
śrubowymi. Zwróć się do 
naszego reprezentanta 
o podanie właściwego

rozwiązania.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

3 x (K)400LB 
kompletna głowica*

3 x reduktor
kabla 411 CA

3 x 400LBP
za tyczka
izolacyjna

3 x 400LBC
końcówka
kablowa

prasowana**

3 x 400LTS
tuleja redukcyjna
+ śruba mocująca

3 x (K)400BLB
korpus głowicy
z przewodem
uziemiającym

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki. 
** Można również zamówić z końcówką śrubową 400LBMC.

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej kątowej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę kątową. Tabela doboru.

Dobór śrubowych końcówek kablowych na stronie 66.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 24,9 mm, należy dobrać głowicę konektorową kątową o oznaczeniu K400LB-22-120(K)M-12-2 .

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

25
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

400LB-11-25(K)M-11-2 
400LB-11-35(K)M-11-2 
400LB-11-50(K)M-11-2 
400LB-15-70(K)M-11-2 
400LB-15-95(K)M-11-2
400LB-19-120(K)M-11-2
400LB-19-150(K)M-11-2
400LB-19-185(K)M-11-2
400LB-22-240(K)M-11-2
400LB-22-300(K)M-11-2

400LB-11-25(K)M-12-2 
400LB-11-35(K)M-12-2 
400LB-11-50(K)M-12-2 
400LB-15-70(K)M-12-2
400LB-15-95(K)M-12-2
400LB-19-120(K)M-12-2
400LB-19-150(K)M-12-2
400LB-19-185(K)M-12-2
400LB-22-240(K)M-12-2
400LB-22-300(K)M-12-2

12/20

25
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

K400LB-15-25(K)M-11-2
K400LB-15-35(K)M-11-2
K400LB-15-50(K)M-11-2
K400LB-19-70(K)M-11-2
K400LB-19-95(K)M-11-2
K400LB-22-120(K)M-11-2
K400LB-22-150(K)M-11-2
K400LB-22-185(K)M-11-2
K400LB-27-240(K)M-11-2 
K400LB-27-300(K)M-11-2

K400LB-15-25(K)M-12-2
K400LB-15-35(K)M-12-2
K400LB-15-50(K)M-12-2
K400LB-19-70(K)M-12-2
K400LB-19-95(K)M-12-2
K400LB-22-120(K)M-12-2
K400LB-22-150(K)M-12-2
K400LB-22-185(K)M-12-2
K400LB-27-240(K)M-12-2
K400LB-27-300(K)M-12-2 
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INTERFACE C
GŁOWICA KONEKTOROWA TYPU T
(K)430TB
630 A – do 24 kV

Zastosowanie
Głowica konektorowa typu T przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania i roz-
gałęziania kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 
urządzeń takich jak transformatory, rozdzielnice, re-
zystory uziemiające, silniki itp., jak również do rozga-
łęziania kabli za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych mate-
riałów, możliwe jest zastosowanie jednego produktu 
w bardzo szerokim zakresie (95 - 240 mm2).
Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapew-
nia, przy prawidłowym montażu głowicy, całkowite 
bezpieczeństwo w przypadku niezamierzonego do-
tyku powierzchni głowicy konektorowej.
Głowicę konektorowa kątową można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)400AR-3, (K)400AR-4
� przepustem powietrznym 400A-24B,
� zaślepka izolacyjną głowicy (K)400SOP-B,
� zaślepka uziemiającą głowicy 400GP-B,
� złączem dwugniazdowym (K)400CP-SC 

(K)440CP,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA,
� głowicą konektorowa sprzęgającą (K)300PB-
� ogranicznikiem przepięć 400PB, 300PB-10SA
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface C.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa kątowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 465/05.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Konstrukcja i wymiary głowicy
w mm

Budowa głowicy konektorowej kątowej:

Interface typu C – 630 A zgodny z normą CENELEC EN 50180 
i 50181
Śruba mocująca
Wewnętrzna warstwa przewodząca z EPDM 
Warstwa izolacyjna z EPDM
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna warstwa EPDM
Kapturek z przewodzącego EPDM 
Zaślepka izolacyjna
Końcówka kablowa (prasowana lub śrubowa)
Reduktor kabla
Przewód uziemiający

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U             Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

430TB 
K430TB

  6/10         (12)
12/20         (24)

630
630

35
35 

300
300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Przekroje 10, 16 i 25 mm2 za zapytaniem
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Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)430TB zawiera następujące elementy:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

(K)430TB
kompletna głowica*
dla zastosowania 

wąskozakresowego

zastosowanie 
wąskozakresowe

430BT-630A
korpus głowicy z prze-
wodem uziemiającym

    300BIPR
zatyczka 

  izolacyjna

400TCSR
śruba       

mocująca 
+ kapturek

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki. 

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej typu T należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę typu T. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 24,9 mm, należy dobrać głowicę konektorową o oznaczeniu K430TB-18-TMBC-95-240-14-5 dla szerokozakresowego zastoso-
wania lub o oznaczeniu K430TB-18-120(K)M-12-2 dla wąskozakresowego zastosowania.
(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).
Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

430TB-16-35(K)M-11-2 
430TB-16-50(K)M-11-2 
430TB-16-70(K)M-11-2 
430TB-16-95(K)M-11-2
430TB-18-120(K)M-11-2
430TB-18-150(K)M-11-2
430TB-18-185(K)M-11-2
430TB-18-240(K)M-11-2
430TB-18-300(K)M-11-2

430TB-16-35(K)M-12-2 
430TB-16-50(K)M-12-2 
430TB-16-70(K)M-12-2
430TB-16-95(K)M-12-2
430TB-18-120(K)M-12-2
430TB-18-150(K)M-12-2
430TB-18-185(K)M-12-2
430TB-18-240(K)M-12-2
430TB-18-300(K)M-12-2

12/20

35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

K430TB-16-35(K)M-11-2
K430TB-16-50(K)M-11-2
K430TB-16-70(K)M-11-2
K430TB-16-95(K)M-11-2
K430TB-18-120(K)M-11-2
K430TB-18-150(K)M-11-2
K430TB-18-185(K)M-11-2
K430TB-18-240(K)M-11-2 
K430TB-18-300(K)M-11-2

K430TB-16-35(K)M-12-2
K430TB-16-50(K)M-12-2
K430TB-16-70(K)M-12-2
K430TB-16-95(K)M-12-2
K430TB-18-120(K)M-12-2
K430TB-18-150(K)M-12-2
K430TB-18-185(K)M-12-2
K430TB-18-240(K)M-12-2
K430TB-18-300(K)M-12-2 

Typ głowicy z końcówką śrubową

6/10 od 35 do 150 
od 95 do 240

430TB-16-TMBC-50-150-14-5 (dla Cu do 120 mm2) 
430TB-18-TMBC-95-240-14-5

12/20 od 35 do 150 
od 95 do 240

K430TB-16-TMBC-50-150-14-5 (dla Cu do 120 mm2) 
K430TB-18-TMBC-95-240-14-5

zastosowanie 
szerokozakresowe

reduktor kabla 
430CA

TMBC
końcówka
kablowa
śrubowa

TBC
końcówka
kablowa

prasowana

(K)430TB
kompletna głowica*
dla zastosowania 

szerokozakresowego

Dla zatyczki izola-
cyjnej wyposażonej 
w pojemnościowy 
dzielnik napięcia. 
Zamów: - / VD.

=

=

++++
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Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U             Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

300PB 
K300PB

  6/10         (12)
12/20         (24)

630
630

35
35 

300
300

GŁOWICA KONEKTOROWA SPRZĘGAJĄCA DO GŁOWICY (K)430TB
(K)300PB
630 A – do 24 kV

Zastosowanie
Głowica konektorowa sprzęgająca przeznaczona 
jest do wnętrzowego i napowietrznego podwójnego 
(montaż  wyłącznie z głowicą konektorowa (K)430TB 
podłączania kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 
urządzeń takich jak transformatory, rozdzielnice, re-
zystory uziemiające, silniki itp. Dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych materiałów,  możliwe jest 
zastosowanie jednego produktu w bardzo szerokim 
zakresie (95 – 240 mm2).
Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapew-
nia, przy prawidłowym montażu głowicy, całkowi-
te bezpieczeństwo w przypadku niezamierzonego 
dotyku powierzchni głowicy konektorowej. Głowice 
odpowiednio zamontowane na powyższych elemen-
tach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa kątowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 465/05.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Konstrukcja i wymiary głowicy
w mm

Budowa głowicy konektorowej sprzęgającej:

Interface dostosowany do głowicy konektorowej 430TB
Element przewodzący
Wewnętrzna warstwa przewodząca z EPDM
Warstwa izolacyjna z EPDM 
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna warstwa EPDM 
Kapturek z przewodzącego EPDM
Zaślepka izolacyjna
Końcówka kablowa (prasowana lub śrubowa)
Reduktor kabla
Śruba mocująca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3

4

5

6

7

8

9

1

2

10

Przekroje 10, 16 i 25 mm2 za zapytaniem
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Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy sprzęgającej (K)300PB zawiera następujące elementy:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

300PB
kompletna głowica*
dla zastosowania 

wąskozakresowego

zastosowanie 
wąskozakresowe

300BT-630A
korpus głowicy z prze-
wodem uziemiającym

300TCS
śruba       

mocująca
* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki. 

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy sprzęgającej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę sprzęgającej. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 24,9 mm, należy dobrać głowicę sprzęgającą o oznaczeniu K430TB-18-TMBC-95-240-14-5 dla szerokozakresowego zastoso-
wania lub o oznaczeniu K430TB-18-120(K)M-12-2 dla wąskozakresowego zastosowania.
(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).
Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

300PB-16-35(K)M-11-2 
300PB-16-50(K)M-11-2 
300PB-16-70(K)M-11-2 
300PB-16-95(K)M-11-2
300PB-18-120(K)M-11-2
300PB-18-150(K)M-11-2
300PB-18-185(K)M-11-2
300PB-18-240(K)M-11-2
300PB-18-300(K)M-11-2

300PB-16-35(K)M-12-2 
300PB-16-50(K)M-12-2 
300PB-16-70(K)M-12-2
300PB-16-95(K)M-12-2
300PB-18-120(K)M-12-2
300PB-18-150(K)M-12-2
300PB-18-185(K)M-12-2
300PB-18-240(K)M-12-2
300PB-18-300(K)M-12-2

12/20

35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

K300PB-16-35(K)M-11-2
K300PB-16-50(K)M-11-2
K300PB-16-70(K)M-11-2
K300PB-16-95(K)M-11-2
K300PB-18-120(K)M-11-2
K300PB-18-150(K)M-11-2
K300PB-18-185(K)M-11-2
K300PB-18-240(K)M-11-2 
K300PB-18-300(K)M-11-2

K300PB-16-35(K)M-12-2
K300PB-16-50(K)M-12-2
K300PB-16-70(K)M-12-2
K300PB-16-95(K)M-12-2
K300PB-18-120(K)M-12-2
K300PB-18-150(K)M-12-2
K300PB-18-185(K)M-12-2
K300PB-18-240(K)M-12-2
K300PB-18-300(K)M-12-2 

Typ głowicy z końcówką śrubową

6/10 od 35 do 150 
od 95 do 240

300PB-16-TMBC-50-150-14-5 (dla Cu do 120 mm2) 
300PB-18-TMBC-95-240-14-5

12/20 od 35 do 150 
od 95 do 240

K300PB-16-TMBC-50-150-14-5 (dla Cu do 120 mm2) 
K300PB-18-TMBC-95-240-14-5

zastosowanie 
szerokozakresowe

reduktor kabla 
430CA

TMBC
końcówka
kablowa
śrubowa

TBC
końcówka kablowa

prasowana

300PB
kompletna głowica*
dla zastosowania 

szerokozakresowego

Dla zatyczki izola-
cyjnej wyposażonej 
w pojemnościowy 
dzielnik napięcia. 
Zamów: - / VD.

+ + +

=

=



40

INTERFACE C

Zastosowanie
Głowica konektorowa typu T przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich jak 
transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające, 
silniki itp., jak również do łączenia z sobą kabli i ich 
rozgałęziania za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Głowicę konektorowa typu T można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)(M)400AR-3, (K)400AR-4
� przepustem powietrznym400A-24B,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)(M)400SOP-B,
� zaślepką uziemiającą głowicy 400GP-B,
� złączem dwugniazdowym (K)(M)400CP-SC, 

(K)(M)440CP,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA,
� ogranicznikiem przepięć 400PB,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface C.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa typu T spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu Ener-
getyki w Warszawie nr lEn - EWP - 532/06.
Głowica konektorowa K400TB/G posiada certyfikat 
PTB, licencję N °ISSeP04ATEX079U dla użycia w 
środowisku EEx. Skontaktuj się z lokalnym przedsta-
wicielem celem omówienia szczegółów.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem fa-
bryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z pomia-
rem wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

GŁOWICA KONEKTOROWA TYPU T
(K)(M)(P)400TB
630 A – do 42 kV

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U             Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

400TB
K400TB
M400TB
P400TB

  6/10         (12)
12/20         (24)
18/30         (36)
21/36         (42)

630
630
630
630

35
35 
35

za zapytaniem

300
300
185

za zapytaniem

Konstrukcja
Budowa głowicy konektorowej typu T:

Kapturek wskaźnika napięcia
Pojemnościowy wskaźnik napięcia
Zatyczka izolacyjna
Śruba mocująca z nakrętką
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna 
warstwa EPDM

Wymiary głowicy
w mm

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM 
zapewnia, przy prawidłowym montażu głowi-
cy, całkowite bezpieczeństwo w przypadku 
niezamierzonego dotyku powierzchni głowicy 
konektorowej.

Warstwa izolacyjna z EPDM
Końcówka kablowa
Warstwa przewodząca z EPDM
Oczko uziemienia
Reduktor kabla

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1 2 3 4 5

6
7
8

9

10
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Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)400TB zawiera następujące elementy:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

(K)(M)(P)400TB/G 
kompletna głowica*

zatyczka izolacyjna 
+ gumowa pokrywa 
(K)(M)(P)400BIPA

śruba
mocująca z na-
krętką 400TCS

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki. 
** Można również zamówić z końcówką śrubowąTMBC.

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej typu T należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę typu T. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 185 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 28,2 mm, należy dobrać głowicę konektorową typu T o oznaczeniu K400TB-22-185(K)M-12-2.
(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).
Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

400TB-11-35(K)M-11-2 
400TB-11-50(K)M-11-2 
400TB-15-70(K)M-11-2 
400TB-15-95(K)M-11-2
400TB-19-120(K)M-11-2
400TB-19-150(K)M-11-2
400TB-19-185(K)M-11-2
400TB-22-240(K)M-11-2
400TB-22-300(K)M-11-2

400TB-11-35(K)M-12-2 
400TB-11-50(K)M-12-2 
400TB-15-70(K)M-12-2
400TB-15-95(K)M-12-2
400TB-19-120(K)M-12-2
400TB-19-150(K)M-12-2
400TB-19-185(K)M-12-2
400TB-22-240(K)M-12-2

—

12/20

35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

K400TB-15-35(K)M-11-2
K400TB-15-50(K)M-11-2
K400TB-19-70(K)M-11-2
K400TB-19-95(K)M-11-2
K400TB-22-120(K)M-11-2
K400TB-22-150(K)M-11-2
K400TB-22-185(K)M-11-2
K400TB-27-240(K)M-11-2 
K400TB-27-300(K)M-11-2

K400TB-15-35(K)M-12-2
K400TB-15-50(K)M-12-2
K400TB-19-70(K)M-12-2
K400TB-19-95(K)M-12-2
K400TB-22-120(K)M-12-2
K400TB-22-150(K)M-12-2
K400TB-22-185(K)M-12-2
K400TB-27-240(K)M-12-2

—

18/30

35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 

M400TB-19-35(K)M-11-2 
M400TB-22-50(K)M-11-2 
M400TB-22-70(K)M-11-2 
M400TB-22-95(K)M-11-2 
M400TB-25-120(K)M-11 -2 
M400TB-27-150(K)M-11 -2
M400TB-27-185(K)M-11 -2

M400TB-19-35(K)M-12-2
M400TB-22-50(K)M-12-2 
M400TB-22-70(K)M-12-2 
M400TB-22-95(K)M-12-2 
M400TB-25-120(K)M-12-2 
M400TB-27-150(K)M-12-2

—

korpus głowicy 
(K)(M)(P)400BT/G

reduktor 
kabla 411 CA

Dla zatyczki izola-
cyjnej wyposażonej 
w pojemnościowy 
dzielnik napięcia. 
Zamów: - / VD.

końcówka
kablowa
TBC-X

Dobór śrubowych końcówek kablowych na stronie 66. 
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GŁOWICA KONEKTOROWA TYPU T
(K)(M)440TB
1250 A -do 36 kV

Zastosowanie
Głowica konektorowa typu T przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich jak 
transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające 
itp., jak również do łączenia z sobą kabli i ich rozga-
łęziania za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Głowicę konektorowa typu T można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)(M)400AR-3, AR-4,
� przepustem powietrznym 400A-24B,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)(M)400SOP-B,
� zaślepką uziemiającą głowicy 400GP-B,
� złączem dwugniazdowym (K)(M)400CP-SC, 

(K)(M)440CP,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA,
� ogranicznikiem przepięć 400PB,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface C.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa typu T spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 536/06.
Głowica konektorowa K440TB/G posiada certyfikat 
PTB, licencję N °ISSeP04ATEX079U dla użycia w 
środowisku EEx. Skontaktuj się z lokalnym przed-
stawicielem celem omówienia szczegółów.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Wymiary głowicy
w mm

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U           Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

440TB
K440TB
M440TB

  6/10         (12)
12/20         (24)
18/30         (36)

630 i 1250*
630 i 1250*
630 i 1250*

185
185 
185

630
630
630

(*) 1250A- przy montażu na przepuście o odpowiednich parametrach prądowych.

Konstrukcja
Budowa głowicy konektorowej 
typu T:

Kapturek wskaźnika napięcia
Pojemnościowy wskaźnik 
napięcia
Zatyczka izolacyjna
Śruba mocująca z nakrętką

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM 
zapewnia, przy prawidłowym montażu gło-
wicy, całkowite bezpieczeństwo w przypad-
ku niezamierzonego dotyku powierzchni 
głowicy konektorowej.

Dotykowo bezpieczna ze-
wnętrzna warstwa EPDM
Warstwa izolacyjna z EPDM
Końcówka kablowa
Warstwa przewodząca z EPDM
Oczko uziemienia
Reduktor kabla

1
2

3
4

5

6
7
8
9
10

1 2 3 4 5

6
7
8

9

10
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Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej typu T (K)(M)440TB/G zawiera następujące elementy:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

(K)(M)440TB/G 
kompletna głowica*

zatyczka izolacyjna
+ gumowa pokrywa

(K)(M)400BIPA

śruba mocująca
z nakrętką
400TCS

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki.

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej typu T należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę typu T należy posłużyć się poniższą tabelą.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 18/30 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 400 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 38,8 mm, należy dobrać głowicę konektorowątypu T o oznaczeniu M440TB-32-400(K)M-12-2.
(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).
Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

185 
240 
300 
400 
500 
630

440TB-22-185(K)M-11-2
440TB-22-240(K)M-11-2
440TB-22-300(K)M-11-2
440TB-27-400(K)M-11-2
440TB-27-500(K)M-11-2
440TB-32-630(K)M-11-2

440TB-22-185(K)M-12-2
440TB-22-240(K)M-12-2
440TB-22-300(K)M-12-2
440TB-27-400(K)M-12-2
440TB-27-500(K)M-12-2

—

12/20

185 
240 
300 
400 
500 
630

K440TB-22-185(K)M-11-2
K440TB-27-240(K)M-11-2
K440TB-27-300(K)M-11-2
K440TB-27-400(K)M-11-2
K440TB-32-500(K)M-11-2
K440TB-37-630(K)M-11-2

K440TB-22-185(K)M-12-2
K440TB-27-240(K)M-12-2
K440TB-27-300(K)M-12-2
K440TB-27-400(K)M-12-2
K440TB-32-500(K)M-12-2

—

18/30

185 
240 
300 
400 
500 
630

M440TB-27-185(K)M-11-2
M440TB-32-240(K)M-11-2
M440TB-32-300(K)M-11-2
M440TB-32-400(K)M-11-2
M440TB-37-500(K)M-11-2
M440TB-43-630(K)M-11-2

M440TB-27-185(K)M-12-2
M440TB-32-240(K)M-12-2
M440TB-32-300(K)M-12-2
M440TB-32-400(K)M-12-2
M440TB-37-500(K)M-12-2

—

korpus głowicy
(K)(M)440BT/G

reduktor 
kabla 611 CA

Przy montażu na 
odpowiednich prze-

pustach: znamionowy 
prąd długotrwały 

1250 A.

końcówka
kablowa

TBC
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Wymiary głowicy
w mm

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U             Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

450SR 
K450SR

  6/10         (12)
12/20         (24)

630
630

50
25

300
300

GŁOWICA KONEKTOROWA PROSTA
(K)450SR
630 A – do 24 kV

Zastosowanie
Głowica konektorową prosta przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich jak 
transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające 
itp., jak również do łączenia z sobą kabli i ich rozga-
łęziania za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Głowicę konektorową prostą można zastosować z:
� przepustem olejowym (KJ400AR-3, AR-4,
� przepustem powietrznym 400A-24B,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)400SOP-B,
� zaślepką uziemiającą głowicy 400GP-B,
� złączem dwugniazdowym (K)400CP-SC, 

(K)440CP,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)400RTPA,
� ogranicznikiem przepięć 400PB,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończe-

nie interface C.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych 
elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorową prosta spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorową przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Konstrukcja
Budowa głowicy konektorowej prostej:

Podkładka kontaktowa
Końcówka kablowa z przyłączem 
gwintowanym
Warstwa przewodząca z EPDM
Dotykowo bezpieczna ze-
wnętrzna warstwa EPDM 
Reduktor kabla
Oczko uziemienia 
Pierścień dociskowy
Warstwa izolacyjna z EPDM
Bolec gwintowany z nakrętką
kontrującą
Adapter ekranu kabla

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM 
zapewnia, przy prawidłowym montażu głowi-
cy, całkowite bezpieczeństwo w przypadku 
niezamierzonego dotyku powierzchni głowicy 
konektorowej.

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10

1

2
3

4

56

7

8

9

10
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Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej prostej (K)450SR zawiera następujące elementy:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

(K)450SR
kompletna głowica*

pierścień dociskowy
klucz sześciokątny

400RR

podkładka
450SRD

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki.

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej prostej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę prostą. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kVz miedzianą wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 50 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej
wynosi 20,4 mm, należy dobrać głowicę konektorową prostą o oznaczeniu K450SR-08-50KM-11-2-L (z końcówką typu 2).
(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).
Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

450SR-06-50KM-11-2-L
450SR-06-70KM-11-2-L
450SR-06-95KM-11-2-L
450SR-08-120KM-11-2-
450SR-08-150KM-11-2
450SR-10-185KM-11-2
450SR-10-240KM-11-2
450SR-12-300KM-11-2

450SR-06-50KM-12-2-L
450SR-06-70KM-12-2-L
450SR-06-95KM-12-2-L
450SR-08-120KM-12-2-L
450SR-08-150KM-12-2
450SR-10-185KM-12-2
450SR-10-240KM-12-2
450SR-12-300KM-12-2

12/20

25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300

K450SR-06-25KM-11-2
K450SR-06-35KM-11-2-L
K450SR-08-50KM-11-2-L
K450SR-08-70KM-11-2-L
K450SR-10-95KM-11-2-L
K450SR-10-120KM-11-2-L
K450SR-10-150KM-11-2
K450SR-12-185KM-11-2
K450SR-14-240KM-11-2
K450SR-14-300KM-11-2

—
K450SR-06-35KM-12-2-L
K450SR-08-50KM-12-2-L
K450SR-08-70KM-12-2-L
K450SR-10-95KM-12-2-L
K450SR-10-120KM-12-2-L
K450SR-10-150KM-12-2
K450SR-12-185KM-12-2
K450SR-14-240KM-12-2
K450SR-14-300KM-12-2

 końcówka kablowa
450SRC

reduktor
kabla

450CA

korpus
głowicy

(K)450SRH

adapter
ekranu kabla

11TL

typ 1

typ 1

lub



46

INTERFACE C

Zastosowanie
Przepust olejowy przeznaczony jest do stosowania w urzą-
dzeniach o izolacji olejowej takich jak: transformatory, roz-
łączniki, kondensatory. Przepust olejowy można połączyć z 
następującymi elementami wyposażonymi w interface typu C:
� głowicą konektorową kątową (K)400LB,
� głowicą konektorową typu T (K)(M)(P)400TB, 

(K)(M)440TB, 430TB,
� głowicą konektorową prostą (K)450SR,
� zatyczką izolacyjną przepustu (K)(M)400DR-B,
� ogranicznikiem przepięć 400PB

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu C przepustu olejowego spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie IEC 137.
Przepust olejowy K400AR-3 posiada certyfikat PTB, licencję 
N °ISSeP04ATEX079U dla użycia w środowisku EEx, w połą-
czeniu z głowicą konektorową (K)400TB lub (K)440TB

Próba wyrobu
Każdy przepust olejowy przed opuszczeniem fabryki zostaje 
poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań nie-
zupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
Przepusty olejowe mogą być dostarczane w wykonaniu stan-
dardowym z przewodem uziemiającym (oznaczenie /J) lub na 
specjalne zamówienie z płytkami uziemiającymi (oznaczenie 
/GS). 
Przykład: 400AR-3/J
 K400AR-3/GS
 M400AR-3/J.
Sposób uziemienia przepustu olejowego musi zostać sprecy-
zowany w zamówieniu.
Można również zamówić przepust olejowy wraz z typo-
wym zestawem mocującym (6 stożków dociskowych + 
pierścień ze stali nierdzewnej) i uszczelką o oznaczeniu: 
BDIN+EDIN+gasket.

Typ
izolatora

wtykowego

Napięcie
  U            Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

400AR-3
K400AR-3
M400AR-3
P400AR-3 (za zapytaniem)

  6/10         (12)
12/20         (24)
18/30         (36)
21/36         (42)

630
630
630
630

PRZEPUST OLEJOWY 
(K)(M)(P)400AR-3 
630 A - do 42 kV

Minimalny poziom oleju: � 12 kV: 40 mm
 � 24 kV: 50 mm
� � 36 kV: 70 mm

Wykonanie
Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne elementy przewodzące od 
obudowy podłączanego urządzenia zgodna jest z typem interface C 
wg normy CENELEC EN 50180 i 50181.
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Zastosowanie
Przepust olejowy przeznaczony jest do stosowania w urzą-
dzeniach o izolacji olejowej takich jak: transformatory, roz-
łączniki, kondensatory. Przepust olejowy można połączyć z 
następującymi elementami wyposażonymi w interface typu C:
� głowicą konektorową typu T (K)(M)440TB,
� układem głowic konektorowych (K)(M)400TB-Px, 

(K)400TB/LB-Px,
� zatyczką izolacyjną przepustu (K)(M)400DR-B(/G),
� ogranicznikiem przepięć 400PB.

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu C przepustu olejowego spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie IEC 137.
Przepust olejowy K400AR-4 posiada certyfikat PTB, licencję 
N °ISSeP04ATEX079U dla użycia w środowisku EEX, w po-
łączeniu z głowicą konektorową (K)400TB lub (K)440TB.

Próba wyrobu
Każdy przepust olejowy przed opuszczeniem fabryki zostaje 
poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań nie-
zupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
Przepusty olejowe mogą być dostarczane w wykonaniu stan-
dardowym z przewodem uziemiającym (oznaczenie /J) lub na 
specjalne zamówienie z płytkami uziemiającymi (oznaczenie 
/GS). 
Przykład: 400AR-4/J
 K400AR-4/GS
 M400AR-4/J.
Sposób uziemienia przepustu olejowego musi zostać sprecy-
zowany w zamówieniu.
Można również zamówić przepust olejowy wraz z typowym 
zestawem mocującym (4 stożki dociskowe z stali nierdzew-
nej) i uszczelką o oznaczeniu: CDIN+gasket.

Typ
izolatora

wtykowego

Napięcie
  U             Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

400AR-4
K400AR-4
M400AR-4

  6/10         (12)
12/20         (24)
18/30         (36)

1250 
1250 
1250

PRZEPUST OLEJOWY
(K)(M)400AR-4

1250 A - do 36 kV

Minimalny poziom oleju: � 12 kV: 40 mm
 � 24 kV: 50 mm
� � 36 kV: 70 mm

Wykonanie
Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne elementy przewodzące od 
obudowy podłączanego urządzenia zgodna jest z typem interface C 
wg normy CENELEC EN 50180 i 50181.
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Zastosowanie
Przepust powietrzny przeznaczony jest do stosowania w 
urządzeniach o izolacji suchej takich jak: transformatory, roz-
łączniki, rezystory uziemiające.
Przepust powietrzny można połączyć z następującymi ele-
mentami wyposażonymi w interface typu C:
� głowicą konektorową kątową (K)400LB,
� głowicą konektorową typu T (K)400TB, (K)440TB, 430TB
� głowicą konektorową prostą (K)450SR,
� zatyczką izolacyjną przepustu (K)400DR-B(/G),
� ogranicznikiem przepięć 400PB.

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu C przepustu powietrznego spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w   normie IEC 
137.
Przepust powietrzny 400A-24B posiada certyfikat PTB, li-
cencję N °ISSeP04ATEX079U dla użycia w środowisku EEx, 
w połączeniu z głowicą konektorową (K)400TB lub 
(K)440TB.

Próba wyrobu
Każdy przepust powietrzny przed opuszczeniem fabryki zo-
staje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań 
niezupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
Przepust  powietrzne dostarczane są w wykonaniu z przewo-
dem uziemiającym.
Dla 12 kV i 24 kV przepust powietrzny może zostać dostar-
czony z następującymi kołnierzami mocującymi:
� dla standardu brytyjskiego – oznaczenie 400A-24B/B,
� dla standardu niemieckiego wg DIN – oznaczenie 400A-

-24B/D,
� dla standardu francuskiego – oznaczenie 400A-24B/F,
� bez pierścienia mocującego – oznaczenie 400A-24B.

Typ
izolatora

wtykowego

Napięcie
  U             Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

400A-24B 
400A-24B

  6/10         (12)
12/20         (24)

630
630

PRZEPUST POWIETRZNY
400A-24B
630 A – do 24 kV

Wykonanie
Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne elementy przewodzące od 
obudowy podłączanego urządzenia zgodna jest z typem interface C 
wg normy CENELEC EN 50180 i 50181.
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Zastosowanie
Zaślepka izolacyjna głowicy (K)(M)400SOP-B słu-
ży do elektrycznego odizolowania kabla zakoń-
czonego głowicą konektorową interface typu C. 
Zaślepkę izolacyjną głowicy można zawiesić na 
ścianie urządzenia za pomocą uchwytu kątowego 
typu 160PS. Mocowanie zaślepki izolacyjnej na 
głowicy konektorowej realizowane jest za pomocą 
śruby mocującej głowicy. Elementy metalowe mu-
szą zostać uziemione.

Wymagania techniczne i standardy
Zaślepka izolacyjna głowicy spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w nor-
mie CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każda zaślepka izolacyjna głowicy przed opusz-
czeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i pró-
bie napięciowej.

ZAŚLEPKA IZOLACYJNA GŁOWICY
(K)(M)400SOP-B 
630 A – do 36 kV

Zastosowanie
Zaślepka uziemiająca głowicy 400GP-B służy do 
uziemiania kabli zakończonych głowicami konek-
torowymi interface typu C. Zaślepkę uziemiającą 
głowicy można zawiesić na ścianie urządzenia za 
pomocą uchwytu kątowego typu 160PS. Mocowa-
nie zaślepki uziemiającej na głowicy konektorowej 
realizowane jest za pomocą śruby mocującej gło-
wicy. W przypadku montażu zaślepki uziemiającej 
na głowicy konektorowej kątowej (K)400LB należy 
przed montażem w gwint M16 wkręcić tuleję re-
dukcyjną M16/M10 stanowiącą element składowy 
głowicy.

Wymagania techniczne i standardy
Zaślepka uziemiająca głowicy spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każda zaślepka uziemiająca głowicy przed opusz-
czeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i pró-
bie napięciowej.

ZAŚLEPKA UZIEMIAJĄCA GŁOWICY
400GP-B

630 A – do 36 kV

Konstrukcja i wymiary zaślepki izolacyjnej głowicy
w mm

Budowa zaślepki izolacyjnej głowicy: 

Izolacja z żywicy
Wewnętrzna metalowa wkładka z gwintem M16
Śruba naprężająca
Mocowanie
Uziemienie

Konstrukcja i wymiary zaślepki uziemiającej głowicy
w mm

Budowa zaślepki uziemiającej głowicy:

Izolacja z żywicy
Miedziany element przewodzący
Śruba naprężająca
Mocowanie
Uziemienie

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1

2

3

4
5

1

2

3

4

5
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Zastosowanie
Zatyczka izolacyjna przepustu służy jako elektrycz-
ne zakończenie przepustu i wszelkich gniazd inter-
face typu C. Zatyczka izolacyjna przepustu pracuje 
prawidłowo tylko w przypadku podłączenia „oczka” 
uziemienia z instalacją uziemiającą.

Wymagania techniczne i standardy
Zatyczka izolacyjna przepustu spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każda zatyczka izolacyjna przepustu przed opusz-
czeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i pró-
bie napięciowej.

ZATYCZKA IZOLACYJNA PRZEPUSTU
(K)(M)400DR-B(/G)
630 A – do 36 kV

Zastosowanie
Złącze dwugniazdowe redukcyjne (K)400RTPA 
umożliwia kombinację połączeń pomiędzy syste-
mami konektorów interface typu C (630 A) lub in-
terface B (400 A) i interface typu A (250 A).

Wymagania techniczne i standardy
Złącze dwugniazdowe redukcyjne spełnia wyma-
gania techniczne i standardy budowy określone 
w normie CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 
50181.

Próba wyrobu
Każde złącze dwugniazdowe redukcyjne przed 
opuszczeniem fabryki zostaje poddane próbie wy-
robu łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych 
i próbie napięciowej.

ZŁĄCZE DWUGNIAZDOWE REDUKCYJNE
(K)400RTPA
630 A / 250 A – do 24 kV
400 A / 250 A – do 24 kV

Konstrukcja i wymiary 
zatyczki izolacyjnej 
przepustu
w mm

Budowa zatyczki izolacyjnej 
przepustu:

Mostek do osadzenia 
strzemiączka
Uziemienie
Warstwa przewodząca 
z EPDM
Śruba stykowa
Warstwa izolacyjna z EPDM
Dotykowo bezpieczna 
zewnętrzna warstwa EPDM

Zewnętrzna warstwa z EPDM 
zapewnia całkowite bez-
pieczeństwo w przypadku 
niezamierzonego dotyku 
powierzchni zatyczki izolacyj-
nej przepustu.

Konstrukcja 
Budowa i wymiary złącza dwugniazdowego redukcyjnego:

Stożek interface A (250 A)
Styk lamelkowy
Zaczep strzemiączka
Uziemienie
Otwór do włożenia klucza 
montażowego
Miedziany tor prądowy
Epoksydowa obudowa 
izolacyjna
Gwint wewnętrzny M16
Stożek interface C (630 A)

1

2
3

4
5
6

1
2

3
4
5

6
7

8
9

1
2
3
4
5

6
7

8
9
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Zastosowanie
Złącze dwugniazdowe proste służy do śrubowego połą-
czenia z sobą dwóch lub więcej głowic konektorowych. 
Wewnętrzny miedziany element przewodzący przysto-
sowany jest do przewodzenia prądu długotrwałego 630 
A. Złącze może zostać użyte z następującymi zgodnymi 
napięciowo elementami:
� głowicami konektorowymi typu T (K)(M)400TE, 

(K)(M)400TB, (K)(M)440TB, (K)430TB
� głowicami konektorowymi kątowymi (K)400LB,
� głowicami konektorowymi prostymi (K)450SR,
� zatyczkami izolacyjnymi przepustu (K)(M)400DR(/G).
Złącze umożliwia również wykonanie połączenia rozłą-
czalnego (jako mufa rozłączalna).

Wymagania techniczne i standardy
Złącze dwugniazdowe proste spełnia wymagania tech-
niczne i standardy budowy określone w normie CENE-
LEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każde złącze dwugniazdowe poste przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddane próbie wyrobu łącznie z pomia-
rem wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

ZŁĄCZE DWUGNIAZDOWE 
(K)(M)400CP-SC 
630 A – do 36 kV

Zastosowanie
Złącze dwugniazdowe proste służy do śrubowego połą-
czenia z sobą dwóch lub więcej głowic konektorowych. 
Wewnętrzny miedziany element przewodzący przystoso-
wany jest do przewodzenia prądu długotrwałego 
1250 A. Złącze może zostać użyte z następującymi
zgodnymi napięciowo elementami:
� głowicami konektorowymi typu T (K)(M)400TE, 

(K)(M)400TB, (K)(M)440TB, (K)430TB
� głowicami konektorowymi kątowymi (K)400LB,
� głowicami konektorowymi prostymi (K)450SR,
� zatyczkami izolacyjnymi przepustu (K)(M)400DR(/G).
Złącze umożliwia również wykonanie połączenia rozłą-
czalnego (jako mufa rozłączalna).

Wymagania techniczne i standardy
Złącze dwugniazdowe proste spełnia wymagania tech-
niczne i standardy budowy określone w normie CENE-
LEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.

Próba wyrobu
Każde złącze dwugniazdowe poste przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddane próbie wyrobu łącznie z pomia-
rem wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

ZŁĄCZE DWUGNIAZDOWE 
(K)(M)440CP 

1250 A  – do 36 kV

Konstrukcja i wymiary złącza dwugniazdowego 
prostego
w mm

Budowa złącza dwugniazdowego prostego:

Miedziany element przewodzący
Izolacja z żywicy
Uziemienie
Interface typu C
Wewnętrzny sześciokąt do dokręcania złącza
Wewnętrzny gwint M16 do wkręcenia śrub mocujących

Konstrukcja i wymiary złącza dwugniazdowego 
prostego
w mm

Budowa złącza dwugniazdowego prostego:

Miedziany element przewodzący
Izolacja z żywicy
Uziemienie
Interface typu T
Wewnętrzny sześciokąt do dokręcania złącza
Wewnętrzny gwint M16 do wkręcenia śrub mocujących

1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6
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Zastosowanie
Wtyk pomiarowy służy do podłączenia przewodu pomia-
rowego lub uziemiającego do głowic konekto-rowych 
typu T (K)(M)400TE, (K)(M)400TB, (K)(M)440TB i 430TB 
np. w celu wykonania:
� lokalizacji miejsca uszkodzenia kabla,
� próby napięciowej kabla,
� sprawdzenia kolejności faz.
Wchodząca w zakres dostawy osłona izolacyjna musi 
podczas pomiarów mieć zachowany odpowiedni odstęp 
od poszczególnych faz i elementów uziemionych.

Próba wyrobu
Każdy wtyk pomiarowy głowicy przed opuszczeniem fa-
bryki zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem 
wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

WTYK POMIAROWY
400TR
630 A – do 36 kV

Zastosowanie
Wtyk pomiarowy służy do podłączenia przewodu pomia-
rowego lub uziemiającego do głowicy konektorowej kąto-
wej (K)400LB np. w celu wykonania:
� lokalizacji miejsca uszkodzenia kabla,
� próby napięciowej kabla,
� sprawdzenia kolejności faz.

Próba wyrobu
Każdy wtyk pomiarowy głowicy przed opuszczeniem fa-
bryki zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem 
wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

WTYK POMIAROWY
400LB-TR
630 A – do 24 kV

Konstrukcja i wymiary 
wtyku pomiarowego
w mm

Budowa wtyku pomiarowego:
Osłona izolacyjna z EPDM
Przyłącze do zamontowania
przewodu pomiarowego
Nakrętka mocująca do prze-
wodu pomiarowego
Wkładka dystansowa
Izolacja z polimeru
Miedziany element przewo-
dzący
Gwint wewnętrzny M16

Zewnętrzna warstwa z EPDM 
zapewnia całkowite bez-
pieczeństwo w przypadku 
niezamierzonego dotyku 
powierzchni głowicy 
konektorowej.

Konstrukcja i wymiary 
wtyku pomiarowego
w mm

Budowa wtyku pomiarowego:
Miedziany element przewodzący
Nakrętka motylkowa
Izolacja
Zacisk mocujący

1
2

3

4
5
6

1
2
3
4

7

1

2
3
4

5

6

7

1

2

3

4
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Zastosowanie
Konektorowy ogranicznik przepięć przeznaczony 
jest do ochrony przed przepięciami urządzeń SN ta-
kich, jak: transformatory, rozdzielnice, sieci kablowe 
wyposażonych w zakończenie odpowiadające inter-
face typu C.

Konstrukcja
Budowa ogranicznika przepięć:

Bolec kontaktowy
Wewnętrzna warstwa przewodząca z EPDM
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna obudowa 
z EPDM
Warstwa izolacyjna z EPDM 
Warystor
Pleciona miedziana taśma uziemiająca
Stożek interface C (wg CENELEC EN 50180 
i 50181)
Uziemienie obudowy

Wymagania techniczne i standardy
Ogranicznik przepięć spełnia wymagania techniczne 
i standardy budowy określone w normie
IEC 60099/4.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr IEn - E - 1/06.

Próba wyrobu
Każdy ogranicznik przepięć przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapewnia, przy prawidło-
wym montażu ogranicznika przepięć, całkowite bezpieczeństwo w 
przypadku niezamierzonego dotyku jego powierzchni.

* Wymiary na następnej stronie

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 
400PB-5SA, 400PB-10SA

Typ ogranicznika 
przepięć

Znamionowy prąd wyładowczy
In   (kA)

400PB-5SA
400PB-10SA

5
10

1
2
3

4
5
6
7

8

1

2

3

4

5

6

7

8
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Typ ogranicznika 
przepięć 

400PB-5SA-W 
i

 400PB-10SA-W

Znamionowy 
prąd 

wyładowczy 
In (kA)

Napięcie 
znamionowe 

Ur (kV)

Maksymalne 
napięcie 

trwałej pracy 
Uc (kV)

Napięcie 
przy udarze 
piorunowym 

@ 5 kA
(1/20 µs) (kV)

Napięcie 
przy udarze 
piorunowym 

@ 5 kA 
(8/20 µs) (kV)

Graniczny
prąd 

wyładowczy
(kA)

Wymiary (mm)

L1 L2

400PB-5SA-15L 
400PB-5SA-18L 
400PB-5SA-22L 
400PB-5SA-24L 
400PB-5SA-30L 
400PB-10SA-8,5N 
400PB-10SA-12N 
400PB-10SA-15N 
400PB-10SA-18N 
400PB-10SA-22N 
400PB-10SA-24N 
400PB-10SA-30N 
400PB-10SA-36N 
400PB-10SA-45N

5 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

15 
18
22 
24 
30 
8,5 
12 
15 
18 
22 
24 
30 
36 
45

12,0 
14,4 
17,6 
19,2 
24,0 
6,8 
9,6 

12,0 
14,0 
17,6 
19,2 
24,0 
28,8 
36,0

42,4 
52,7 
65,7 
70,0 
87,3 
26,4 
37,2 
46,2 
56,0 
68,9 
74,4 
92,7 
111,1 
138,2

40,0 
48,0 
59,0 
64,0 
80,0 
24,2 
35,1 
40,2 
48,6 
59,8 
64,5 
80,4 
96,4 

120,0

65 
65 
65 
65 
65 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

250 
250 
350 
350 
350 
250 
250 
250 
250 
350 
350 
350 
350 
450

290 
290 
390 
390 
390 
290 
290 
290 
290 
390 
390 
390 
390 
490

Parametry elektryczne – Tabela W

Sposób zamawiania (1)
400PB-10SA-W, 400PB-5SA-W (pakowane pojedynczo) 
3 x 400PB-10SA-W, 3 x 400PB-5SA-W (pakowane po trzy)

Przykład:
W celu zamówienia trzech ograniczników przepięć dla sieci o napięciu znamionowym 8,7/15 kV oraz o znamionowym prądzie wyładow-
czym 10 kA, należy dobrać ogranicznik przepięć o Uc = 17,6 kV o oznaczeniu: 3 x 400PB-10SA-22N.

(1) Ważna uwaga:
Podany symbol ogranicznika przepięć zawiera wszystkie elementy umożliwiające jego montaż z głowicami konektoro-
wymi (np. z (K)400TB/G,(K)400LB).
W przypadku montażu indywidualnego konieczne jest zastosowanie zatyczki izolacyjnej K400DR-B(/G) lub M400DR-B(/G).
W przypadku montażu na głowicy interface B typu (K)(M)400TE/G, wymagany jest dodatkowy osprzęt.

Akcesoria dodatkowe muszą zostać wyspecyfikowane w zamówieniu.

PRZYKŁADY POŁĄCZENIA OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

W przypadku montażu ogranicznika przepięć z głowicą konektorową typu T, 
kolejność połączeń może być taka, jak podano na powyższym rysunku lub 
odwrotna, tzn. na przepuści montuje się głowicę konektorową a za nią ogra-
nicznik przepięć. Wymiar końcowy pozostaje bez zmian.
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Zastosowanie
Konektorowy ogranicznik przepięć przeznaczony 
jest do ochrony przed przepięciami (wyłącznie z 
glowicą konektorową typu (K)430TB) urządzeń SN 
takich, jak: transformatory, rozdzielnice, sieci kab-
lowe wyposażonych w głowicę konektorową typu 
(K)430TB

Konstrukcja
Budowa ogranicznika przepięć:

Wewnętrzna warstwa przewodząca z EPDM
Dotykowo bezpieczna zewnętrzna obudowa 
z EPDM
Warstwa izolacyjna z EPDM
Bolec kontaktowy
Warystor
Pokrywa mocująca
Pleciona miedziana taśma uziemiająca
Stożek interface C
Uziemienie obudowy

Wymagania techniczne i standardy
Ogranicznik przepięć spełnia wymagania technicz-
ne i standardy budowy określone w normie IEC 
60099/4.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu 
Energetyki w Warszawie nr IEn - E - 3/07.

Próba wyrobu
Każdy ogranicznik przepięć przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddany próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapewnia, przy prawidło-
wym montażu ogranicznika przepięć, całkowite bezpieczeństwo w 
przypadku niezamierzonego dotyku jego powierzchni.

* Wymiary na następnej stronie

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 
300PB-10SA

Typ ogranicznika 
przepięć

Znamionowy prąd wyładowczy
In   (kA)

300PB-10SA 10

1
2

3
4
5
6
7
8
99

8

4

1

2

3

5

6

7
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Typ ogranicznika 
przepięć 

300PB-10SA-W

Znamionowy 
prąd 

wyładowczy 
In (kA)

Napięcie 
znamionowe 

Ur (kV)

Maksymalne 
napięcie 

trwałej pracy 
Uc (kV)

Napięcie 
przy udarze 
piorunowym 

@ 5 kA
(8/20 µs) (kV)

Napięcie 
przy udarze 
piorunowym 

@ 10 kA 
(8/20 µs) (kV)

Graniczny
prąd 

wyładowczy
(kA)

Wymiary (mm)

L1 L2

300PB-10SA-15N 
300PB-10SA-18N 
300PB-10SA-22N 
300PB-10SA-24N 
300PB-10SA-30N 

10 
10 
10 
10 
10

15 
18 
22 
24
30 

12,0
14,0
17,6
19,2
24,0

40,80
48,96
57,12
65,28
81,60

44,48
53,37
62,27
71,16
88,95

100
100
100
100
100

260
260
350
350
350

300
300
390
390
390

Parametry elektryczne – Tabela W

Sposób zamawiania (1)
300PB-10SA-W (pakowane pojedynczo) 
3 x 300PB-10SA-W (pakowane po trzy)

Przykład:
W celu zamówienia trzech ograniczników przepięć dla sieci o napięciu znamionowym 8,7/15 kV oraz o znamionowym prądzie wyładow-
czym 10 kA, należy dobrać ogranicznik przepięć o Uc = 17,6 kV o oznaczeniu: 3 x 300PB-10SA-22N.

(1) Ważna uwaga:
Montaż ogranicznika przepięć 300PB-10SA jest możliwy jedynie w ukladzie z głowicą konektorową typu (K)430TB.
Podany symbol ogranicznika przepięć zawiera wszystkie elementy potrzebne do jego montażu z głowicą konektorową (K)430TB.

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ WRAZ Z WYMIARAMI UKLADU



57

INTERFACE D
INTERFACE D

1250 A- do 24 kV
MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ

Urządzenie 
wyposażone 
w interface D

(K)670AR-2
przepust olejowy

(K)672TI
przepust olejowy

(K)672BC
przepust powietrzny

(K)680CP
złącze
dwugniazdkowe
proste

(K)676RTPA
złącze
dwugniazdkowe
redukcyjne

(K)676BIPA
złącze izolacyjne

(K)606SOP
zaślepka izolacyjna

606GP
zaślepka uziemiająca

(K)606DR-TPS
zatyczka izolacyjna

(K)675BE
przedłużanie przepustu

(K)680CP
złącze dwugniazdkowe

proste

676SA
śruba

676SN
śruba + nakrętka

(K)676LRA
głowica konektorowa

typu T

odizolowanie
urządzenia

odsunięcie głowicy
od urządzenia

jeden kabel
do urządzenia

rozgałęzienie
linii

redukcja
1250/250A

zaślepienie
głowicy

odizolowanie
kabla

uziemienie
kabla

PRZEPUSTY
AKCESORIA

POŁĄCZENIA GŁOWICE KONEKTOROWE
AKCESORIA
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GŁOWICA KONEKTOROWA TYPU T
(K)676LRA/G
1250 A – do 24 kV

Zastosowanie
Głowica konektorowa typu T przeznaczona jest do 
wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich 
jak transformatory mocy, rozdzielnice, rezystory 
uziemiające, silniki, generatory itp., jak również do 
łączenia z sobą kabli i ich rozgałęziania za pomocą 
odpowiednich akcesoriów.
Głowicę konektorowa typu T można zastosować z:
� przepustem olejowym (K)670AR-2, (K)672T1,
� przepustem powietrznym (K)672TBC,
� zaślepką izolacyjną głowicy (K)606SOP,
� zaślepką uziemiającą głowicy 606GP,
� złączem dwugniazdowym (K)680CP,
� złączem dwugniazdowym redukcyjnym 

(K)676RTPA,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakoń-

czenie interface D.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyż-
szych elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorowa typu T spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181.
Głowica konektorowa K676LRA/G posiada certyfi-
kat PTB, licencję N °ISSeP04ATEX079U dla uży-
cia w środowisku EEx. Skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem celem omówienia szczegółów.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U              Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

676LRA
K676LRA

  6/10           (12)
12/20           (24)

1250 
1250

50
35

630
630

Wymiary głowicy
w mm

Konstrukcja

Budowa głowicy 
konektorowej typu T:

Kapturek wskaźnika napięcia
Pojemnościowy wskaźnik napięcia
Zatyczka izolacyjna
Śruba mocująca z nakrętką
Dotykowo bezpieczna
zewnętrzna warstwa   EPDM
Warstwa izolacyjna z EPDM
Końcówka kablowa
Warstwa przewodząca z EPDM
Oczko uziemienia
Reduktor kabla

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapewnia, przy prawidłowym 
montażu głowicy, całkowite bezpieczeństwo w przypadku niezamierzo-
nego dotyku powierzchni głowicy konektorowej.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
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Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej typu T (K)676LRA/G zawiera następujące elementy:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

(K)676LRA
kompletna głowica*

zatyczka 
izolacyjna 
+ gumowa 
pokrywa 

(K)676BIPA

śruba
mocująca
+ nakrętka 

676SN

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki. 

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej typu T należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę typu T. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 300 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 32,9 mm, należy dobrać głowicę konektorową typu T o oznaczeniu K676LRA-27-300(K)M-12-2.

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

6/10

50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
630

676LRA-11-50(K)M-11-2
676LRA-15-70(K)M-11 -2
676LRA-15-95(K)M-11-2
676LRA-19-120(K)M-11-2
676LRA-19-150(K)M-11-2
676LRA-22-185(K)M-11-2
676LRA-22-240(K)M-11-2
676LRA-22-300(K)M-11-2
676LRA-27-400(K)M-11-2
676LRA-27-500(K)M-11-2
676LRA-32-630(K)M-11-2

676LRA-11-50(K)M-12-2
676LRA-15-70(K)M-12-2 
676LRA-15-95(K)M-12-2 
676LRA-19-120(K)M-12-2 
676LRA-19-150(K)M-12-2 
676LRA-22-185(K)M-12-2 
676LRA-22-240(K)M-12-2 
676LRA-22-300(K)M-12-2 
676LRA-27-400(K)M-12-2 
676LRA-27-500(K)M-12-2

—

12/20

35
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300
400 
500 
630

K676LRA-15-35(K)M-11-2
K676LRA-15-50(K)M-11-2
K676LRA-19-70(K)M-11-2
K676LRA-19-95(K)M-11-2
K676LRA-22-120(K)M-11-2
K676LRA-22-150(K)M-11-2
K676LRA-22-185(K)M-11-2
K676LRA-27-240(K)M-11-2
K676LRA-27-300(K)M-11-2
K676LRA-27-400(K)M-11-2
K676LRA-32-500(K)M-11-2
K676LRA-37-630(K)M-11-2

K676LRA-15-35(K)M-12-2
K676LRA-15-50(K)M-12-2
K676LRA-19-70(K)M-12-2
K676LRA-19-95(K)M-12-2
K676LRA-22-120(K)M-12-2
K676LRA-22-150(K)M-12-2
K676LRA-22-185(K)M-12-2
K676LRA-27-240(K)M-12-2
K676LRA-27-300(K)M-12-2
K676LRA-27-400(K)M-12-2
K676LRA-32-500(K)M-12-2

—

korpus głowicy 
(K)650BLR

reduktor 
kabla 611 CA

końcówka
kablowa

TBC
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Zastosowanie
Przepust olejowy przeznaczony jest do stosowania w urzą-
dzeniach o izolacji olejowej takich, jak: transformatory, roz-
łączniki, kondensatory. Przepust olejowy można połączyć z 
następującymi elementami wyposażonymi w interface
typu D:
� głowicą konektorową typu T (K)676LRA,
� przedłużeniem przepustu (K)675BE,
� zatyczką izolacyjną przepustu (K)606DR-TPS.

Wykonanie
Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne elementy przewo-
dzące od obudowy podłączanego urządzenia zgodna jest z 
typem interface D wg normy CENELEC EN 50180.

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu D przepustu olejowego spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie IEC 137.
Przepust olejowy K670AR-2 posiada certyfikat PTB, licencję 
N °ISSeP04ATEX079U dla użycia w środowisku EEx, w połą-
czeniu z głowicą konektorową K676LRA/G.

Próba wyrobu
Każdy przepust olejowy przed opuszczeniem fabryki zostaje 
poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań nie-
zupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
Przepust olejowe mogą być dostarczane w wykonaniu stan-
dardowym z przewodem uziemiającym (oznaczenie /J) lub na 
specjalne zamówienie z płytkami uziemiającymi (oznaczenie 
/GS). 
Przykład: 670AR-2/J
 K670AR-2/GS.
Sposób uziemienia przepustu olejowego musi zostać sprecy-
zowany w zamówieniu.

Typ
izolatora

wtykowego

Napięcie
  U             Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

670AR-2 
K670AR-2

  6/10          (12)
12/20          (24)

1250 
1250

PRZEPUST OLEJOWY
(K)670AR-2
1250 A – do 24 kV

Minimalny poziom oleju: � 12 kV: 40 mm
 � 24 kV: 50 mm
� � 36 kV: 70 mm



61

INTERFACE E

PRZEPUSTY
AKCESORIA

POŁĄCZENIA GŁOWICE KONEKTOROWE
AKCESORIA

750S1 lub 775S1
przepust olejowy

odizolowanie
urządzenia

775T1
przepust olejowy

750CP lub 775CP
złącze dwugniazdkowe proste

750BIP lub 775BIP
zatyczka izolacyjna

750SOP
zaślepka izolacyjna

750GP
zaślepka uziemiajaca

750LR lub 775LR
głowica konektorowa 

typu T

750BE lub 775BE
przedłużanie przepustu

750DP lub 775DP
zatyczka izolacyjna

750BE lub 775BE
przedłużanie przepustu

750CP lub 775CP
złącze dwugniazdkowe

odsunięcie
głowicy od
urządzenia

jeden kabel
do urządzenia

rozgałęzienie
linii

zaślepienie
głowicy

odizolowanie
kabla

uziemienie
kabla

ITERFACE E
800 i 1250 A - do 36 kV

MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ

Urządzenie 
wyposażone 
w interface E
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GŁOWICA KONEKTOROWA TYPU T
750LR/775LR
800 A i 1250 A – 36 kV

Zastosowanie
Konektorową   głowica   typu   T   przeznaczona   
jest do wnętrzowego i napowietrznego podłączania 
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń 
takich, jak transformatory, rozdzielnice, rezystory 
uziemiające itp., jak również do łączenia z sobą 
kabli i ich rozgałęziania za pomocą odpowiednich 
akcesoriów.
Głowicę konektorową typu T można zastosować z:
� przepustem olejowym 750S1, 775S1, 775T1,
� zaślepką izolacyjną głowicy 750SOP,
� zaślepką uziemiającą głowicy 750GP,
� złączem dwugniazdowym prostym 750CP, 

775CP,
� innymi urządzeniami wyposażonymi w zakoń-

czenie interface E.
Głowice odpowiednio zamontowane na powyż-
szych elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Wymagania techniczne i standardy
Głowica konektorową spełnia wymagania technicz-
ne i standardy budowy określone w normie CENE-
LEC HD 629.1, EN 50180.

Próba wyrobu
Każda głowica konektorową przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napię-
ciowej.

Typ głowicy
konektorowej

Napięcie
   U               Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

750LR 
775LR

18/30            (36)
18/30            (36)

800 
1250

35
35

630
630

Wymiary głowicy
w mm

Konstrukcja

Budowa głowicy 
konektorowej typu T:

Kapturek wskaźnika napięcia
Pojemnościowy wskaźnik napięcia
Zatyczka izolacyjna
Śruba mocująca z nakrętką
Dotykowo bezpieczna
zewnętrzna warstwa   EPDM
Warstwa izolacyjna z EPDM
Końcówka kablowa
Warstwa przewodząca z EPDM
Oczko uziemienia
Reduktor kabla

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapewnia, przy prawidłowym 
montażu głowicy, całkowite bezpieczeństwo w przypadku niezamierzo-
nego dotyku powierzchni głowicy konektorowej.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1 2 3 4 5

6
7
8

9

10
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Zawartość zestawu
Kompletny zestaw głowicy konektorowej typu T 750LR lub 775LR zawiera następujące elementy:

Dla jednożyłowych kabli   
z żyłą powrotną z drutów
miedzianych z ekranem

spojonym z izolacją.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla kabli o innej budowie, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania 
napowietrznego 
zamów taśmę 
uszczelniającą

MWS.

Wszystkie elementy 
składowe głowicy 

mogą być zamawiane
indywidualnie.

kompletna głowica*
750LR

lub
775LR

końcówka
kablowa
TBC lub

TBC

* Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu, tabelę zaprasowań i ścierki. 

Sposób zamawiania(1)
Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej typu T należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę typu T. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 18/30 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 300 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej 
wynosi 36,9 mm, należy dobrać głowicę konektorową typu T o oznaczeniu 750LR-M-300(K)M-10-2 dla 800 A.(1) 

Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Napięcie znamionowe 
Uo/U (kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej

Miedź Aluminium

18/30 
(800 A)

35
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
630

750LR-G-35(K)M-14 
750LR-H-50(K)M-14 
750LR-J-70(K)M-14 
750LR-K-95(K)M-14 
750LR-K-120(K)M-14 
750LR-L-150(K)M-14 
750LR-L-185(K)M-14 
750LR-M-240(K)M-14 
750LR-M-300(K)M-14 
750LR-N-400(K)M-14 
750LR-P-500(K)M-14 
750LR-Q-630(K)M-14

750LR-G-35(K)M-10-2 
750LR-H-50(K)M-10-2 
750LR-J-70(K)M-10-2 
750LR-K-95(K)M-10-2 
750LR-K-120(K)M-10-2 
750LR-L-150(K)M-10-2 
750LR-L-185(K)M-10-2 
50LR-M-240(K)M-10-2 
750LR-M-300(K)M-10-2 
750LR-N-400(K)M-10-2 
750LR-P-500(K)M-10-2 
750LR-Q-630(K)M-10-2

18/30 
(1250 A)

35
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300
400 
500 
630

775LR-G-35(K)M-11-2 
775LR-H-50(K)M-11-2 
775LR-J-70(K)M-11-2 
775LR-K-95(K)M-11-2 
775LR-K-120(K)M-11-2 
775LR-L-150(K)M-11-2 
775LR-L-185(K)M-11-2 
775LR-M-240(K)M-11-2 
775LR-M-300(K)M-11-2 
775LR-N-400(K)M-11-2 
775LR-P-500(K)M-11-2 
775LR-Q-630(K)M-11-2

775LR-G-35(K)M-12-2 
775LR-H-50(K)M-12-2 
775LR-J-70(K)M-12-2 
775LR-K-95(K)M-12-2 
775LR-K-120(K)M-12-2 
775LR-L-150(K)M-12-2 
775LR-L-185(K)M-12-2 
775LR-M-240(K)M-12-2 
775LR-M-300(K)M-12-2 
775LR-N-400(K)M-12-2 
775LR-P-500(K)M-12-2 
775LR-Q-630(K)M-12-2

zatyczka izolacyjna + 
gumowa pokrywa

750DP lub
775DP

adapter
ekranu kabla

11TLkorpus głowicy 
750BLR

reduktor 
kabla 611 CA
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INTERFACE E

Zastosowanie
Przepust olejowy przeznaczony jest do stosowania w urzą-
dzeniach o izolacji olejowej takich, jak: transformatory, roz-
łączniki, kondensatory. Przepust olejowy można połączyć z 
następującymi elementami wyposażonymi w interface
typu E:
� głowicą konektorową typu T 750LR, 775LR,
� przedłużeniem przepustu 750BE, 775BE.

Wykonanie
Forma epoksydowa izolująca wewnętrzne elementy przewo-
dzące od obudowy podłączanego urządzenia zgodna jest z 
typem interface E wg normy CENELEC EN 50180 i ANSI/Ele 
386 std. (system śrubowy 5/8”)

Wymagania techniczne i standardy
Gniazdo typu E przepustu olejowego spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone w normie IEC 137.

Próba wyrobu
Każdy przepust olejowy przed opuszczeniem fabryki zostaje 
poddany próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań nie-
zupełnych i próbie napięciowej.

Sposób zamawiania
Przepust olejowe interface typu E należy wyspecyfikować w 
następujący sposób: 
dla 800 A – 750S1, 
dla 1250 A – 775S1 lub 775T1.

PRZEPUST OLEJOWY
750S1 J775S1/T1
800 A i 1250 A – 36 kV

Minimalny poziom oleju: 70 mm

Typ
przepustu
olejowego

Napięcie
   U           Um

(kV)

Prąd
Ir

(A)

Wymiary  (mm)

A B

750S1 
775S1 
775T1

 18/30       (36)
18/30       (36)
18/30       (36)

800
1250
1250

75
75

221

235
235
378
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PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ GŁOWIC KONEKTOROWYCH 
NA PODSTAWIE INTERFACE C

WIELOKROTNE POŁĄCZENIE GŁOWIC KONEKTOROWYCH W UKŁADZIE LINIOWYM

WIELOKROTNE POŁĄCZENIE GŁOWIC KONEKTOROWYCH W UKŁADZIE LINIOWYM

Układ trzech głowic 
(K)400TB/LB-L3

Układ wielokrotny głowic 
K(M)400TB-Lx

Układ dwóch głowic 
(K)400TB/LB-P2

Układ wielokrotny głowic 
K(M)400TB-Px
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Połączenie głowica konektorowa – przepust oraz głowica 
konektorowa – głowica konektorowa nie może być obciążo-
ne naprężeniami związanymi z ciężarem bądź wygięciem 
kabla. Dlatego konieczne jest zamocowanie kabla, za po-
mocą uchwytu kablowego, możliwie najbliżej głowicy ko-
nektorowej.

DOBÓR KOŃCÓWEK ŚRUBOWYCH DO GŁOWIC KONEKTOROWYCH

Przekrój żyły roboczej [mm2] 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630

Interface A 
Głowica konektorowa kątowa (K)158LR

przepust Cu - żyła robocza Cu/Al / POŁĄCZENIE wtykowe (przykład 158LR-FG-LRMC-35/50-10-5-V)
LRMC-35.50-10-5-V Al

Cu

LRMC-35&70-10-5-V Al
Cu

Interface A 
Głowica konektorowa prosta (K)152SR

przepust Cu - żyła robocza Cu/Al / POŁĄCZENIE wtykowe (przykład 152SR-FG-SRMC-35/50-12-P)
SRMC-35/50-12-P Al

Cu

SRMC-35&70-12-P Al
Cu

Interface C 
Głowica konektorowa kątowa (K)400LB

przepust Cu - żyła robocza Cu/Al / POŁĄCZENIE śrubowe (przykład K400LB-19-LMBC16.95)
LMBC 16.95 Al

Cu

LMBC 50.150 Al
Cu

LMBC 95.240 Al
Cu

Interface C 
Głowica konektorowa typu „T” 430TB/300PB

przepust Cu - żyła robocza Cu/Al / POŁĄCZENIE śrubowe (przykład (K)430TB-18-TMBC-95-240-14-5)
TMBC-16.95-14-LV Al

Cu

TMBC-50.150-14-LV Al
Cu

TMBC-95.240-14-LV Al
Cu

Interface C 
Głowica konektorowa typu „T” (K)(M)(P)400TB; (K)(M)440TB

przepust Cu - żyła robocza Cu/Al / POŁĄCZENIE śrubowe (przykład M440TB/G-37-TMBC-400.630-12-5)
TMBC-50.150-12-5 Al

Cu

TMBC-95.240-12-5 Al
Cu

TMBC-120.300-12-5 Al
Cu

TMBC-185.400-12-5 Al
Cu

TMBC-400.630-12-5 Al
Cu
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GŁOWICE I MUFY KABLOWE
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ZIMNOKURCZLIWA GŁOWICA WNĘTRZOWA
ITK
Do 36 kV

Zastosowanie
Zimnokurczliwa głowica wnętrzowa ITK umożliwia bar-
dzo prosty i szybki montaż zakończenia kabla o izolacji 
z tworzyw sztucznych i przeznaczona jest do stosowa-
nia w pomieszczeniach.

Wymagania techniczne i standardy
Zimnokurczliwa głowica wnętrzowa spełnia wymaga-
nia techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu Ener-
getyki w Warszawie nr lEn - EWP - 533/06.

Konstrukcja głowicy
Budowa zamontowanej zimnokurczliwej głowicy wnę-
trzowej:

Aluminiowa lub miedziana szczelna końcówka
kablowa
Masa uszczelniająca pomiędzy końcówką
i izolacją żyły roboczej
Zimnokurczliwa rura izolacyjna
Warstwa sterująca
Masa uszczelniająca do uszczelnienia
na drutach żyły powrotne
Pierścień z gumy przewodzącej EPDM
Druty żyły powrotnej kabla

Próba wyrobu
Każda zimnokurczliwa głowica wnętrzowa przed 
opuszczeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie 
napięciowej.

Typ głowicy
wnętrzowej

Napięcie
   U              Um

(kV)

Wymiar
L

(mm)

Przekrój żyły roboczej Al lub Cu  (mm2)

min max

ITK 212 
ITK 312 
ITK 224 
ITK 324 
ITK 236

 6/10          (12)
 6/10          (12)
12/20          (24)
12/20          (24)
18/30          (36)

260
300
260
300
620

25
300
25

185
50

400
1000
240
800
150

GŁOWICA WNĘTRZOWA

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3
4
5

6
7
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GŁOWICA WNĘTRZOWA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej głowicy wnętrzowej ITK zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na
kablach z żyłą powrotną 
z drutów miedzianych.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla zastosowania na 
kablach o innej budowie,

zwróć się do naszego 
reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Można stosować 
ze wszystkimi 

typami szczelnych 
końcówek
kablowych.

Ciepło i palnik nie są 
potrzebne.

3 x ITK W
kompletna głowica**

3 x rura izolacyjna*

* Prefabrykowana rura izolacyjna fabrycznie wyposażona w warstwę sterującą i masę uszczelniającą. 
** Zawiera również smar silikonowy instrukcję montażu i ścierki.

Sposób zamawiania(1)

Aby ustalić symbol zamawianej zimnokurczliwej głowicy wnętrzowej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły
roboczej kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę wnętrzową. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 70 mm2, należy dobrać zimnokurczliwa głowicę
wnętrzową o oznaczeniu 3 x ITK 224 (bez końcówki kablowej) lub 3 x ITK 224-C50-150 (z końcówką śrubową).

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Napięcie 
znamionowe

Typ
głowicy

Przekrój żyły roboczej (mm2)      (tabela W)
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000

6/10 ITK 212
ITK 312

12/20 ITK 224
ITK 324

18/30 ITK 236

3 x końcówka
kablowa 

(opcjonalnie)

ITK 212 
do ITK 324

ITK 236

3 x rura izolacyjna 
z 6 kloszami

3 x rura izolacyjna*

3xlTK W-X

Typ końcówki śrubowej
Przekrój żyły roboczej (mm2)      (tabela X)

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000
C16-95

C50-150
C95-240

C120-300
C185-400
C400-630

Al: Cu:

Wymiary końcówki kablowej powinny zawierać się w podanym zakresie 
(nie stosuje się do ITK 312 i ITK 324). 

Przy doborze końcówek kablowych można skorzystać z katalogu GPH.

Dla zastosowania na
kablach trzyżyłowych:

zobacz T-ITK.
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GŁOWICA WNĘTRZOWA
ZIMNOKURCZLIWA GŁOWICA WNĘTRZOWA
DLA KABLI TRZYŻYŁOWYCH
T-ITK
Do 24 kV

Zastosowanie
Zimnokurczliwa głowica wnętrzowa T-ITK umożliwia 
bardzo prosty i szybki montaż zakończenia kabla trzy-
żyłowego o izolacji z tworzyw sztucznych i przezna-
czona jest do stosowania w pomieszczeniach.

Wymagania techniczne i standardy
Zimnokurczliwa głowica wnętrzowa spełnia wymaga-
nia techniczne i standardy budowy określone w normie 
CENELEC HD 629.1.

Konstrukcja głowicy
Budowa zamontowanej zimnokurczliwej głowicy wnę-
trzowej:

Końcówka kablowa (niezawarte w zestawie)
Masa uszczelniająca
Zimnokurczliwa rura izolacyjna
Warstwa sterująca
Pierścień z gumy przewodzącej EPDM
Rura izolacyjna
Trójpalczatka
Wyprowadzenie do uziemienia

Próba wyrobu
Każda zimnokurczliwa głowica wnętrzowa przed 
opuszczeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie 
napięciowej.

Typ głowicy
wnętrzowej

Napięcie
   U             Um

(kV)

Średnica na izolacji 
żyły roboczej d (mm)

Średnica kabla D 
(mm)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu(mm2)

min max min max min max

T-ITK 112
T-ITK 212
T-ITK 124
T-ITK 224

  6/10          (12)
  6/10          (12)
12/20          (24)
12/20          (24)

16
20
16
20

30
36
30
40

50
60
50
65

70
90
72
90

70
150
50

120

185
300
150
240

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

8

2

2

8
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GŁOWICA WNĘTRZOWA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej głowicy wnętrzowej T-ITK zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na
kablach z żyłą powrotną 
z drutów miedzianych.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla zastosowania
na kablach

opancerzonych
zwróć się do

naszego repre-
zentanta.

Dla zastosowania 
dla innych typów kabli, 
zwróć się do naszego 

reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Można stosować ze
wszystkimi typami

szczelnych końcówek
kablowych.

Dostępne również
w wykonaniu 

termokurczliwym.

T-ITK
kompletna głowica**

1 x Taśma 
uszczelniająca

* Prefabrykowana rura izolacyjna fabrycznie wyposażona w warstwę sterującą i masę uszczelniającą. 
** Zawiera również smar silikonowy instrukcję montażu i ścierki. 
*** Na życzenie w wykonaniu termokurczliwym

Sposób zamawiania(1)

Aby ustalić symbol zamawianej zimnokurczliwej głowicy wnętrzowej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej 
kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę wnętrzową. Tabela doboru.

Przykład:
Dla trzyżyłowego kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 3x70 mm2, należy dobrać zimnokurczli-
wa głowicę wnętrzową o oznaczeniu T-ITK 124 (bez końcówki kablowej) lub T-ITK 124-C50-150 (z końcówką śrubową).

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na trzyżyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych. Dla kabli o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.

Inne rozwiązania:

Napięcie 
znamionowe

Typ
głowicy

Przekrój żyły roboczej (mm2)      (tabela W)
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

6/10 T-ITK 112
T-ITK 212

12/20 T-ITK 124
T-ITK 224

1x hak 
montażowy

3 x rura 
izolacyjna*

3 x zimnokurczliwa 
rura izolacyjna ***

1 x Zimnokurczliwa 
trójpalczatka ***

Wymiary końcówki kablowej powinny zawierać się w podanym zakresie. 

Przy doborze końcówek kablowych można skorzystać z katalogu GPH.

T-ITK W
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GŁOWICA WNĘTRZOWA

Zastosowanie
Silikonowa głowica wnętrzowa AIN umożliwia bardzo prosty i 
szybki montaż zakończenia kabla o izolacji z tworzyw sztucz-
nych i przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach.

Wymagania techniczne i standardy
Silikonowa głowica wnętrzowa spełnia wymagania technicz-
ne i standardy budowy określone w normie CENELEC HD 
629.1 oraz IEC 60502-4.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu Energetyki w 
Warszawie nr lEn - EWP - 353/03 oraz lEn-EWP-409/2004.

Konstrukcja głowicy
Budowa silikonowej głowicy wnętrzowej:

Aluminiowa lub miedziana szczelna końcówka kablowa
Zagęszczenie uszczelnienia będące efektem wydłużenia 
końcówki po zaprasowaniu 
Elastyczny silikon umożliwiający w każdym przypadku 
jego lekkie nakładanie i ściąganie z izolacji żyły roboczej 
kabla
Warstwa sterująca z silikonu
Żyła powrotna kabla

Próba wyrobu
Każda silikonowa głowica wnętrzowa przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z pomiarem 
wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

NASUWANA SILIKONOWA GŁOWICA WNĘTRZOWA
AIN
Do 36 kV

Typ głowicy
wnętrzowej

Napięcie
   U             Um

(kV)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu  (mm2)

min max

AIN 10
AIN 20
AIN 30
AIN 36

  6/10         (12)
12/20         (24)
18/30         (36)
21/36         (42)

25
35
50

150

1000
1000
800
800

1
2

3

4
5

1

2

3

4

5
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Dla zastosowania na
kablach z żyłą 

powrotną z drutów 
miedzianych.

Dodatkowy zestaw 
nie jest potrzebny.

Dla zastosowania 
na kablach z żyłą 
powrotną z taśm

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla zastosowania na
kablach trzyżyłowych,
zwróć się do naszego

reprezentanta o podanie
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania na 
kablach o innej budowie,

zwróć się do naszego 
reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Ciepło i palnik 
nie są 

potrzebne.

Napięcie 
Urn
(kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Średnica izolacji żyły 
roboczej (mm) Liczba

kloszy
L

(mm)
Średnica
D (mm)

Sposób
zamawiania

min.         max. min.           max.

12

25            95
120          240
300          500
800         1000

13,5           20,8
19,4           28,4
27,4           36,6
40,0           55,0

2
2
2
7

150
150
150
330

37
43
60

127

3xAIN10-1-H
3xAIN10-2-H
3xAIN10-3-H
3xAIN10-4-H

24

35            70
95           240
300          630
800         1000

18,3           23,4
23,0           32,6
31,6           43,5
40,0           55,0

3
3
3
7

225
225
225
330

47
56
62

127

3x AIN 20-1-H
3x AIN 20-2-H
3x AIN 20-3-H
3x AIN 20-4-H

36

50            70
95           240
240          400
400          800

24,2           28,4
27,3           37,6
31,5           42,8
40,0           55,0

6
6
6
7

300
300
300
330

74
74
81

127

3x AIN 30-1-H
3x AIN 30-2-H
3x AIN 30-3-H
3x AIN 30-4-H

42
150          300
400          800

31,5           42,8
40,0           55,0

7
7

330
330

127
127

3x AIN 36-3-H
3x AIN 36-4-H

Kompletny zestaw zawsze zawiera trzy korpusy głowic silikonowych, instrukcję montażu, specjalny smar, ścierkę, taśmę PCV, taśmę
półprzewodzącą (MFC),...
Końcówki dla żyły roboczej i powrotnej kabla nie są zawarte w standardowym zestawie i powinny zostać zamówione oddzielnie.

Uwaga:
Żyły robocze kabli należy zakańczać za pomocą szczelnych końcówek Al, Cu, AlCu lub końcówek śrubowych.

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych. Dla kabli o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 240 mm2 i żyłą powrotną z drutów miedzianych, 
należy dobrać silikonową głowicę wnętrzową o oznaczeniu 3 x AIN 20-2-H.

Sposób zamawiania (1)

Można stosować ze
wszystkimi typami

szczelnych końcówek
kablowych.
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GŁOWICA WNĘTRZOWA
ZIMNOKURCZLIWA GŁOWICA NAPOWIETRZNA
OTK
Do 36 kV

Zastosowanie
Zimnokurczliwa głowica napowietrzna OTK umożliwia 
bardzo prosty i szybki montaż zakończenia kabla o 
izolacji z tworzyw sztucznych i przeznaczona jest do 
zastosowań napowietrznych. Można stosować za-
miennie końcówką w górę i w dół, poprzez zmianę 
ukształtowania kloszów.

Wymagania techniczne i standardy
Zimnokurczliwa głowica napowietrzna spełnia wyma-
gania techniczne i standardy budowy określone w nor-
mie CENELEC HD 629.1.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu Ener-
getyki w Warszawie nr lEn – EWP – 533/06.

Konstrukcja głowicy
Budowa zamontowanej zimnokurczliwej głowicy napo-
wietrznej:

Aluminiowa lub miedziana szczelna końcówka
kablowa
Masa uszczelniająca pomiędzy końcówką
i izolacją żyły roboczej
Zimnokurczliwa rura izolacyjna
Warstwa sterująca
Masa uszczelniająca do uszczelnienia
na drutach żyły powrotnej
Pierścień z gumy przewodzącej EPDM
Druty żyły powrotnej kabla

Próba wyrobu
Każda zimnokurczliwa głowica napowietrzna przed 
opuszczeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu 
łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie 
napięciowej.

Typ głowicy
napowietrznej

Napięcie
   U              Um

(kV)

Wymiar
L

(mm)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu  (mm2)

min max

OTK 212 
OTK 312 
OTK 124 
OTK 224 
OTK 324 
OTK 236

  6/10          (12)
  6/10          (12)
12/20          (24)
12/20          (24)
12/20          (24)
18/30          (36)

300
620
260
400
620
620

50
500
25
50

300
50

400
1000

70
240
630
150

1

2

3
4
5

6
7

1

2

3

4

5

6

7
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GŁOWICA WNĘTRZOWA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej głowicy napowietrznej OTK zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na
kablach z żyłą powrotną 
z drutów miedzianych.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla kabli z żyłą 
powrotną z taśm 

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla zastosowania na 
kablach o innej budowie,

zwróć się do naszego 
reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Można stosować 
ze wszystkimi 

typami szczelnych 
końcówek
kablowych.

Ciepło i palnik nie są 
potrzebne.

3 x OTK W-X 
kompletna głowica*

3 x rura izolacyjna*

* Prefabrykowana rura izolacyjna fabrycznie wyposażona w warstwę sterującą i masę uszczelniającą. 
** Zawiera również smar silikonowy instrukcję montażu i ścierki.

Sposób zamawiania(1)

Aby ustalić symbol zamawianej zimnokurczliwej głowicy napowietrznej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły
roboczej kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę wnętrzową. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 70 mm2, należy dobrać zimnokurczliwa głowicę
wnętrzową o oznaczeniu 3 x OTK 224 (bez końcówki kablowej) lub 3 x OTK 224-C50-150 (z końcówką śrubową).

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania:

Napięcie 
znamionowe

Typ
głowicy

Przekrój żyły roboczej (mm2)      (tabela W)
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000

6/10 OTK 212
OTK 312

12/20
OTK 124
OTK 224
OTK 324

18/30 OTK 236

3 x końcówka
kablowa 

(opcjonalnie)

OTK 212

OTK 224

OTK 236
OTK 312
OTK 324

3 x rura izolacyjna z 5 kloszami

3 x rura izolacyjna z 3 kloszami*

3 x OTK W-X

Typ końcówki śrubowej
Przekrój żyły roboczej (mm2)      (tabela X)

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000
C16-95

C50-150
C95-240

C120-300
C185-400
C400-630

Al: Cu:

Wymiary końcówki kablowej powinny zawierać się w podanym zakresie (dla 
OTK 312 i OTK 324 z uwagi na szerszy zakres stosowania, wymiary końcó-
wek prasowanych mogą być inne). 

Przy doborze końcówek kablowych prasowanych można skorzystać z kata-
logu GPH.

Dla zastosowania na
kablach trzyżyłowych:

zobacz T-OTK.

3 x rura izolacyjna* 3 x rura izolacyjna z 5 kloszami
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GŁOWICA NAPOWIETRZNA
ZIMNOKURCZLIWA GŁOWICA NAPOWIETRZNA 
DLA KABLI TRZYŻYŁOWYCH 
T-OTK 
Do 24 kV

Zastosowanie
Zimnokurczliwa głowica napowietrzna T-OTK umożli-
wia bardzo prosty i szybki montaż zakończenia kabla 
trzyżyłowego o izolacji z tworzyw sztucznych i prze-
znaczona jest do zastosowań napowietrznych. Można 
stosować zamiennie końcówką w górę i w dół, poprzez 
zmianę ukształtowania kloszów.

Wymagania techniczne i standardy
Zimnokurczliwa głowica napowietrzna spełnia wyma-
gania techniczne i standardy budowy określone w nor-
mie CENELEC HD 629.1.

Konstrukcja głowicy
Budowa zamontowanej zimnokurczliwej głowicy napo-
wietrznej:

Końcówka kablowa (niezawarte w zestawie)
Masa uszczelniająca
Zimnokurczliwa rura izolacyjna z kloszami
Zimnokurczliwa rura izolacyjna
Warstwa sterująca
Pierścień z gumy przewodzącej EPDM
Rura izolacyjna
Trójpalczatka
Wyprowadzenie do uziemienia

Próba wyrobu
Każda zimnokurczliwa trójfazowa głowica napowietrz-
na przed opuszczeniem fabryki zostaje poddana pró-
bie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań niezupeł-
nych i próbie napięciowej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

Typ głowicy
napowietrznej

Napięcie
   U              Um

(kV)

Średnica na izolacji 
żyły roboczej d (mm)

Średnica kabla D 
(mm)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu  (mm2)

min max min max min max

T-OTK 112
T-OTK 212
T-OTK 124
T-OTK 224

  6/10          (12)
  6/10          (12)
12/20          (24)
12/20          (24)

16
20
16
20

30
36
30
40

50
60
50
65

70
90
72
90

70
150
50

120

185
300
150
240
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GŁOWICA NAPOWIETRZNA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej głowicy napowietrznej T-OTK zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na
kablach z żyłą powrotną 
z drutów miedzianych.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla zastosowania dla 
innych typów kabli, 

zwróć się do naszego 
reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Można stosować ze
wszystkimi typami

szczelnych końcówek
kablowych.

Dostępne również
w wykonaniu 

termokurczliwym.

T-OTK 
kompletna 
głowica**

* Prefabrykowana rura izolacyjna fabrycznie wyposażona w warstwę sterującą i masę uszczelniającą. 
** Zawiera również smar silikonowy, instrukcję montażu i ścierki. 
*** Na życzenie w wykonaniu termokurczliwym

Sposób zamawiania(1)

Aby ustalić symbol zamawianej zimnokurczliwej głowicy napowietrznej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły
roboczej kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę napowietrzną. Tabela doboru.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 70 mm2, należy dobrać zimnokurczliwa głowicę
napowietrzną o oznaczeniu T-OTK 224 (bez końcówki kablowej) lub T-OTK 224-C50-150 (z końcówką śrubową).

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na trzyżyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych. Dla kabli o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.

Inne rozwiązania:

1 x hak
montażowy

T-OTK 112

T-OTK W

Wymiary końcówki kablowej powinny zawierać się w podanym zakresie. 

Przy doborze końcówek kablowych prasowanych można skorzystać 
z katalogu GPH.

Dla zastosowania
na kablach

opancerzonych
zwróć się do

naszego reprezentanta.

Napięcie 
znamionowe

Typ
głowicy

Przekrój żyły roboczej (mm2)      (tabela W)
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

6/10 T-OTK 112
T-OTK 212

12/20 T-OTK 124
T-OTK 224

T-OTK 224

3 x zimnokurczliwa
rura ochronna ***

3 x korpus głowicy
zimnokurczliwej*

1 x Taśma 
uszczelniająca

1 x Zimnokurczliwa
trójpalczatka ***
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GŁOWICA NAPOWIETRZNA

Zastosowanie
Silikonowa głowica napowietrzna AFN umożliwia bardzo pro-
sty i szybki montaż zakończenia kabla o izolacji z tworzyw 
sztucznych i przeznaczona jest do stosowania napowietrzne-
go. Specjalny kształt kloszów, umożliwia zastosowanie głowi-
cy w pozycji poziomej.

Wymagania techniczne i standardy
Silikonowa głowica napowietrzna spełnia wymagania tech-
niczne i standardy budowy określone w normie CENELEC 
HD 629.1 oraz IEC 60502-4.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu Energetyki w 
Warszawie nr lEn - EWP - 354/03 oraz lEn-EWP-410/2004.

Konstrukcja głowicy
Budowa silikonowej głowicy napowietrznej:

Aluminiowa lub miedziana szczelna końcówka kablowa
Silikonowa nasuwka będąca dodatkowym uszczelnieniem 
głowicy na końcówce
Żyła robocza kabla
Izolacja żyły roboczej kabla
Elastyczny silikon umożliwiający w każdym przypadku 
jego lekkie nakładanie i ściąganie z izolacji żyły roboczej 
kabla
Warstwa sterująca z silikonu
Uszczelnienie
Trzy druty pełniące funkcję zestyku opaski uziemiającej 
z żyłą powrotną kabla
Żyła powrotna kabla
Powłoka zewnętrzna kabla
Opaska uziemiająca
Zewnętrzna powłoka przewodząca
Zagęszczenie uszczelnienia będące efektem wydłużenia 
końcówki po zaprasowaniu

Próba wyrobu
Każda silikonowa głowica napowietrzna przed opuszczeniem 
fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z pomiarem 
wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

NASUWANA SILIKONOWA GŁOWICA NAPOWIETRZNA
AFN
Do 42 kV

Typ głowicy
napowietrznej

Napięcie
   U              Um

(kV)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu  (mm2)

min max

AFN 10
AFN 20
AFN 30
AFN 36

  6/10          (12)
12/20          (24)
18/30          (36)
21/36          (42)

25
35
50

150

1000
1000
800
800

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

1

2

3

4

5

6

7
8

9

12

10

11

13

11
12
13
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Dla zastosowania na
kablach z żyłą 

powrotną z drutów 
miedzianych.

Dodatkowy zestaw 
nie jest potrzebny.

Dla zastosowania 
na kablach z żyłą 
powrotną z taśm

miedzianych. 
Zamów: Kit MT.

Dla zastosowania na
kablach trzyżyłowych,
zwróć się do naszego

reprezentanta o podanie
właściwego rozwiązania.

Dla zastosowania na 
kablach o innej budowie,

zwróć się do naszego 
reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Ciepło i palnik 
nie są 

potrzebne.

Napięcie 
Urn
(kV)

Przekrój żyły 
roboczej (mm2)

Średnica izolacji żyły 
roboczej (mm) Liczba

kloszy
L

(mm)
Średnica
D (mm)

Droga 
upływu 
(mm)

Sposób
zamawiania

min.         max. min.           max.

12
25            95

120          240
300          500

13,5           20,8
19,4           28,4
27,4           36,6

2
2
2

150
150
150

90
96

105

369 
365 
360

3xAFN 10-1-H
3xAFN 10-2-H
3xAFN 10-3-H

24

35            70
95           240
300          630
800         1000

18,3           23,4
23,0           32,6
31,6           43,5
40,0           55,0

3
3
3
7

225
225
225
330

100
112
118
127

480 
499 
462 
749

3x AFN 20-1-H
3x AFN 20-2-H
3x AFN 20-3-H
3x AFN 20-4-H

36

50            70
95           240
240          400
400          800

24,2           28,4
27,3           37,6
31,5           42,8
40,0           55,0

6
6
6
7

300
300
300
330

115
115
127
127

695 
694 
718 
749

3x AFN 30-1-H
3x AFN 30-2-H
3x AFN 30-3-H
3x AFN 30-4-H

42
150          300
400          800

31,5           42,8
40,0           55,0

7
7

330
330

127
127

749 
749

3x AFN 36-3-H
3x AFN 36-4-H

Kompletny zestaw zawsze zawiera trzy korpusy głowic silikonowych, nasuwką uszczelniającą instrukcję montażu, specjalny smar, 
ścierkę, opaskę uziemiającą masę uszczelniającą taśmę PCV, taśmę półprzewodzącą(MFC),... 
Końcówki dla żyły roboczej i powrotnej kabla nie są zawarte w standardowym zestawie i powinny zostać zamówione oddzielnie.
Uwaga:
Żyły robocze kabli należy zakańczać za pomocą szczelnych końcówek Al, Cu, AlCu lub końcówek śrubowych.

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych. Dla kabli o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 240 mm2 i żyłą powrotną z drutów miedzianych, 
należy dobrać silikonową głowicę napowietrzną o oznaczeniu 3 x AFN 20-2-H.

Sposób zamawiania (1)

Można stosować ze
wszystkimi typami

szczelnych końcówek
kablowych.

Ważne:
Ze względu na specjalny kształt kloszów, możliwe jest zastosowanie głowicy w pozycji poziomej.
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MUFA KABLOWA
ZIMNOKURCZLIWA MUFA KABLOWA
12CSJ
Do 12 kV

Zastosowanie
Mufa zimnokurczliwa przeznaczona jest do łączenia 
jednożyłowych kabli średniego napięcia o izolacji z two-
rzyw sztucznych ułożonych w różnych środowiskach 
takich jak ziemia, przepusty kablowe, napowietrznie. 
Jest ona całkowicie ekranowana i zanurzalna.
Mufa odznacza się bardzo dużym zakresem przekro-
jów kabli na których może zostać zastosowana oraz 
prostym i szybkim montażem, ze scalonym w prefabry-
kacie mufy odtworzeniem żyły powrotnej kabla.

Wymagania techniczne i standardy
Zimnokurczliwa mufa kablowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone normie 
CENELEC HD 629.1.

Konstrukcja mufy kablowej
Budowa zimnokurczliwej mufy kablowej:

Wytłaczany dwuwarstwowy korpus z gumy EPDM
Taśma uszczelniająca
Płat półprzewodzący
Zewnętrzny korpus
Taśma sterująca polem
Masa uszczelniająca
Taśma miedziana
Złączka kablowa (nie zawarta w standardowym 
zestawie).

Próba wyrobu
Każda zimnokurczliwa mufa kablowa przed opuszcze-
niem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych
 

 

1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5

6

7

8

Typ mufy
Napięcie

   U              Um

(kV)

Średnica izolacji żyły 
roboczej kabla (mm)

Średnica zewnętrzna
powłoki kabla (mm)

Długość
L

(mm)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu  (mm2)

min max min max min max

12CSJ-2   6/10          (12) 17 33 26 46 520 70 300

5

6
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MUFA KABLOWA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej mufy kablowej 12CSJ-2 zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na
kablach z żyłą powrotną 
z drutów miedzianych.
Dodatkowy zestaw nie

jest potrzebny.

Dla zastosowania na
kablach trzyżyłowych:

zobacz TT-12CSJ.

Można stosować ze
wszystkimi typami

szczelnych końcówek
kablowych.

Można stosować ze 
wszystkimi normatywnymi 
typami złączek kablowych 

(prasowanymi i
śrubowymi).

12CSJ-2 kompletna
zimnokurczliwa mufa

kablowa*

* Zawiera również hak montażowy, taśmę klejącą, smar silikonowy, ścierki, rękawiczki, biały ołówek i instrukcję montażu 
Złączka kablowa jest dołączana do zestawu tylko na życzenie.

Sposób zamawiania(1)

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 6/10 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2 należy dobrać mufę kablową o
oznaczeniu 12CSJ-2-HSS.

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych. Dla kabli o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.

12CSJ-2

Dla kabli z żyłą powrotną
z taśm miedzianych.

Zamów: Kit MT.

Przekrój żyły roboczej 
(mm2) 70 95 120 150 185 240 300 Średnica izolacji żyły 

roboczej kabla (mm)
Średnica powłoki ze-
wnętrznej kabla (mm)

12CSJ-2-HSS 17-33 46 max.12CSJ-2

1 x samoprzylepna 
taśma miedziana 

(tylko dla kabli z żyła 
powrotna drutów 

miedzianych)

1x 12CSJ
korpus 

zimnokurczliwej 
mufy kablowej

1x termokur-
czliwa powłoka 

zewnętrzna

2 x taśma
sterująca

1 x półprzewodzący 
płat

Ważna uwaga:
Upewnij się, czy średnica powłoki zewnętrznej i izo-
lacji żyły roboczej kabla zawiera się w zakresie poda-
nym w powyższej tabeli oraz sprawdź maksymalne 
wymiary złączki kablowej podane poniżej.

Typ mufy
Maksymalne wymiary złączki kablowej (mm)

L max. Ø max.
12CSJ-2 145 34
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MUFA KABLOWA
ZIMNOKURCZLIWA MUFA KABLOWA
TT-12CSJ-2
Do 12 kV

Zastosowanie
Mufa zimnokurczliwa przeznaczona jest do łączenia 
trójżyłowych kabli średniego napięcia o izolacji z two-
rzyw sztucznych ułożonych w różnych środowiskach 
takich jak ziemia, przepusty kablowe i napowietrznie. 
Jest ona całkowicie ekranowana i zanurzalna. Mufa 
odznacza się bardzo dużym zakresem przekrojów 
kabli na których może zostać zastosowana oraz pro-
stym i szybkim montażem, ze scalonym w prefabryka-
cie mufy odtworzeniem żyły powrotnej kabla.

Wymagania techniczne i standardy
Zimnokurczliwa mufa kablowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone normie 
CENELEC HD 629.1.

Konstrukcja mufy kablowej
Budowa zimnokurczliwej mufy kablowej:

Wytłaczany dwuwarstwowy korpus z gumy EPDM
Płat półprzewodzący
Osłona zewnętrzna wykonana:
a) jako termokurczliwa lub
b) jako korpus wypełniony żywicą elektroizolacyjną 

lub
c) za pomocą taśmy wypełnianej żywicą elektro-

izolacyjną
Taśma sterująca polem
Miedziana taśma lub plecionka
Złączka kablowa (nie zawarta w standardowym 
zestawie)
Powłoka odtwarzająca ekran i pancerz (dostoso-
wana do typu kabla).

Próba wyrobu
Każda zimnokurczliwa mufa kablowa przed opuszcze-
niem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie 
z pomiarem wyładowań niezupełnych.

1
2
3

4
5
6

7

2
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Typ mufy
Napięcie

   U              Um

(kV)

Średnica izolacji żyły 
roboczej kabla (mm)

Średnica zewnętrzna
powłoki kabla (mm)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu  (mm2)

min max min max

TT-12CSJ-2   6/10          (12) 17 80 70 300

5

4

2
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MUFA KABLOWA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej mufy kablowej TT-12CSJ-2 zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na
kablach o innej

budowie, zwróć się do
naszego reprezentanta
o podanie właściwego

rozwiązania.

Do łączenia kabli
z różnymi typami

ekranów: zwróć się do
naszego reprezentanta 
o podanie właściwego 

rozwiązania.

Wersja z powłoką
zewnętrzna taśmowo-

żywiczną lub korpusem 
poliuretanowym:

zwróć się do naszego
reprezentanta

Można stosować ze 
wszystkimi norma-

tywnymi typami 
złączek kablowych 

(prasowanymi i
śrubowymi).

TT-12CSJ-2/X
kompletna 

mufa kablowa*

* Zawiera również hak montażowy, taśmę klejącą, smar silikonowy, ścierki, rękawiczki, biały ołówek i instrukcję montażu 
Złączka kablowa jest dołączana do zestawu tylko na życzenie.

Sposób zamawiania(1)

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 6/10 kV nieopancerzonego z aluminiową wielodrutowążyłą roboczą o przekroju 3 x 150 mm2 (gdzie średnica 
na izolacji żyły roboczej wynosi 23,3 mm, a średnica powłoki kabla wynosi 59,8 mm), należy dobrać mufę z taśmą wypełnianą żywicą 
elektroizolacyjną o oznaczeniu 12CSJ-2-TIR.

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na trzyjżyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów 
miedzianych. Dla kabli o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.

TT-12CSJ-2/X

Łączenie kabli
z różnymi

pancerzami: zwróć się
do naszego

reprezentanta.

Przekrój żyły roboczej 
(mm2) 70 95 120 150 185 240 300 Średnica izolacji żyły 

roboczej kabla (mm)
Średnica powłoki ze-
wnętrznej kabla (mm)

TT-12CSJ-2/X min. 17 80 max.TT-12CSJ-2/X

3 x samoprzylepna
taśma miedziana

(tylko dla kabli z żyłą
powrotną z drutów

miedzianych)

3 x 12CSJ-2
korpus

zimnokurczliwej 
mufy kablowej

3 x płat 
półprzewodzący

Ważna uwaga:
Upewnij się, czy średnica powłoki zewnętrznej i izo-
lacji żyły roboczej kabla zawiera się w zakresie poda-
nym w powyższej tabeli oraz sprawdź maksymalne 
wymiary złączki kablowej podane poniżej.

Typ mufy
Maksymalne wymiary złączki kablowej (mm)

L max. Ø max.
TT-12CSJ-2/X 145 34

6 x taśma 
sterująca

Tabela X - typ Opis
/HSS Zestaw zawiera termokurczliwą powłokę zewnętrzną
/TIR Zestaw zawiera taśmę oraz żywicą elektroizolacyjną
/PBR Zestaw zawiera korpus oraz żywicę elektroizolacyjną

Łączenie kabli
o różnych

przekrojach: zwróć się
do naszego 

reprezentanta.
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MUFA KABLOWA
ZIMNOKURCZLIWA MUFA KABLOWA
24CSJ
Do 24 kV

Zastosowanie
Mufa zimnokurczliwa przeznaczona jest do łączenia 
jednożyłowych kabli średniego napięcia o izolacji z two-
rzyw sztucznych ułożonych w różnych środowiskach 
takich jak ziemia, przepusty kablowe i napowietrznie. 
Jest ona całkowicie ekranowana i zanurzalna. Mufa 
odznacza się bardzo dużym zakresem przekrojów 
kabli na których może zostać zastosowana oraz pro-
stym i szybkim montażem, ze scalonym w prefabryka-
cie mufy odtworzeniem żyły powrotnej kabla.

Wymagania techniczne i standardy
Zimnokurczliwa mufa kablowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone normie 
CENELEC HD 629.1.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu                 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 534/06.

Konstrukcja mufy kablowej
Budowa zimnokurczliwej mufy kablowej:

Wytłaczany trójwarstwowy korpus z gumy EPDM
Dwuwarstwowy płat z warstwą półprzewodzacą i 
sterującą polem
Zewnętrzny korpus z gumy EPDM
Taśma sterująca polem
Masa uszczelniająca
Kontynuacja żyły powrotnej kabla
Samoprzylepna taśma miedziana
Etykieta identyfikacyjna
Prasowana lub śrubowa złączka kablowa
(nie zawarta w standardowym zestawie).

Próba wyrobu
Każda zimnokurczliwa mufa kablowa przed opuszcze-
niem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych
 

 

1
2

3
4
5
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8

Typ mufy
Napięcie

   U              Um

(kV)

Średnica izolacji żyły 
roboczej kabla (mm)

Średnica zewnętrzna
powłoki kabla (mm)

Długość
L

(mm)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu  (mm2)

min max max min max

24CSJ-1   12/20          (24) 18 30 46 750 35 185

24CSJ-2   12/20          (24) 23 33 46 750 95 300

24CSJ-3   12/20          (24) 30 54 57 850 240 630

9
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3
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5
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7
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MUFA KABLOWA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej mufy kablowej 24CSJ zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na
kablach o innej

budowie, zwróć się do
naszego reprezentanta
o podanie właściwego

rozwiązania.

Można stosować ze
wszystkimi normatywnymi 
typami złączek kablowych 

(prasowanymi i śrubowymi).

Ciepło i palnik 
nie są 

potrzebne.

24CSJ-1 kompletna
zimnokurczliwa mufa 

kablowa*

* Zawiera również hak montażowy, taśmę klejącą, smar silikonowy, ścierki, rękawiczki, biały ołówek i instrukcję montażu 
Złączka kablowa jest dołączana do zestawu tylko na życzenie.

Sposób zamawiania(1)

Z tabeli W: wybierz symbol odpowiadający przekrojowi znamionowemu kabla w mm .
Z tabeli X: przy zastosowaniu ze złączką śrubową wybierz symbol odpowiadający rodzajami materiału i przekrojowi żyły roboczej 
kabla w mm2.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą 
roboczą o przekroju 120 mm2, należy dobrać mufę kablową o 
oznaczeniu 24CSJ-2 lub 24CSJ-2-M 95-240.

24CSJ-W-X

Dla zastosowania na
kablach o innej budowie, 

zwróć się do naszego 
reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

Przekrój żyły roboczej (mm2) 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
Średnica izolacji 

żyły roboczej 
kabla (mm)

Średnica powło-
ki zewnętrznej 

kabla (mm)

Tabela W

18 – 30 46 max.24CSJ-1

23 – 33 46 max.24CSJ-2

30 – 54 57 max.24CSJ-3

Tabela X

M16-95 Al
Cu

M50-150 Al
Cu

M95-240 Al
Cu

M120-300 Al
Cu

M185-400 Al
Cu

M400-630 Al
Cu

2 x samoprzylepna 
taśma miedziana (tylko 

dla kabli z żyłą powrotną 
z drutów miedzianych)

1 x 24CSJ
korpus zimnokurcziiwej 

mufy kablowej

2 x taśma 
sterująca polem

Ważna uwaga:
Upewnij się, czy średnica powłoki ze-
wnętrznej i izolacji żyły roboczej kab-
la zawiera się w zakresie podanym w 
powyższej tabeli, oraz sprawdź mak-
symalne wymiary złączki kablowej 
podane poniżej.

Typ mufy
Maksymalne wymiary złączki kablowej (mm)

L max. Ø max.
24CSJ-1 i 24CSJ-2 155 33

24CSJ-3 280 59

1 x dwuwarstwowy 
płat

Dla zastosowania na
kablach grafitową 

warstwą przewodzącą 
należy zamówić dodat-
kową taśmą przewo-

dzącą typu TSC.

2 x płat 
sterujący polem

24CSJ-2 lub 24CSJ-3
kompletna 

zimnokurczliwa mufa
kablowa*

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach 
o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych. Dla kabli 
o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.
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MUFA KABLOWA
ZIMNOKURCZLIWA MUFA KABLOWA
36CSSM
Do 36 kV

Zastosowanie
Mufa zimnokurczliwa przeznaczona jest do łączenia 
jednożyłowych kabli średniego napięcia o izolacji z two-
rzyw sztucznych ułożonych w różnych środowiskach 
takich jak ziemia, przepusty kablowe i napowietrznie. 
Jest ona całkowicie ekranowana i zanurzalna. Mufa 
odznacza się bardzo dużym zakresem przekrojów 
kabli na których może zostać zastosowana oraz pro-
stym i szybkim montażem, ze scalonym w prefabryka-
cie mufy odtworzeniem żyły powrotnej kabla.

Wymagania techniczne i standardy
Zimnokurczliwa mufa kablowa spełnia wymagania 
techniczne i standardy budowy określone normie 
CENELEC HD 629.1.
Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu                 
Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 408/04.

Konstrukcja mufy kablowej
Budowa zimnokurczliwej mufy kablowej:

Uformowany korpus mufy
Płat półprzewodzący
Zewnętrzny korpus
Masa uszczelniająca
Kontynuacja żyły powrotnej kabla
Samoprzylepna taśma miedziana
Etykieta identyfikacyjna
Prasowana lub śrubowa złączka kablowa
(nie zawarta w standardowym zestawie).

Próba wyrobu
Każda zimnokurczliwa mufa kablowa przed opuszcze-
niem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z 
pomiarem wyładowań niezupełnych
 

 

1
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Typ mufy
Napięcie

   U              Um

(kV)

Średnica izolacji żyły 
roboczej kabla (mm)

Średnica zewnętrzna
powłoki kabla (mm)

Długość
L

(mm)

Przekrój żyły roboczej 
Al lub Cu  (mm2)

min max max min max

36CSSM-2   18/30          (36) 25 40 48 750 50 300

36CSSM-3   18/30          (36) 35 60 75 750 300 1000
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MUFA KABLOWA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej mufy kablowej 36CSSM zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na 
kablach z żyłą powrotną 
z drutów miedzianych. 
Dodatkowy zestaw nie 

jest potrzebny.

Dla zastosowania na
kablach grafitową warstwą 

przewodzącą należy 
zamówić dodatkową taśmą 

przewodzącą typu TSC.

Można stosować ze
wszystkimi normatywnymi 
typami złączek kablowych 

(prasowanymi i
śrubowymi).

* Zawiera również hak montażowy, taśmę klejącą, smar silikonowy, ścierki, rękawiczki, biały ołówek i instrukcję montażu 
Złączka kablowa jest dołączana do zestawu tylko na życzenie.

Sposób zamawiania(1)

Z tabeli W: wybierz symbol odpowiadający przekrojowi znamionowemu kabla w mm2.
Z tabeli X: przy zastosowaniu ze złączką śrubową wybierz symbol odpowiadający rodzajami materiału i przekrojowi żyły roboczej 
kabla w mm2.

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 18/30 kV z aluminiową wielodrutową 
żyłą roboczą o przekroju 150 mm2, należy dobrać mufę
kablową o oznaczeniu 36CSSM-2 lub 36CSSM-2-M95-240.

36CSSM-W-X

Przekrój żyły roboczej 
(mm2) 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000

Średnica izolacji 
żyły roboczej 
kabla (mm)

Średnica powłoki 
zewnętrznej 
kabla (mm)

Tabela W
25 – 40 48 max.36CSSM-2

35 – 60 75 max.36CSSM-3

Tabela X

M50-150 Al
Cu

M95-240 Al
Cu

M120-300 Al

M185-400 Al
Cu

M400-630 Al
Cu

2 x samoprzylepna taśma 
miedziana (tylko dla kabli z żyłą 
powrotną z drutów miedzianych)

1 x 36CSSM
korpus zimnokurczliwej

mufy kablowej

Ważna uwaga:
Upewnij się, czy średnica powłoki  
zewnętrznej i izolacji żyły roboczej 
kabla zawiera się w zakresie poda-
nym w powyższej tabeli, oraz sprawdź 
maksymalne wymiary złączki kablo-
wej podane poniżej.

Typ mufy
Maksymalne wymiary złączki kablowej (mm)

L max. Ø max.
36CSSM-2 155 35
36CSSM-3 240(2) 60

1 x półprzewodzący 
płat

Dla zastosowania na
kablach o innej budowie,

zwróć się do naszego 
reprezentanta o podanie 
właściwego rozwiązania.

36CSSM-2
lub

36CSSM-3 kompletna
zimnokurczliwa mufa 

kablowa*

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach 
o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych. Dla kabli 
o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.

(2) 215 mm dla średnicy izolacji > 50 mm
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MUFA KABLOWA
HYBRYDOWA ZIMNOKURCZLIWA MUFA PRZEJŚCIOWA
TS-24HTJ
Do 24 kV

Zastosowanie
Mufa służy do łączenia kabla trzyżyłowego o izolacji
papierowej z trzema kablami jednożyłowymi o izolacji
tworzyw sztucznych.
Mufa hybrydowa łączy technologię zimnokurczliwą z 
technologią termokurczliwą.
Elementy wykonane jako termokurczliwe służą jako 
powłoka zewnętrzna mufy oraz zapobiegają wydosta-
waniu się oleju z kabla.
Elementy wykonane jako zimnokurczliwe wykorzysty-
wane są w miejscach kontaktu z elementami przewo-
dzącymi mufy.

Wymagania techniczne i standardy
Hybrydowa zimnokurczliwa mufa przejściowa spełnia 
wymagania techniczne i standardy budowy określone 
normie CENELEC HD 629.2.

Konstrukcja mufy kablowej
Budowa hybrydowej zimnokurczliwej mufy kablowej:

Wytłaczany dwuwarstwowy korpus z gumy EPDM
Dwuwarstwowy płat z wartwą półprzewodzącą i 
sterującą polem
Osłona ochronna
Taśma sterująca polem
Taśma uszczelniająca
Rękaw lub plecionka miedziana
Samoprzylepna folia miedziana
Złączka kablowa (nie zawarta w standardowym 
zestawie)
Palczatka
 Rury półprzewodzące
 Bariera przeciwolejowa
 Rozgałęźna osona przeciwwilgociowa

Próba wyrobu
Każdy element hybrydowej zimnokurczliwej mufy kab-
lowej przed opuszczeniem fabryki zostaje poddana
próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań niezu-
pełnych.

1
2

3
4
5
6
7

3

4

6

Typ mufy
Napięcie
U         Um

(kV)

Kabel o izolacji z tworzyw sztucznych Kabel o izolacji papierowej

Średnica izolacji
żyły roboczej
kabla (mm)

Średnica zew.
powłoki

kabla (mm)

Przekrój żyły
roboczej Al lub Cu  

(mm2)

Średnica izolacji
żyły roboczej
kabla (mm)

Przekrój żyły
roboczej Al lub Cu  

(mm2)

min max min max min min max

TS-24HTJ-1 12/20    (24) 18 46 35 120 14 25 120

TS-24HTJ-2 12/20    (24) 23 46 95 240 19 70 240
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MUFA KABLOWA
Zawartość zestawu
Kompletny zestaw hybrydowej zimnokurczliwej mufy kablowej TS-24HTJ zawiera następujące elementy:

Dla zastosowania na
kablach o innej

budowie, zwróć się do
naszego reprezentanta
o podanie właściwego

rozwiązania.

Łączenie kabli
o różnych

przekrojach:
zwróć się

do naszego 
reprezentanta.

Do łączenia kabli
z różnymi typami

ekranów: zwróć się do
naszego reprezentanta 
o podanie właściwego 

rozwiązania.

TS-24HTJ
kompletna
hybrydowa

mufa kablowa* 

* Zawiera również hak montażowy, sprężyny dociskowe, taśmę sterującą, taśmę zbrojoną, plecionkę miedzianą, taśma
uszczelniająca, cynowaną pończochę miedzianą, gumowe uszczelnienie, taśmę PCV, szablon, ołówek, smar silikonowy,
ścierki, rękawiczki oraz instrukcję montażu. 
Złączka kablowa jest dołączana do zestawu tylko na życzenie.

Sposób zamawiania(1)

(1) Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na trzyżyłowych kablach o izolacji papierowej z trzema kablami pojedynczymi z 
tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych. Dla kabli o innej budowie należy skorzystać z poniższych rozwiązań.

TS-24HTJ-W

Łączenie kabli
z różnymi

pancerzami:
zwróć się

 do naszego
 reprezentanta.

Przekrój żyły roboczej 
(mm2) 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Kabel o izolacji z 
tworzyw sztucznych

Kabel o izolacji 
papierowej

Średnica izolacji 
żyły roboczej
kabla (mm)

Średnica powłoki 
zewnętrznej 
kabla (mm)

Średnica izolacji 
żyły roboczej
kabla (mm)

Tabela W
min. 17 46 max. min. 14TS-24HTJ-1

min. 23 46 max. min. 19TS-24HTJ-2

1 x bariera
przeciwwilgociowa

3 x 24CSJ
zimnokurczliwy

korpus mufy
kablowej

3 x płat 
półprzewodzący

Ważna uwaga:
Upewnij się, czy średnica powłoki zewnętrznej i izolacji żyły 
roboczej kabla zawiera się w zakresie podanym w 
powyższej tabeli oraz sprawdź maksymalne wymiary złączki 
kablowej podane poniżej.

Typ mufy
Maksymalne wymiary złączki kablowej (mm)

L max. Ø max.
TS-24HTJ-1
TS-24HTJ-2 145 34

3 x samoprzylepna 
taśma miedziana

Można stosować ze 
wszystkimi

normatywnymi typami 
złączek kablowych 

(prasowanymi i
śrubowymi).

Przykład:
Dla połączenia trzyżyłowego kabla o izolacji papierowej, ekranowanego o na-
pięciu 12/20 kV, 3 x 150 mm2, opancerzonego z trzema kablami pojedynczymi 
o napięciu 12/20 kV, 150 mm2 z żyłą powrotną z drutów miedzianych należy 
dobrać mufę przejściową o oznaczeniu TS-24HTJ-2.

Z tabeli W: wybierz symbol odpowiadający przekrojowi znamionowemu kabla w mm2.

2 x rura
ochronna

1 x palczatka

3 x przeźroczysta 
rura separująca olej

3 x półprzewodząca 
rura

1 x rura
zimnokurczliwa
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NACINAK POWŁOK KMM 15-50
Nacinak służy do zdejmowania powłoki zewnętrznej (również kabli 
uszczelnionych wzdłużnie i promieniowo) i izolacji żyły roboczej z kabli   
o przekroju 25 - 500 mm2. Posiada automatyczny posuw z trzema nasta-
wami, regulacją dopasowującą narzędzie do kabli o różnym przekroju 
oraz pokrętło do regulacji wysuwu noża. 

KOROWARKA EKRANU PÓŁPRZEWODZĄCEGO 
KMD 630
Korowarka służy do usuwania ekranu półprzewodzącego wytłaczanego 
na izolacji żyły roboczej z kabli o przekroju 10 - 630 mm2. Posiada auto-
matyczny posuw, regulację do kabli o różnym przekrojach oraz wskaźnik 
długości pozostawionego ekranu wraz z ogranicznikiem.
Grubość ściąganego ekranu 0,1-1,2 mm
Korowanie można wykonać na końcu kabla lub w jego środku, mini-
malny pozostawiony ekran 25 mm.

NÓŻ KG 05
Nóż służy do sfazowania izolacji żyły roboczej kabli o żyłach okrągłych o 
przekroju 16–300 mm2 
Regulacja głębokości sfazowania 

KMK SET
Zestaw narzędzi w walizce do obróbki kabli średniego napięcia:
- nacinak powłok KMM 15-50
- korowarkaa ekranu półprzewodzącego KMD 630
- nóż do sfazowania izolacji KG 05

UCHWYT GH-33 U ORAZ GH-42 P
Izolowane uchwyty służące do przytrzymania złączki lub końcówki kablo-
wej śrubowej podczas dokręcania śrub.
Wymiary złączek i końcówek śrubowych: 
GH - 33 U: średnica max. 33 mm, 
GH - 42 P: średnica 21–42 mm.

NOŻYCE ZĘBATKOWE RN 52
Nożyce służą do cięcia kabli i przewodów Al i Cu o maksymalnej
średnicy Ø 52 mm
np. 1 x 240 mm2 YH(A)KXS
1 x 400 mm2 XH(A)KXS
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PRASKA MECHAMICZNA MHP 10/240
Ręczna praska mechaniczna z obrotową głowicą 180O, służy do praso-
wania końcówek i złaczek Al i Cu wykonanych zgodnie z normą DIN lub 
standardowych. Walizka typ MK 240.
Zakres:  Al i Cu DIN: 10 - 240 mm2 
 Al i Cu standard: 6 - 300 mm2

PRASKA HYDRAULICZNA HP 60
Ręczna praska hydrauliczna z obrotową głowicą 180O, służy do praso-
wania końcówek i złaczek Al i Cu wykonanych zgodnie z normą DIN lub 
standardowych. Praska w zestawie z walizką do transportu.
Zakres:  Al i Cu DIN: 10 - 240 mm2 
 Al i Cu standard: 6 - 300 mm2

PRASKA ELEKTROHYDRAULICZNA AP 60/2
Ręczna praska elektrohydraliczna z obrotową głowicą 180O, służy do 
prasowania końcówek i złaczek Al i Cu wykonanych zgodnie z normą 
DIN lub standardowych. Praska w zestawie z walizką do transportu, ła-
dowarką i akumulatorem.
Zakres:  Al i Cu DIN: 10 - 240 mm2 
 Al i Cu standard: 6 - 300 mm2

Przekrój mm2 

Oznaczenie

6

L 6 - 22

10

L 10 - 22

16

L 16 - 22

25

L 25 - 22

35

L 35 - 22

50

L 50 - 22

70

L 70 - 22

Przekrój mm2 

Oznaczenie

150

L 150 - 22

185

L 185 - 22

240

L 240 - 22

300

L 300 - 22

95

L 95 - 22

120

L 120 - 22

MATRYCE DO KOŃCÓWEK I ZŁĄCZEK Al I Cu STANDARD

Przekrój mm2 

Oznaczenie

6

5 CU - 22

10

6 CU - 22

16

8 CU - 22

25

10 CU - 22

35

12 CU - 22

50

14 CU - 22

70

16 CU - 22

MATRYCE DO KOŃCÓWEK I ZŁĄCZEK Cu wg DIN

Przekrój mm2 

Oznaczenie

150

22 CU - 22

185

25 CU - 22

240

28 CU - 22

95

18 CU - 22

120

20 CU - 22

mm2  (rm,sm)

Oznaczenie

10

10 ALU - 22

16 -25

12 ALU - 22

35

14 ALU - 22

50

16 ALU - 22

70

18 ALU - 22

95 - 120

22 ALU - 22

150

25 ALU - 22

MATRYCE DO KOŃCÓWEK I ZŁĄCZEK Al wg DIN

mm2  (rm,sm)

Oznaczenie

185

28 ALU - 22

240

32 ALU - 22

95 - 120

22 ALU - 22

150

25 ALU - 22

mm2  (se/sm)

Oznaczenie

35/25

RU 35/25-22

50/35

RU 50/35-22

70/50

RU 70/50-22

95/70

RU 95/70-22

120/95

RU 120/95-22

150/120

RU 150/120-22

185/150

RU 185/150-22

MATRYCE DO PRZEFORMOWYWANIA ŻYŁ Al I Cu
240/185

RU 240/185-22

300/240

RU 300/240/-22
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