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3M Cold-Shrink'on hidegzsugoÍ technológia

Quick Term.n. középfeszültségű hidegzsugor kábelvégelzárók
-, . .

t0 kV-os végelzárók egyerű n-rűanyag szigetelésű kábe]ekhez

10 kV.os végelzárók hárömerű műanyag szigetelésű kábelekhez
ai

.20 kV.os vége|zárók egyerű műanyag szigetelésű kábelekhez

ii tv.o. végelzárók háromerű múanyag szigételésű kábeiekhez

35 kV-os vége1zárók egyerű műanyag szigetelésú kábelekhez

QuickTerm'.'IIIközépfeszültségűhidegzsugorkábelvégelzárók .l..
tt:

10 kV-os bontható cSatiakozó tokozott berendezésekhez
' . . . .

10 és 20 kV.os árnyékolt bontható csatlakozó tokozott berendezésekhez

Quick Splíce^' középfeszültségű hidegzsugor kábelkötések

10, 20 és 35 kV-os egyenes kötés egyerű műanyag szigetelésű kábe]ekhez

l0 és 20 kV-os egyenes kötés híromerű műanyag szigetelésű kábelekhez

10 és 20 kV-os átmeneti kötés egy- ós háromerű műanyag szigetelésű kábelek között
t ' l  

, .  _  r , : , .  
'

10 kV-os vegyes kötés háromerű olajospapír szigetelésú övköpenyes és egyerű műanyag szigetelésű kábelpk között

20 kV.os vegyes kötés olajospapír szigetelésű ér.ólomkcipenyes.és egyeÍű nrűanyag szigete|ésű kábelek között

|0 és 2() kV'os eg1'enes kötes olajospapü.szígete|ésű kábe|ek között

Kisíeszü|tségű szerelvények lr'r 25.26
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Melegzsugor kábelkötésgamitúrák
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A 3M vállalat a villamosipar egyik leghosszabb múlttal rendelkező gyárt6ja'

Több mint ötven éve' a villamos szigeteléstéchnika egyik alapjának' a PVC

sziget,e\ősza|ag kifejlesztésével és szabada|maztatásáva| hosszú távra meg.

a\apoztajövőjét a szigetelőanyag gyártók körében' Széles termékskálánkkal az

ener$'aipar, távköz1éstechnika, elektronikai ipar, járműgyártás legje1entősebb

szigetelősza|ag beszál lítójává vá| tunk'
Folyamatos fej|esztéseinknek köszönhetően azonban technológiai bázisunk a

szigetelőanyagok területén mára a legszélesebbé vált. A 3M ma már szigete-

lőszalagok mellett múgyantás' feltolható, melegzsugor és hidegzsugor technológirán

alapuló szerelvényeket is gyárt.

Termékeink me gbízható s ágának, minősé gének, g azdaságo s ság ának és új szerű

megoldásainknak köszönhetően a villamosipar legsokoldalúbb szállítójáváváI-

tunk. Termékeink me gtalálhatók az ár amszo! gá|tatók, erőmrivek, nehézip ar,

ve gyipar, feldol gozóipa r, jármű gy ártás, villamo s hálózatszer eIők.; épületv ill a-

mossági cégek és háztartások mindennapjaiban. Célunk partnereink, vevőink

legkedveltebb beszál lítójává válni. Ezt termékeink minősége mellett szolgáltatá-
saink színvonalával kívánjuk e!érni. Jövőnkgt.alapvetóen meghatározza kutatás-

fejlesztésre fordított figyelmünk. A 3M az ipari áttag kétszeresét, árbevételének
mintegy 7%o-át fordítja fejlesztésre, mely irányait vevőink igényei' problémái

határozzák meg' Ez biztosítja, hogy hosszútávon a villamosipar legkedveltelb

beszál lítója legyünk.

. EIső PVC szigetelőszalag

. Első nagy permitt ivitású térerővezérlő szalag
o F1ső olaj- ós UV ál1ó szilikonszalag,.:
o !.|5$ szilikon alapú kábelvége|záró
o Első kompakt kábelvégelzáró
o Elsó'olajá1tó rendszer kifejlesztése
. Zárt műgyantás kiöntési rendszer
o Hidegzsugor technológia
o Első kompakt hidegzsugor végelzáró
o Első kompakt hidegzsugor kábelösszekötő
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3M a megoldások szállítóia

Megbízhatóság

A 3M mára széles technológiai alapjának köszönhetően egyedülálló termék-
palettával rendelkezik. Ez a széIes bázis lehetővé teszi' hogy alternatív megoldá-
sok színes kosanít kínálja partnereinek. Termékfejlesztéseinket alapveiően part-
nereink, vevőink igényeinek tükrében alakítjuk.
Üzleti sikerességünk nyitja az,hogy termékeink használatával megkönnyítjük
partnereink mindennapi munkáját, é1etét.

Cégünk' termékeink, szolgáltatásaink egyik meghatároző isméÍVe a meg-
bízhatóság. Gyáraink kÍfinomult minőségbiztosítási rendszerei garantáIják
kiemelkedő minőségű termékeink megbízhatóságát. Gyáraink rendelkeznek
Iso 9001 vagy ISo 9Q02 minőségbiztosítási rendszerrel, ami garanciát jelent
folyamatos, kifogástalt!í minőségű 3M termékekre. Kábelszerelvényeinket
folyamatosan vizsgáljuk:á legkülönfélébb nemzetközi (IEC, CENELEC' IEEE)
és nemzeti (BS' cF.I' EdF-HN' VDE' MsZ' ...) ipari szabványok alapján.
Szerelvényeink fejlesztésekor nem egyszerűen a fenti szabviinyok kielégítése a
cél. hanem azok követelményeinek meghaladása.
Igy biztosítjuk, hogy temiékeink a holnap követelményrendszerének is megfelel-
jenek. Azon gamihírráink;,lmelyekkel a piacon megjeleniink, legalább egy függet-
len típusvizsgálattal rendelkeznek' mely széles körben elfogadott a villarnosiparban.

SzoIgáltatásaink

A 3M termékpaletta minősége, megbízhatósága és innovatív eréjé fontos
a|apja a piaci sikernek' Hosszútávú céljainkat csak a megfelelő izolgáltatá-
saink kialakításával érhetjük el. A 3M Hungária Kft. t öbbszintes tanfolyam-
rendszert biztosít kábelszerelők. anyaggazdá|kodássa| foglalkozók, tervezők
és műszaki fej|esztők számára. Rendszeresen tartunk konzu|tációkat. megbe-
széléseket, talá|kozókat partnereinkkel. hogy kicserélhessük tapasztalatainkat
és minél gördü|ékenyebb együttműködést alakíthassunk ki. Szívesen segí-
tünk a szerelések heIyszínén is. hogy gyakorlatban is megmuÍathassuk termé-
keink e|őnyeit. alkalmazásuk egyszerűségét. A
Logiszt ikai rendszerünk biztosítja' hogy parlnereink információi alapján min- ;,
den esetben elérhetóek legyenek termékeink. Marketing csoportunk tájékoztatja
vevőinket legújabb fejlesztéseinkről' újdonságainkról' felméri az iparág igényeit,
trendjéit, hogy ennek megfelelóen alakíthassuk fejlesztéseinket'





A középfe szültsé gű kábelhálózatok me gbízhatőságát alapvetően me ghatár ozza a háIó -

zatba épített szerelvények megbízhatósága, ezért termékeink tervezésekor fő szem-
pontként vettük ezt számításba, Gyríraink Iso 9001 vagy ISo 9002 minóségbiztosítási
rendszere az egyenletes magas gyártási minőséget garantálja. Nemzetközi és nemzeti
független típusvizsgálatok biztosítják szerelvényeink megbízhatóságát. Termékeink
fejlesztésekor arra törekszünk' hogy a szerelvény minőségére a szerelő tapasztalata,
ügyessége és a szerelés körülményei minél kevesebb ráhatással legyenek. A manapság
leggyakrabban használt THPE szigetelésú kábelek igen kedvező szigetelési tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek, azonban túlmelegítésük élettartamuk drasztikus csökkenését
okozza. Ezért részesítjük előnyben szerelvényeink tervezésekor a hőforrást nem igény-
1ő technológiákat. Technológiáink nem kívánnak speciális szerszámot. Ha számbavesz-
szük a felsorolt irányelveket, magátó1' érreódő vo1t, hogy középfeszültségű szerelvé-
nyeink alaptechno1ógiájakónt a hidegzsugor technológiát válasszuk.

(l'
Hidegzsugor technológiájú középÍeszültségíi szerelvények

Szerelvényeink kompaktak, ami aztjelenti,hogy az összes villamos szigetelési , árnyé.
kolási, téreróvezérlési feIadatokat e1látó rétegek egy szerelvényteStbe vannak építve.
A szerelvények ilyen magasfokú integráltsága nagymértékben lecsökkenti a szere1éskor
véthető hibák számát, ugyanakkor lehetővé teszik termékeink teljeskörű villamos vizsgá-
Iatát gyártásuk során. Termékeink semmilyen speciális szerszámot nem igényelnek, ezért
gazdaságosan szerelhetók. A hidegzsugor technológián alapuló garnitúrák alkalmazási
tartományai szélesek, így gazdaságos raktározást tesznek lehetóvé.

Feltolható technológiájú középÍeszi i|tségű szerelvények

A 3M kábelszerelvény technológiai platformjának része a feltolható technológiával
szere1hető kábe1szerelvénvek'
Magyarországon forgalmázott szerelvények közül a 3M a küIsó árnyékoló réteggel
rendelkező bontható csat1akozóit (tokozott SF6.os készülékek v égelzáróit) gyártja

fyj:1iffi:i1"'ÍjJÍ],'Í'",donságú EPDM alapan yaga, számítógépes gyártáse1t"na.- (b

zése és villamos darabvizsgálata biztosítja a termékek folyamatos kimagasló minősógét.
A szerelvények egyszerűen, gyorsan szerelhetők és 1áng vagy speciáIis szerszám alkal-
mazását nem isénvlik.

Univerzális szerelvények

A szerelvények univerzális kivitelűek olyan szempontból' hogy az lpari gyakorlatban
elóforduló csatlakozók és kábelsaruk alka|mazásától függetlenek. A lehető legkeve-
sebb garnitúratípussal lefedhető a szokásos kábelkeresztmetszet tartományok széles
köre. Afenti feltételek biztosítiák a szereléskor elkövethető híbákszámának nagvmér-
tékű csökkentését.

Szalagos technológia

A legrégebbi szerelési technológia a szalagos technológia. A szalagos kötések uni-
verzális megoldást jelentenek, hiszen négy-ötféIe szalag haszná]'atáv aI bármilyen
keresztmetszetű és szerkezetű kábel kötése megoldható.Ez a tulajdonsága ad létjogo-
sultságot napjainkban is - fóként javításnál' üZemviteli feladatok e|Iátásáná| - a
nagyfeszültségű önhegedő és olajospapír szalagoknak.



|{idegzsugor 25 éve

A hidegzsugor technológiát a 3M az 1960-as években fejlesztette ki és és szabadalmaztatta.

Azóta is a hidegen zsugorodó szigetelőanyagok technológiája folyamatos fejlesztésen

megy keresztül. Évek során több mint tízmillió villamoshálózatokba beépített 3M hideg-

zsugor szerelvény tanúsítja termékeink megbízhatóságát.

A technológia alapelve azonban mind a mai napig nem változott: rugalmas anyagot műanyag

hordozó.tiámas zn spirá|tafeszítenek elő - innen az angol PST (Pre-stretched Tube) rövidítés.

Az anyagzsugorodását a támasztóspirál kitekercselése és folyamatos húzása eredményezi.

A hidegzsugór szerelvények több mint 25 éve blzonyítják világszerte veze|ő szerepük

1étjogosultságát. Szerelvényeink széleskörű elterjedését a világ legkülönbözóbb nemzeti

és nemzetközi szabványoknak való megfelelésük eredményezte pl. CENELEC' IEC'

VDE, EdF HN, BS, IEEE, CEI, MSZ, ...

A 3M hideEzsugor t€chno|óEia a|apvető tu|aidonságait a következőkben ÍoglaIjuk össze:

Tulaidonság

Nem igényel szerszámot

Nagy átmérótartományokat fog át ,-

Zsugorodás a keriilet mentén egyenletes >

A zsugorcső a kábelre állandó szorttóerőveIhat >

Nemkívánhőközlést >

Flexibilis >

( Hid"g"*ugor szerelvények karakterisztikája J

Gyorsan szerelhető .*@

Kompakt szerelvények *(@

Y 
o n'o"*,sugor szere|vények közös tulajdonsága. hogy szigetelőanyagként rugalmas

anyago[at használunk, ameIyet egy előregyártott támasztóspiríratágitanak fel. Köztudo-

mású-, hogy a rugalmas anyagok az idő előrehaladtával veszíthetnek rugalmasságukból.

Szerelvényeink biztonságos működésének aIapja az állandó sugárirányú szorítóerő.

Felmerülhet a kérdés ' hogy változik.e ez aszorítóerő, és ha vá|toztk, befolyásolja-e ez

szerelvényeink hosszútávú viselkedését. A választ a folyamatosan véEzett 1aboratóriumi

vizsgálatók, e1méleti számítások és gyakorlati tapasztalataink összegzésével adhatjuk

."g' R 3M hidegzsugor szerelvények speciális gyártástechnológtájának köszönhetóen

anyigaink rugalmasságvesztése az ídő előrehaladtával egy bizonyos értéket nem halad

még. Amikor a 3M szakemberei meghatározzák egy.egy szerelvény alkalmazási tarto.

mányát, a fenti diagramot minden esetben figyelembe veszik' E,zálta| a szerelvények _

mint a gyakorlati tapasztalataink is mutatják - a kábelek élettartamát többszörösen

meghaIadóan is biztonságosan működnek.

A 3M hidegzsugor technológia sikerének egyik fő tényezője egyszerű' gyors, biztonságos

szerelése. A szerelvények műanyag támasztóspirálra előfqszítve érkeznek a felhaszná-

lóhoz, majd a kábelek hagyományos megszabása után a támasztóspirál kitekercselésével

zsugoríthatók a kábelre. Zsugorítás után a szerelvény azonlal mozgatható, illetve

fesáltség alá helyezhető' Szerelvényeink semmilyen speciális szerszámot nem igé-

nye1nek, ily módon gazdaságosan, szerszámok beszerzése, illetve fenntartása nélkül

szerelhetőL. A hidegzsugor technológiájú szerelvények alkalmazási tartományai

szélesek, így gazdaságos raktározást tesznek lehetővé. Szereléskor a szigetelőanyag

egyenletesen zsugorodik, ami a kábel kerületén egyenletes falvastagságot biztosít.



KözépÍeszültségíi hidegzsugoÍ kábeIvégeIzárók }

A 3M által kifejlesztett Quick Term II (későbbiekben QT-II) termékcsalád a 3M harmadik

generációs hidegzsugor technológiájú végelzárócsa|ádja. 6 kV-tól - 46 kV-ig terjedő

feszültségtartományban kínálunk megoldást műanyag szigetelésű (PE'THPE'EPR) és

éró1omköpenyes telített olajospapír szigetelésű kábe1ek végkiképzéséhez, Abeépítés

körülményeitől függóen termékeinket beltéri (nedves beltéri), illetve szabadtéri alkal-

mazásit gamitúrákra csoportosítjuk. Magyarországon jellemző feszültségszintek alapján

a következő feszültségosztályokba soroljuk garnitúráinkat: 6/10 kV (Umax=12 kV)'

I2l2Okv (IJmax=24 kv),20135 kV (Umax=42 kV). Kábelszerkezet szerint megküIön-

böztetünk egyerú (szabadon sodrott háromerű1 és háromerú kábelre hasznáIható

szerelvényeket. A háromerú szerelvények alapjában egyerűekre vezethetők vissza. Ér-

keresztmetszet szempontjából garnitúráink a 16 mm'- 1000 mm'-ig terjedő taÍtományt

fedik le. A QT-II végelzáttó egy testben taÍtalmazza a potenciálvezérlő csövet, külső szi-

likon szigetelőcsövet és amennyiben szükséges, kúszóáramút növelő emyőket.

lpari követelmények

Napsugárzás elleni védelem

Nedvesség elleni vírzárás

l(riszóáramokkal szembeni védelem

Térerővezérlés

A középfeszültsé8ű kábelvégelzáróknak a következő feladatokat kell ellátniuk a

kábelvégek kiképzésekor:
1, Biztosítani a kábelvég nedvesség, esőzés és szennyezódések elleni tömítettségét'

2, Biztosítani a primerszigetelés napsugárzás elleni védettségét.
3, Biztosítani a kúszóáramokkal szembeni szigetelést
4, Lecsökkenteni a kábelvég fé|vezető-ámyékolásiának megszabásánál a villamos igény-

bevételt (potenciáIvezérlés).

A 3M sziIkon, mely a QT:II végeIzétő a\apanyagát alkotja, kiemelkedő UV-sugrárzásálló szi

getelést biztosít. Más műanyagokkal szemben a szilikonon nem keletkeznek mikrorepe.

dések a napsug árzáshatására,melyekben a felületi szennyeződések fel tudnának gyülemleni.

A'végelzárókalsó tömítettségét butil alapanyagú tömítőszalag és a hidegzsugor technoló-

giát alapvetóen jellemző állandó sugárirányú szorítóerő biztosítja'
Avége|zárők kábelsaru oldali tömítését a kábelsarura tekercselt szilikonszalag teszi

tökéletesen vízzáróv á.

A szilikon QT-II végelzárók felülete nem nedvesíthető, és ezen tulajdonsága nem is

csökken az idő előrehaladtával, mint más szénhidrogén alapívégelzárók esetén. A víz

cseppekben ü1 ki a felüIeten, így nem alkot a szennyeződéssel elegyedve vezető Íéteget,

mely lecsökkentené a végelzáró felületi ellená]lását. A felületi ellenállás csökkenése a kú-

szóáramok rohamos növekedéséhez vezet, amely elszenesedéseket okoz a felületen, ami-

nek a végeredménye a vége|záró meghibásodása' átívelése, átütése. A kúszóáramokkal

szembeni ellenáltását növeli a QT-II végelzárónak, hogy refraktív térerővezérlése a felü.

leti villamos igénybevételt is egyenletessé teszi'

aeÁ

MC

wÁ
%

A 3M által kifejlesztett refraktív térerővezér|és következtében a villamos tér igény-

bevétele végelzáróink teljes hosszában minimális, és avége|zítrók felületén is egyenletes

igénybevételt biztosít. AÍéÍeÍővezérlés helyes működését a félvezetőréteg megszabásánál

a primer szigetelésen alkalmazott szilikonkrém segíti elő, mely a primer szigetelés

e gyenetlenség elt légzáw ány mentesíti'



A Quick Tefm'' II (QT-II) végeIzáró garnitúrái 3M hidegzsugor technológiával szerel-

hetők, ami egyszerű, gazdaságos felhasználást biztosít. A 6/l0 kV-os beltéÍivá|tozaÍ

ernyő nélkiili kivitelű, míg a szabadtérí végelzárókon négy darab kúszóáramút növelő

eÍnyő talíiható. A garnitúrák a kábelsarukon kívül minden anyagot tartalmaznak,

ami három darab kábelvég kialakításához szükséges.

A garnitúrák szerelése tiJ'zet,hőt, speciális szerszámot nem igényel.

Garnit l3rák beltári alkalmazásrx

92-8B60-1CR L6-25 23-0 200 5622K

92-EB61-1CR 28.0 1 L 5623K

92-F'862-1CF. 50- 1 50 r 5.9-30.0 18.0-37.0 280 39 t3257

92-EB63-1CR 22.6-41..4 25.0-50.0 K3257

92-8B64-1CR 300-630 2'7.3-49.3 29.0-60.5 280 62 L3Z5T

92-EB65-1CR 500-1000 31.5-61.5 33.8-'.74.0 280 71 M3257

92-F862-2CR 50- 1 50 16.0-28.5 23-35

slábadtéri a|kalma.ásra

6 o Oaön
l+ í+ ft
l1 11 11
tt Ít ÍT,í+ ít íannn
S< fL< :r-

68 5647

92-EB63-2CR 150-300 2 r.3-35.0 30-44 230

92-F'864-zCR 300-630 27.0-45;7 35-52 82 5643

92-F.865-ZCR 500-1000 33.0-53.3 41-65 230

Garnitúrák tartalma*

Egyerű, vagy szabadon sodÍott (kalács)'

műanyag (THPE' PE) vagy gumi (EPR)

szigetelésű extÍudált vagy grafitos-papír

fé|v ezető simítórétegű műanyag burkolatú
(PE' Pvc) rézórőt árnyékolású kábelekhez'
Pl. : A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y,NA2XSY

í . 3 db QT-II végelzárótest

2 .3 db földelőrugó (CFS)

3 . 3 csft fekete tömítőszalag

4 . 3 csft szürke szilikonszalag

5 . 3 tubus 3M feliratri szilikonkrém

5 r ] db műanyag kesztyű

7 . 1 csft féIvezető szalag
o 1 db magyar nyelvű szerelési rajz

* külön kérésre 3 db P140 és 3 db
P400 fémmentes csiszolóvászonnal
és 3 db tisztítókendővel kiesészítve



Termékleírás

A háromerrí műanyag szigetelésű kábelek QT-II'" hidegzsugor végelzáróinak villamos
felépítése teljesen hasonló az egyerűváItozatéhoz, A háromerű kábel ereinek e|ágazá,sát

hidegzsugor szilikon elágazóidommaI zárjllk le. Ezután a kábelt
egyerú kábelként kezelhetjük. A beltéri yáltozat két kiszerelésben
rendelhető. A kétféle gamitúra között a különbség annyi' hogy a hosszú
változat esetében szilikon hidegzsugor csövekkel hosszabbítjuk meg
a fázisokat, így a szerelés nagyobb fázisterpeszek esetén is egyszerűen
megoldható. A beltéri vá|tozat emyő nélküli kivitelű' míg a szabad-
térívége|zárókon négy darab kúszóáramút növelő ernyő található.
A gamitúrák a kábelsarukon kívül minden anyagot tarta|maznak, ami
a kábelvég kialakításához szükséges. A garnitúrák szerelése tüzet,
hőt' speciális szerszámot nem igényel.

92-8862-3D 16.5-22.r 280
92-8863-3D 120,150 19.5-33.0 5624K

92-8B64-3D 185-300 22.0-33.0 295 37 5624K

92-E8621-3 '70-95 16.5-22.1 5623K

92-E8631-3 120-150 19.5-33.0 470 37 5624K

92-E8641-3 185-300 22.0-33.0 4'70 5624K

92-E862-4D 50-70 16.0-28.5 4'70 5601

92-8863-4D 95-150 16.0-28.5 470 5601

92-8864-4D r85-300 2r.3-35.0 4'70

o

'70-95

25

i7

80
80
80

Garnitúrák tartalma

í . 3 db QT-II végelzárótest
2 . 1 db hidegzsugor elágazóidom
3 . 3 db szilikon toldócső*
4 . 1 tekercs Scotch 70 szilikonszalag
5 o 3 tubus 3M feliratú szilikonkrém
6 . 1 csík Scotch 13 félvezető szalag
7 r 1 csft fekete tömítőszalag
8 . ónozott lekötő drót

o 3 db műanyag kesztyű
r l db magyar nyelvú szerelési rajz

* csak hosszú beltéri és szabadtéri ,ráltozathoz

Háromerű, műanyag (THPE' PE) vagy
gumi (EPR) szigetelésű extÍudált vagy
grafitos-papír féIvezető simítórétegű
műanyag burkolatú (PE' PVC) rézdrót
v agy sza|ag árnyékolású kábelekhez.
Pl.:SZAQkTKVM



;;ila)
A Quick Term II'" (QT-II) végeIzáró gamitúrrák 3M hidegzsugor technológiával szerel-

hetők, ami egyszerű, gazdaságos felhasználást biztosít. A 12120 kV-os (Umax=24 kv)

b{ttért váItozat négy ernyővel rendelkezik*, míg a szabadtéri végelzárókon hat darab

kúszóáramút növeló ernyő taláIható' A garnitúriík a kábelsarukon kívül minden anyagot

tartalmaznak, ami három darab kábelvég kialakításához szükséges. A garnitúrák

szerelése tiJLzet,hőt, speciális szerszámot nem igényel.

*Igény esetén ernyő nélküli beltéri változatot szállítunk. Az erlyő nélküli be|téri

vés,e|zárók l70mm-e1 hosszabbak a beltéri ernyős változatoknál!

93.EBó2-1CR 25-95 16.0-28.5 23-35 68 5641

Garnitúrák beltéri aIkalmazásra

240

93-EB63-1CR
'70-240 2r.3- i5.0 23030-44 5642

93-EB64-1CR 185-400 27.0-45.7 35-52 82 5643

93-EB65-1CR 400-800 33.0-53.3 41-65 90230

93-EB62-2CR 25-95 16.2-28.5 23-35 70 565 1

93-EB63-2CR 70-240 2r.3-35.0 30-44 300 5652

93-E'B64-2CR 1 85-400 2'1.4-45.7 3)-)Z ? tn 80 5653

93-EB65-2CR 400-800 33.3-53.3 41-65 320 5654

Garnitúrák iarta|ma*

Egyerű, vagy szabadon sodrott (kalács)'
műanyag (THPE' PE) vagy gumi (EPR)
szigetelésri extrudált vagy grafitos.papír
féIv ezető simítórétegű műanyag burko-
latú (PE, PVC) rézdrót árnyékolású
kábelekhez.
Pt. : A2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y,NA2XSY

t r 3 db QT-II végelzrírótest
2.3 db f ö ldelőrugó (CFS7

3 . 3 csft fekete tömítőszalag
4 . 3 csft szürke szilikonszalag
5 . 1 tubus 3M feliratú P55 krém

6 . 3.db műanyag kesztyri
7 . 1 csík féIvezető szalag

. 1 db magyar nyelvű szerelési rajz

*külön kéÍésre 3 db Pl40 és 3 db

P400 fémmentes csiszolóvászonnal

és 3 db tisztítókendővel kiegészítve



Termék|eírás

A háromerű műanyag szigetelésű kábelek QT-II.'hidegzsugor vége|zárótnak villamos

felépítése teljesen hasonló az egyerívá|tozatéhoz. A háromerű kábel ereinek eLágazását
hidegzsugor szilikon elágazóidomma| zárjuk Ie. A fázisok megfelelő
terpesztávo1ságát szitikon toldócsövekkel biztosítjuk. Ezltán a kábelt
egyerű kábelként kezelhetjük.
A beltéri vá|tozat négy ernyővel rendelkezik,* míg a szabadtéri végel-

zárókol hat darab kÍlszóáramút növelő ernyó található. A garnitúrák a
kábelsarukon kívül minden anyagot tartalmaznak, ami három darab
kábelvég kialakításához szükséges.
A garnitúrák szerelése ÍizeÍ,hőt, speciális szerszámoÍ nem igényel.

*Igény esetén ernyő nélküli be|téri vá|tozatot szállítunk'

be|téri alka|mazásra

93-8862-3D 50-70 16.O-28.5 560r
93-8B63-3D 95-150 16.0-28.5 4'70 80 5601

93-8864-3D r50-240 2r.3-35.0 470

93-8B62-4D 25-'70 16.2-28.4 80 5681

93-EB63-4D 21.3-35.0

93-EB64-4D 150-300 27.4-45;7 90 5683

Garnitúrák taftalma @
{ . 3 db QT-II végelzrárótest
2 . l db hidegzsugor e|ágazóldom
3 .-3 db szilikon toldócső
4 . 1 tekercs Scotch 70 szilikonszalag
5 . 3 tubus 3M feliratú szilikonkrém
6 . 1 csík Scotch 13 félvezető sza|ag
7 . 1 csftfeketetőmítősza|aq,
8 o ónozott lekötő drót

. 3 db műanyag kesztyű

. 1 db magyar nyelvű szerelési rajz

Háromerű, műanyag (THPE' PE) vagy
gumi (EPR) szigetelésű extrudált vagy
grafitos.papír fé|v ezető simítórétegű
műanyag burkolatú (PE' PVC) rézdrót
v agy sza|ag árnyékolású kábelekhez.
Pl.: SZAQkTKVM
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Termékleírás

A Quick Term." II (QT-II) végelzáró garnitűrái 3M hidegzsugor technológiával szerel-

hetők, ami egyszerű, gazdaságos felhasználást biztosít. A20135 kV-os beltéri válto-

zathat ernyővel rendelkezik, míg a szabadtéri vége|zárókon nyolc darab kúszóáramút

növeló ernyő található. A garnitúrák a kábelsarukon kívül minden anyagot tarta]maz-

nak, ami három darab kábelvég kia|akításához szükséges'

A garnitúrák szerelése tizet,hőt, speciális szerszámot nem igényel.

üarnitúrák beltéri alkalmazésÍa

94-EB62-1CR 25-10 16.2-28.5 23-35 300 565 i

be|téri a|kalmazásra

sgg++++B+
f-i fi f-t
Í+ f t í -
# #
l t  i t  n
E|* S-- &*

94-EB63-1CR 50-150 21.3-35.0 30-44 10 5652

94-8B64-1CR 120-300 2'7.4-45.1 35-52 320 80 5653

94-8865-1CR 240-630 33.3-53.3 4r-65 5654

GarnEtúrák szébadtéÍi alkalmazásra

94-F.862-2CR 50-150 zt .3-35.0 30-44 5646

94-E863-2CR 95-300 2'.7.0-45.7 34-52 460 82 5647

94-E864-2CR 240-630 33.3-53.3 42-65 5648

Garnitúrák tartalma

Egyerű, vagy szabadon sodrott (kalács)'

műanyag (THPE' PE) vagy gumi (EPR)

szigetelésű extrudált vagy grafitos.papír
féIv ezető simítórétegű műanyag burko-
latú (PF-, PVC) rézdrót árnyékolású
kábelekhez.
Pl. : A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y,NA2XSY

í . 3 db QT-II végelzárótest

2.3 db f ö ldelőrugó (CFS)

3 . 3 csft fekete tömítószalag

4 o -p csft szürke szilikonszalag

5 . 1 tubus 3M feliratú P55 krém

6 . 3 db műanyag kesztyű

7 . 1 csík |élvezető szalag
o 1 db magyar nyelvű szerelési rajz



#ffi **fitrg**ru*rgr*mffi
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(1::=9
6/10 (Umax = 12)kV és12120 (Umax = 24)kY egyerűműanyag szigetelésű rézdrótvagy

szalag ámyékolású kábelek beltéivége|záróinak kialakítására' Egy-egy gamitúra lefedi
10 és 20 kV-on a 95mm'- 240mm2 keÍesztmetszettartományt.

U

TuIajdonság

@
-.l 

Térerővezérlés:

4 i

3Mh i d eg z sugo r t e chno l ó g i a .>T ö bbm i n t 25éve smú l tés t apa s z t a l a t * |@

Kompakt kialakítású szerelvény +

Rövid szerelvény >

Eszktizmentesszerelés >

Nemkelllángothasználni >

Szilikon alapanyag -f-

Széles alkalmazási tartományok .>

Egyszerű, gyors szerelés

Szűk helyen is könnyen,
biztonságosan szerelhető

Nincs addicionális költség'
egyszerű szere]és

Biztonságos szerelés

IdőjárástóI' hőmérséklettől független
szerelés, rugalmas szigetelőanyag, ami
állandó sugrárinínyú szorítóerőt biztosít

Biztonságos szerelés, alacsony .
készletgazdálkodási kö1tségek

A térerővezérlést beépített nagy relatív permittivitású tömítő-
massza és térerővezérlőcső biztosítja' A refraktív térerővezérlés
nem csak a kábel primerszigetelésének villamos igénybevételét
minimalizál1a, hanem a v ége\zárő felületének potenciáleloszlását
is egyenletesebbé teszi'

Szigetelés:
A szilikon alapú szigetelőcső a kúszóáramokkal és UV sugárzással
szemben a piacon kapható végelzárók közül a legkedvezőbb
ellenállóképességge1 bír.

Földe1éslekötés:
Az rámyékolódrótokat állandó erejlí szorítást biztosító nem mágnesezhető, rozsdamentes,
korróziónak ellenálló földelő tekercsrugó biztosítja, ami a felületi áramok kollektoraként
is funkcionál, így megvédi a villambs konóziótól (anyagelhordástól) a kábelburkolatokat.

Tömítés:
A kábelsaru oLdali vízzárást beépített kúsz ófuamút-áIó szilikonmassza biztosída. A kábel-
burkolaton butil alapú tomítősza|agot kell elhelyezni , ami a rézdrótok oldaláról felkúszó
nedvesség elleni tömítést biztosítja.'  : . ]

Középfeszii|tségÍi hidegzsugor kábeluégelzárók



A 3M BB15 szilikon alapú bontható szigetelt csatlakozót tokozott (Pl. SF6) berendezé-

sek beltéri kábelcsatlakozásainak szigetelésére használhatjuk. A kábe|végeket hagyo-

mányos QT.II'' végelzáróval' alakítjuk ki, és a végelzáró csatlakozását flexibilis harmo-

nika rendszerű burkolattal szigeteljük. A BB 15 szigeteló az átvezető szigetelőre feltolható

technológiával szerelhető, míg a vége|záró oldalán hidegzsugor technológia biztosítja a

szé1es a1kalmazásitarÍományokat és tömítettséget. Mivel a készülékoldali rész feltolható

technológiájú, a szigetelés biírmikor könnyedén eltávolítható, majd újraszerelhető' A harmo-

nika rendszer lehetővé teszi, hogy a kábel a berendezéshez bármilyen irányból érkezzen.

A teljes kábelvég kialakításiához sztlkség van
végelzáró gamit(tára (P1.: 92-EB 63-1CR)
gamltúÍíLÍa (P1.: 92-EB 63I-3).

a gamihirán kívül egyerű 10 kV beltéri QT:II
vagy háromerű 10 kV hosszú beltéri QT.II

Garnitúrák beltéri alkalmazásra 6/ío kV .

92-EE 615-3

@

Egyerű, vagy szabadon sodrott (kalács),

műanyag (THPE, PE) vagy gumi (EPR) szi-
getelésű extrudált vagy grafitos-papír fé|-
vezetó simítórétegű mttanyag burkolatú
(PE' PvC) rézdrőt árnyékolású kábelekhez.
Pl. : A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y,NA2XSY

Háromerű, műanyag (THPE' PE) vagy
gumi (EPR) szigetelésű extrudált vagy
grafitos-papír féIvezető simítórétegű
műanyag burkolatú (PE' PVC) rézdrót
v agy szalag árnyékolású kábelekhez.
P1.:SZAQkTKVM

Garnitúrák tarta|ma

. 3 db BB15 szigetelőtest
o 3 db szilikonkrém
r 3 műanyag kesztyű
. 1 db magyal nyelvű szerelési rajz



Termékleírás

Az árnyékolt bontható csatlakozó egyfajta kábeIvége|záró, melynek elnevezése arra

utal, hogy a csatlakozás a készülékről lebontható.

A hagyományos kábelvégel zárők (az árnyékolt bontható csatlakozókhoz hasonlóan) a

kábe1ek végkiképzését, valamint a kábelvégek készülékekhez, illetve szabadvezetékes

rendszerekhez való csatlakozását biztosítják.

Az SF6 készülékek elterjedése az árnyékolt bontható csatlakozók iránti igény

növekedését eredményezte.

Az ámyékolt bontható csatlakozók előnyei a ,,hagyomrínyos', végelziírókkal szemben:
o nagyon rövid fázistrávolságok alakíthatók ki o kompakt kialakítrás o biztonságos: véletlen érintés

megengedett o nincs szükség a frízisok közöni védólemezre o a készÍilék és az ámyékolt bontható

csatlakozó akőr víz alatt is ilzemel r nem igényel karbantartást.

25$ Á-es pipa csat|akozók (6/1o kY} 25o A.es pipa c$atlakgzók {í2l2o kvl

92-EE82s-2150 93-8F,825-2150

92-E8835-2170 93-88835-2110

92-88845-2195 95 93-EE84s-219s 95

92-88855-21120 93-E8855-21r20

Garnitúrák tarta|ma

ff i---re:

Háromerű, műanyag (THPE' PE') vagy
gumi (EPR) szigetelésű extludált vagy
grafitos-papír féIv ezető simítórétegű
műanyag burkolatú (PE' PvC) rézdrót
vagy szalag árnyékolású kábelekhez'
Pl.:SZAQkTKVM

92-E8925-419s 93-88925-4/95

92-EE935-41120 93-88935-4lrZ0 r20

92-EE94s-41150 93-88945-4/r50

92-88955-21r85 93-EEgs5-4/1 8s

92-F,F'975-41300 93-8E965-41240

Garnitúrák tarta|ma

o 1 db szigetelőtest (egyenes vagy pipa)
r 1 db Al-Cu kábelsaru
r 1 db csúszóéintkező + imbuszkulcs
o 1 db rögzítóelem
l 1 db tömítőcső
. 1 db tömítőszalag
. 1 db PvC szigetelőszalag
. 2 db műanyag kesztyű
r 1 db kábelkötegelő
r 1 db anyaglista és szerelési rajz-

í r tömítőszalag
2 e szígete|ősza|ag
3 . kábelkötegelő
4 . szilikonkrém
5 f tömítőcső
6 . adapter
7 . AL-CU kábelszarv
8 . T-csatlakozó
9 . M16 csavar

ío . szigetelőkónusz
í í . tömítősapka
12 . míianyag kesztyű

50

1201.20

95
r20

150150
185185

240

Háromerű, műanyag (THPE' PE) vagy
gumi (EPR) szigetelésű extÍudált vagy
grafitos-papír fé|v ezető simítórétegű
múanyag burkolatú (PE, PVC) rézdrót
v agy szalag árnyékolású kábelekhez'
Pl.:SZAQkTKVM

40016,30 A'es T.csatlakozók {6lío kvl 4001630 Á.es T.csatlakczók (12l2s kv|



TermékIeírás

KözépÍesziiltségíi hidegzsugor kábeIkötések

.t .]\Í a Quick Splice'' (továbbiakban QS) hidegzsugor szigetelőtesteket középfeszú|tségíi
erőátviteli kábelek kötéseinek szigetelés -helyreáIlításálra fejlesztette ki. A 3M QS termékei
:idegzsugor technológiával szere1hetők, ami biztosítja a kábelek éIettartamán túl is a
.'rgárirányú szorítóerőt, így a kábel és szerelvény biztos villamos csatlakozását. Akötések
{Lrmpakt kialakításúak, ami azt jelenti, hogy a szigetelőtest tafialmazza az érkötőelemet
iörülvevó féIvezeÍő elektfódát, érszigetelést, atérerővezérlést és a kötés külsejét borító
félig vezető ámyékolóréteget' A csatlakozót körülvevó féIvezető réÍeg az érkötőelem körül

iérerőmentes teret alakít ki, így a szigetelés kúposítására, kitekercselésére vagy speciális
kiegészítő a|kalmazására különböző keresztmetszetú kábelek kötésénél sincs szükség.
.{ szilikon szigetelőanyag megbízható, hosszútávú kiváló szigetelést biztosít. A kábel fél-
\ ezető rétegének megszabásiánál a potenciálvezérlést úgyneve zettrefraktív térerővezérléssel
oldjuk meg. A kötés külső extrudált féIvezető réÍege az elektromágneses tér szimmetriáját,
ám1'ékolását biztosítja. A kötések alapanyaga LSR kiemelkedő minőségú folyékony szili-
kon. ami mind a villamos tulajdonságok, mind a mechanikai tulajdonságok szempontjából
relülmúlja az iparban elterjedt szigetelőanyagokat. Kiemelkedő az alapatyag rugalmassága,
aminek köszönhetően a szerelés szélsőségesen hideg és meleg kömyezetben is probléma-
mentesen elvégezhető, és a kábelek megőrz1k hajlékonyságukat. A kötések a kábelke-
resztmetszetek széles tartományát Iefedik, valamint egyszerű megoldást nyújtanak kü-
lönbözó keresztmetszetű kábelek kötéséhez. Minden egyes Szigetelőtestet a 3M a gyántást

követóen erőátviteli kábelen vizsgál biztosítékul, hogy a végfelhasznáIóhoz csak kiváló
minőségű termék kerüljön' A gamitúrák fonasztásmentes földelésfolytonosítást és hideg-
zsugor burkolócsövet tartalmaznak a kábelburkolat helyreállítására. A 3M hidegzsugor
technológia eszközmentes, egyszeríi, biztonságos szereléstjelent szúk helyeken és szeles,
hideg idóben is. A kötés szerelést követően azonnal feszüItség alá helyezhető.

Termékeinket középfeszültségű árnyékolt műanyag (PVC' PE' THPE) és gumi (EPR)

szigetelésű, te1ített olajospapír szigetelésú (oID)' olajmasszás (MIND) kábelek egye-
nes, átmeneti és vegyes kötéseinek megoldására tervezték. Garnitúrákat állítunk össze
egyerű, háromerű és egyerűről háromerű kábelek átmeneti kötésére.

Erkötőelemek ,
A

Ü
A kötéstestbe integrált belső elektróda Faraday'kalitkaként veszi.körbe a csatlakozót,
aminek köszönhetően a kötés alkalmazható az Európában elterjedt sajtolt, iIletve csava-
ros érkötőelemekhez.

. 
Alkalmazás )

A QS termékek feszültségszint szerinti csoportosítása:

Qs-1000 kötéstest: 6/10 kV és 8.7/15 kV

Qs-2000 kötéstest: I2l2okv,18/30 kv és 20135 kV

Térerővezérlés

A középfeszültségű kábelek kötéseinek egyik fő feladata az érkötő elem körül a kábel struk-
nirájának helyreállítása olyan módon' hogy a kötés teljes hosszában a villamos igénybevétel
a kábel szigetelésében, illetve a szigetelés-helyreállításban ne haladja meg a gyártás során
teÍvezett értéket. Mindazon megoldásokat, melyek a fenti funkciót segítik e|ő, térerővezér|ő
elemeknek nevezziJk. A3M az érkötőelem körÍil kialakuló villamos igénybevételt a kötés-
test közepébe beépített vezető elektróda segítségével oldja raeg. A kábelek féIvezető árnyé-
kolásrínak megszabásánáI a refraktív térerővezérlés módszerét alka|mazza, mely elv a külön-
bözó permittivitású szigetelők határfelületén 1étrejovő térerővonal-törési törvényen alapszik.
A Qs-1000 összekötőkben a szilikon szigetelés permittivitását emeltük meg, így biztosítva
a fenti hatást, míg nagyobb feszültségszinteken QS-2000 összekötőkbe a kábel fé1vezető
rétegének megszabása fölé nagy permittivitású szigete|ő térerővezér|ő réteget építünk be.
Mindkét megoldás nagy előnye, hogy a kúszóáramutat a kábel féIvezető rétege és az
érkötőelem között nem rövidítjük IeféIigvezrtő,váItozó impedanciájú anyaggaI.

@

-
QS- 1000

QS-2000



Ktilső árnyékoló félvezetó réteg

os.looo kötéscsa|ád

os.2ooo kötéscsalád

A termékcsaládot a 611o kV és 8.7/15 kV feszültségosztáIyű kábelek kötésére ÍeÍvez-

ték. A térerővezér\ést a kötés szigetelőanyagának megemelt permittivitása biztosítja.

Ennek a konstrukciónak kiemelkedő előnye, hogy lehetővé teszi övköpenyes olajospa-

pír kábelek (nem radiális igénybevéte1ű kábelek) vegyeskötését radiális igénybevételű

kábelekkel a kábelszerkezetek átalakítása nélkül.

A termékcsa|á dot a 12l2O kV és 20135 kV fesztiltségosztályú kábelek kötésére tervezték.

A térerővezérlést a kötés végeiben a kábel féIvezető rétegének megszabásáról induló

nagy permittivitású réteg biztosítja. A kötés műanyag szigetelésű kábelekhez, olajos-

Mivel kötéstesteink kompakt kialakításuk révén minden villamos funkciót tartalmaz-

nak egyedi, minden egyes kötéstestre kiterjedó feszültségpróbán és részleges kisülés-,

vizsgálaton mennek át a gyártás utolsó fázisaként' Amennyiben a kötés részleges kisülése

meghaladja az I pC-t (ipari követelmény CENELEC HD 629 szerint maximum 10 pC),

a termék nem hagyhatja el gyárunkat.

Tu|ajdonság

Hidegzsugor technológia

Széles alkalma zásl tartomány

Kompakt szerelvények

LSR szilikon alapanyag

Gyártás során villamosan
egyedileg tesztelt kötéS

Eszközmentes szerelés

Hő, Iáng hasznáIatát nem i gény Ii

>

*

,-

@
A szerelés

külső ámyékoló 1élvez€tő réleg

félvezető elektróda

papír szigetelésű ér-ólomköpenyes kábelekhez és ezek vegyes kötésére alkalmazha'u 
tegy és háromerű kábelek esetén.

Megbízhatóság
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Rugalmas kötéslezárás .}- (@@)

menetét egyerű műanyag szigetelésű kábelen mutatjuk be:

{ tábelelőt<észítés )
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Termékleírás

\'

A 3M Quick Splice'' (QS) AG,AP s oÍozatíl garnitúrái biztonságos, egyszerű. gyors, tehát

gazdaságos mego1dást nffitanak középfeszültségű egyer:ű vagy szabadon sodrott műanyag

(Py6,PE'THPE) és gumi (EPR) szigetelésű kábelek szigetelés-helyreáIlításéttoz. Agarnt-

túrákban egy testbő1 ál1ó érszigetelés helyreállító LSR szilikon hidegzsugor ktitéstest'

forrasztásmentes koncentrikus ámyékolás-folytonosítást és hidegzsugor EPDM burkolat-

helyrerállító hidegzsugorcsövet találhatunk. A készletekhez az Ewőpában elterjedt érkötő.

e1emek használhatók. A gamitúrákban az érkötóelemen kívül minden elem megtalálható,

ami egy ér kötéséhez szükséges.

Garnitúrák 6/ío kV.os aIkalmazásra {Q$.íooo}

70-150 r7;7-25.O 14.2-25.0

92-AG 62r-r 150-240 22.3-32.0 4r' r8.0-33.0

92-AG 631-T 300-400 28.4-42.0 23.3-42.4

93-AP 610-1 17.7-26.0 39 170 r4.0-26.0

93-AP 620-1 95-240 22.3-32.2 170 18,.0-33.2

93-AP 630-1 240-400 28.4-43.O 24.0-43.0

94-LP 630-1 24.4-40.3 23.3-40.3

Garnitúrák tarlalma*

135
r45

56

50-95
40

230

í . l db QS érszigetelés
2 C 2 db ftildelórugó (CFS)
3 r 1 db rámyékolóharisnya
4 . 1 tekercs tömítőszalag
5 . 1 tubus P55/1 krém
6 . 1 db műanyag kesztyű
7 r 1 csft fé|vezető szaIag
8. 1 dbEPDMburkolócső

o 1 db magyar nyelvű szerelési rajz

* Külön kérésre ArmorcastTM sza|aggal,
P140. P400 fémmentes csiszolóvászonnal,
tisztítókendóvel.

Egyerű, vagy szabadon sodrott (kalács)'

műanyag (THPE' PE) vagy gumi (EPR)

szigetelésli extrudált vagy grafitos-papír
féLv ezető simítórétegű műanyag burko.
latú (PE, PVC) rézdrót árnyékolású
kábelekhez.
Pl. : A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y,NA2XSY



Termékleírás

A 3M Quick Sp|ice'' (Qs) AG' AP sorozatú garnitúrái biztonságos, egyszerű, gyors,
tehát gazdaságos megoldást nyújtanak középfeszültségú háromerű műanyag (PVC,
PE' THPE) és gumi (EPR) szigetelésű háromerú kábelek kötéséhez' A gamitúrákban egy
testból áló érszigetelés helyreállító LSR szilikon hidegzsugor kcitéstest, forrasztás-
mentes koncentrikus árnyéko1ás-folytonosítást találhatunk. A kábelburko1at helyre-
áI|ítását 1 0 kV-on két darab EPDM hidegzsugorcső biztosítja, míg a 20 kV-os változatban
két darab melegzsugorcs ő taláIható. A készletekhez az Európában elterjedt érkötőelemek
használhatók' A gamitúrákban az érköÍ,őelemen kívül minden elem megtalálható, ami egy
kötéshez szükséses.

Garnitúrák 6l l  o kv.os alkalmazásra

92-AG 610-3 70-i50 1'7;7-25.0 135 14.2-25.0
92-AG 620-3 150-240 22.3-32.0 145 18.0-33.0

92-AG 630-3 300-400 28.4-42.0 220 23.3-42.0

93-AP 210-3 r1.1-26.0 r70
93-AP 220-3 95-240 zz.3-32.2 170 18.0-33.2
93-AP 230-3 240-400 28.4-43.0 230 24.0-43.0

Garnitúrák tartalma

1 . 3 db QS érszigetelés

2 . 6 db föIdelőrugó (CFS)

3 . 3 db ámyékolóharisnya

4 . 1 tekercs tömítősza|ag

5 . 3 tubus P55/1 krém

6 . 3 db műanyag kesztyű

7 . 1 tekercs féIvezető sza|ag

8 . 2 db EPDM (10 kV-on) vagy

melegzsugor (20 kV-on) burkolócső
. 1 db magyar nyelvű szerelési rajz

Háromerű' múanyag (THPE' PE) vagy
gumi (EPR) szigetelésű extrudált vagy
grafitos-papír fé\vezető simítórétegű
műanyag burkolatú (PE' PVC) rézdrót
v agy szaIag árnyékolású kábelekhez.
Pl.: SZAQkTKVM

(os.íooo}



Termékleírás

Háromerű és egyerű műanyag szigetelésű kábelek toldását egyerű mríanyag
szigetelésű kábelek kötésére vezetjük vissza. A PG 6X1 jelzésű kiegészítő
garnitúrák segítségével a háromerű, erenként árnyéko1t műanyag szigetelésű
kábelt egyerű, erenként árnyékolt kábellé alakítjuk. A kábelek kötéséhez a ha-
gyományos egyerű kötésgarnitúrák alkalmazhatók. A PG 6X1 kiegészítőgarnl'-
túrák egy hőnomágtl hidegzsugor e|ágazó idomot, három toldócsöveÍ, az ámyéko.
lás folytonosításához koncentrikus árnyékolóharisnyát, földelőrugót és tömítőszalagot
tartalmaznak. Magyarországon a leggyakrabban előforduló Roundal háromerű kábel

féirvezető rétegének kialakításához egy tekercs félig vezető szalagot mellékelünk.

\- Egy átmeneti kötéshez szükségünk van egy darab PG 6X1 kiegészítő gamitúrára és három
darabegyerű to ldógarn i túrára  t ó l l0  kV-on 92-AG 6X l - l .  |2120kY-on 93-AP6X0 ' l ) .

á.."i.oo* il; ;;.;= "lr"l,,,.'a='" iá'.''""r.''

92-PG 611 50- 150 11.7-25.0 Í4.2-25.0

92-PG 621 r50-240 22.3-32.0 18.0-33.0

92-PG 631 28.4-42.0 220 23.3-42.O

93-PG 611 17 -7-26.0 14.0-26.0

\Ü 93-PG 62r 95-240 L Z . . ) -  )  L .  L 18.0-33.2

93-PG 631 240-400 28.4-43.0 24.0,43.0

r45
300-400

1'70
110
230

Garnitúrák taíta|ma

Háromerű, műanyag (THPE' PE) vagy
gumi (EPR) szigetelésű extrudáIt vagy
grafitos-papír fé|vezető simítórétegű mű.
anyag burkolatú (PE' PVC) rézdrót vagy
szalag ámyékolású kábelekhez.
Pl.:SZAQkTKVM

Egyerí, vagy szabadon sodrott (kalács)'
műanyag (THPE' PE) vagy gumi (EPR)

szigetelésű extrudált vagy grafitos-papír
f é|v ezető simítórétegú műany ag brrrkol atú
(PE' PVC) rézdrót funyékolású kábelekhez.
Pl. : A2XS(F)2Y, NA2XS (F)2Y,NA2XSY

1 db hidegzsugor elágazómandzsetta
3 db hidegzsugor toldócső
3 db árnyékolóharisnya
1 tekercs tömítőszalag
1 tekercs Scotch 13TM féIvezető szalaz
1 db földelőrugó (CFs)
1 db magyar nye|vű szerelési rajz

l r

l c

t r
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Termékleírás

! Garnitúrák 6/l o kV.os alkalmazásra

Az olajos papí övköpenyes kábel ereit lezárjuk speciális olaj. és kíszóáramáIIó hidegzsu-

gor csővei és az e|ágazás tömítését szílikon olajálló tömítőanyaggalbiztosítjuk' A hideg-

iwgor o\ajzíaó rendszer rugalmassága biztosítja, hogy megnövekedett olajnyomás esetén

a retrdszer ne veszítse el tömítettségét. A kötés műanyag egyerű oldalát a szokásos módon

készítjük elő, majd a csavaros vagy sajtolt érkötőelem szigetelését QS-1000 szigetelótest-

tel állítjuk helyre' (A csatlakozónak minden esetben o|ajzárő válaszfallal.kell rendelkez-

nie!). A QS-1000 szigetelőtest szigetelőanyagiínak megemelt permittivitása.lehetővé teszi,

hogy radirílis'igénybevételű (erenkénti rárnyékolású) és nem radiális igénybevételű (övszi-

gateléses) kábel érszigetelésének helyreállításrlra a kábelek villamos szerkezetének átala-

kítása nélkül megbízható kötéslezrírást biztosítson' AzövszigeteLéses kábel szabadon ma-

radt erei köré távtartó sza|agot tekerünk, amit a műgyantáskötéslezárás ziárványmentes
.műgyantával 

tölt majd ki.Ez a műgyanta réteg állítja helyre a kábel övszigetelését.

ApáncéIzat, árnyékolás és földelés folytonosítását a kötés teljes hosszában árnyékoló-

haiisnyával és forrasztásmentes földelőrugókkal biztosítjuk. Az árnyékolóharisnya fölé

távtartószalagot tekerünk' am\t. át\átszó széles PVC szalaggal fedünk. Ezu+Án a kötéstelet

kétkomponensű ScotchcastTM műgyantával zrírjuk le'

* Háromerű műanyag kábel vagy műanyag övköpenyes, olajospapír szigetelésű kábel

esetén a szerelés lgyanezze| a garnitúratípussal megoldható' Ebben az esetben kérje

segítségünket l .''']'

Í.7.7.25.0 15.0-13.0 t J ) 14.2-25.092-FG 410-3

(os'íoool

92-FG 420-3 r50-240 22.3-32.0 20.5-31.0 t45 18.0-33.0

300-400 28,4-42.0 26.0-4r.0 23.3-42.092-FG 430-3

t"

Garnitúrák tartalma ff@:+rre
í . 3 db QS-1000 szigetelőtest
2 . 3 db tömítő szivacs
3 . 3 db hidegzsugor oLajzárócső
4 . 1.2 m ámyékolóharisnya
5 . 1 db rövid hidegzsugorcső
6 . távtartószalag
7 r 1 tekercs tömítőszalag (Scotch'' 2228)
8 . 2 tekercs átlátszó PVC szalag
9 . 1 tekercs Scotch 13 fé|vezető szalag

ío . 1dbbeömlőnyílás
11 . 2 db földelőrugó (CFS)
{2. 1 tekercs ónozottlekötődlót
í 3 . 1 tekercs Scotch 23 szalag
14 . 4 db műgyanta t beömlőcsőrök.
í5 . 1 db ELAsTosIL tömítőmassza
í6 r 3 tubus P55/1 krém
í7.3dbműanyagkesztyű

. 1 db magya-I nyelvű szerelési rajz

Háromerű, telített olajospapír övszigete-
lésri kábel.Az övszigetelést ólom vagy alu.
minium közös köpeny borítja. A közös
fémköpeny felett páncé|zat helyezkedhet
el. A kábel burkolatának anyaga mrianyag
(PVC, PE) vagy bitumenes jutta.

PL.:SZAPKOVB

Egyerű, vagy szabadon sodrott (kalács)'
műrryag (|FIPE, PE) vary gumi (EPR) szige.
telésri extrudált vagy grafitos-papír félve-
zető simítőrétegű műanyag burkolatú (PE'
PVC) rézdrót ámyékolású kábelekhez.
Pl. : A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y,NA2XSY



Termék!eírás

\Ü

A háromerű kábelt hidegzslgor elágazómandzsetta és hidegzsugor toldó-

csövek segítségével egyerűvé alakítjuk. Az olajospapír szigetelésű kábel

o\ajzárásátnagy permittivitású tömítőszalaggal és ene kerülő szilikon hideg-

zsugorcsővel biztosítjuk. Ez a kétkomponensű o|ajzárás az olajnyomás

vá|tozásátóI függetlenül rugalmas, biztonságos tömítést ad. Az olajospapír

kábel ezekután egyerű műanyag szigetelésű kábelként kezelhető, és a kötés

a QS-2000 szigetelőtest, ámyékoló harisnyiák és külső EPDM hidegzsugor

burkolócső hasznáIatáva! az egyerű műanyag szigetelésű kábelek kötéséhez hasonló

módon kia|akítható.

;;;";;;;il ;;;;; ;:"" alka|mazásra {QS"2ooo) i

17 ;7 -26.093-FP 610-3 50-65 t't;7-26.0 1'70 14.0-26.0

93-FP 620-3 95-240 22.3-32.2 22.3-32.2 r'70 18.0-33.2

93-FP 630-3 240-400 28.4-43.0 28.4-43.0 230 24.0-43.0

\ry

Garni|úrák tartalma
Háromerű, telített olajospapír szigetelésű,
erenkénti ólomköpeny rámyékolású páncé-

lozott kábelek. Akábel burkolatrínak anyaga
műanyag (PVC' PE) vagy bitumenes jutta.

Pl.: SZAPhKeOVB

Egyetű, vagy szabadon sodÍott (kalács)'

műanyag (THPE' PE) vagy gumi (EPR)

szigetelésű extrudált vagy grafitos-papír

féIvezető simítórétegű műanyag burkolatú
(PE, PVC) rézdrót ámyékolású kábelekhez.
Pl.: A2XS(F)2Y NA2XS(F)2YNA2XSY

í . 3 db Qs-2000 szigetelőtest
2 r 3 tekercs Scotch" 2221 szalag
3 . 3 db hidegzsugor olajzárőcső
4 . 2 tekercs Scotch2228 szalag
5 . 3 db rövid hidegzsugorcső
6 . 2 tekercs Scotch 13 szalag
7 .3 db burkolathelyreállító zsugorcső
8 ' 3 tubus P55/1 krém
9 . 1 db EPDM elágazómandzsetta

ío . 3 db műanyag kesztyű
í í . 6+1 db földelőrugó (CFS)

1 2 C 3 x L,2 m átrnyékolóharisnya
í3 . 1 tekercs Scotch2220 sza|ag

. 1 db magyar nyelvű szerelési rajz



í o kV.os egyenes kötés övköpenyes kábelek között 
Jj.,'***'''.#

Tetmékleírás

A kábelek olajzárásilt a 10 kV-os vegyes kötésben ismertetettek szerint olaj- és kúszó-

áramálló hidegzsugorcsövekkel és szilikon alapú tömítőmasszával oldjuk meg. Ezután

a QS.1000 szigetelótesttel helyreállítjuk az érkőÍőekemekfe|ett: ?: 
érszigetelést. Az övszt-

geülés pót1ásá a szabadkábelerekre tekelt távtaftós za1ag által létrehozott kötéstér bizto.

Jit.'u, a-i a burkolat helyreállításkor zárványmentesen műgyantával telik meg. A közös

fémköpeny folytonosítását forrasztásmentes földelőrugók és koncentrikus árnyékoló

harisnya sigítségével állítjuk helyre' A burkolathelyreállítást a távtartó és lezárő szalag

::{::'9:::]lé::"l"i:-,:'|.::::::*:9I:"':á.:-Tuo]j::Í";'végezzúk.
Garnitúrák 6/10 kV.os alkalmazásra {Qs"íooo} :

9Z-OG 415-3 70- 1 50 r5.0-23.0 135 14.2-25.0

92-OG 425-3 20.5-3 1.0 r45 18.0-33.0

92-OG 435-3 300-400 26.0-4r.0 a l l  l a ^

Garnitúrák tarta|ma @
o 3 db QS szigetelőtest
r 6 db hidegzsugor olajzárócső
e ámyékolóharisnya
r 1 db rövid hidegzsugorcső
C távtafiószalal
. 3 tekercs átlátsző PVC szalag
. 1 tekelcs Scotch 13 féWezetőszalag
r beömlónyílás
o 4 db földelőrugó (CFS)
. 1 tekercs Scotch 23 szalag
. műgyanta + beömlőcsőrök
. 1 db ELASTOSIL tömítőmassza

Háromerű, telített olajospapír övszigetelésű

kábel. Az övszigetelést ó1om vagy alumíni-

um közös köpeny borítja. A közös fémkö-
peny felett páncélzat helyezkedhet el. Akábel

burkolatának anyaga műanyag (PVC' PE)

vagy bitumenes jutta. PL.:SZAPKOVB

2o kV"os egyenes kötés ér.ólomkiipenyes kábelek
.****.**\

között i

t,
Garnitúrák tartalrÍla Tgrmékleírás

. 3 db QS-2000 szigetelőtest

. 6 tekercs Scotcht" 2221 szalag

. 6 db hidegzsugor olajzárócső

. 2 tekercs Scotch2228 szalag

. 6 db rövid hidegzsugorcső

. 4 tekercs Scotch 13 szalag

. 3 tubus P55/1 krém

. 3 db műanyag kesztyű

. 6+2 db Íö ldelőrugó tCFSl

. 3x7.2m árnyékolóharisnya

. 2 tekercs Scotch2220 szalag

. 3 tekercs átlátszó PVC szalag

. beömlőnyílás + beömlócsőrcik

. anyagl ista és szerelési rajz

A kábelek olajospapír érszigetelését nagy permittivitású olajálló tömítőszalag és az ene

keriilő szilikon alapú hidegzsugorcsó segítségével állítjuk helyre' Ezek után az egyerí

műanyag szigetelésű kábelek kötéslezárásához hasonlóan QS-2000 szigetelőtest,

földelőrugók és ónozott rézharisnya segítségével helyreállítjuk az érszígetelést és fémes

ámyékolást. ApáncéIzatvillamos folytonosságát Scotchru 25 flexibilis földelővezeték és

föláelórugók segítségével állítjuk helyre. A burkolat yízzárását és mechanikai védelmét

távtartószalag, |ezárőszalag és műgyanta segítségével pótoljuk.

'  Garnitúrá k,2t2akv"; '  
";;; i ;;;;- ' ;  

r ös"aooo1 1

93-OG 610-3 50-95 15.0-24.0 1'70 r4.0-26.0

93-OG 620-3 95-240 20.5-31.0 170 r8.0-33.2

93-OG 630-3 240-400 26.0-4r.0 24.0-43.0

{ Kábel ]

Háromerű, telített o1ajospapír szigetelésű, erenkénti ólomkcipeny ámyékolású páncéIozotÍ

kábelek. Akábel burkolatanak anyagamíianyag (PVC'PE) vagy bitumenes jutta.

Pl.: SZAPhKeOVB





Kábe|kötés techno|ógiák *..'"-*iűíi alkalma zásra í600/í ooovl j
;

Szalagos techno|ógia

Kisfeszültségűkábe|háIózatok telepítésekor, karbantartásakor használható vilIamos

szalagok széles skáláját ajánljuk partnereinknek. A PvC szigete\ősza|agokkal jelöléseket,

mechanikai védelmet alakíthatunk ki, bandázsolásra, rögzítésre használhatjuk.

Gumi alapú önhegedő szalagokat szigetelés pótlásra, tömítések elkészítésére

ajánljuk. Speciális konózióvédelmet biztosíthatunk Scotchrap'" korrózióvédő

szalagunkkal' Magas hómérsékleten is stabil üvegszövet szalagaink biztonságos

megoldást nyújtanak akrár tartósan 180.C-os üzemi hőmérsékleten is.

i
{
j
I

Műgyantás technoIóEia

Melegzsugor technológia

Hidegzsugor technológia

Egyedülálló kétkomponensrí Scotchcast'M kábelműgyantáinkkal megbizható kiitésle-

zárást a|akithatunk ki mind egyenes, mind eIágazétsos kábelkötések esetén. A 3M által

kifejlesztett zárt kiöntési rendszerünk (CMP) gazdaságos, kör-
ny ezetb ar át megoldást biztos ít. Speciálís igénybevételekre kifej -

lesztett műgyantákat ajánlunk a vegyipar száméra, mely gyanták
fokozottan ellenállnak az iparban előforduló vegyi anyagoknak'
A bányaipar számára gumitömlő-kábelekhez biztosítunk flexibilis
Iezárást rugalmas műgyantáinkkal'
Műgyantás megoldást ajánlunk épületek kábe|átv ezetéseinek,
faláttöréseinek nedvesség, gán elLen tömített lezárására ís,

A villamosipar kisfeszültségűbá|6zataín leginkább elterjedt melegzsugor kötés és vég-
eLzárő garnítíráink széles körét kínáljuk' Színes zsugorcsöveket jeIölésre' villamos

szigetelésre ajánljuk' Közepesen vastagfalú és vastagfalú zsugorcsöveink
erőátviteli és jelzőkábelek kötáslezárására, szigetelésére, tömítésére alkal-
mazhatók. Javítómandzsettáinkkal e gyszerűen j avíthatjuk ki megsérült
kábeleink burkolathibáit. Kábelvégsapkákkal a kábeldobon illetve' terített
kábelek nedvesség elleni tömítését, Iezfuísát oldhatjuk meg' Feszültség
alatti kábelvége|ezárást biztosító külön készleteket ajánlunk a villamosipar
számára' Je|ző- és m.6ködtető kábelek kötéslezárására speciális gamítírákat
állítunk össze.

t

I

L

Hidegzsugor szigetelőcsöveket ajánlunk villamos csatlakozások szigetelésére és nedves-
ség elleni lezárására, Speciális szilikon alapú zsugorcsöveink 180"C-os üzemi hőmér-

sékleten is megbízhatóan üzemelnek' A hidegzsugor technológiának köszönhe-
tően flexibilis kötéslezárást biztosító kötésgamitúrákat ajánlunk a legkülönfé-
lébb kábeltípusokra, A hidegzsugor csövek zsugorításához speciális szerszárnra,
lángra nincs szükség, és a techno1ógiának köszönhetően mindenkor biztonsá-
gos vízzárást kapunk.



0.6/í klí-os míÍanyag szigete!ésíÍ kábelekhez

$cotcheast {74íil míiEyanta :

A 3M kisfeszültségű műgyantáS technológiájú standard kábelszerelvényeit Scotchcast
1741N műgyantával ajánl1a' A Scotchcast 1471N kétkomponensű poliésztel-ulethán

alapú műgyantát kiválló villamos szigetelési tulajdonságok jellemzik. A műgyanta ún.

telítetlen gyanta, ami azt jelenti, hogy nem tartalmaz kitciltő funkciójú térfogatnövelő
adalékot, ezértpárat|arlnedvességzárási, tömítési tulajdonsággal rendelkezik'
A műgyanta kikeményedve fokozott mechanikai védelmet biztosít a kábel és kábelkötések

számáta' A gamitúrák ún. CMP (zárt keverési és kiöntési rendszerrel) szerelhetők, mely

alkalmazása során összekeveretlen műgyanta nem kerülhet a környezetbe, valamint
gazdaságos, egyszerű tiszta felhasználást eredményez.

Szilárdulási idő (100g) 5.C-on 18 perc
23"C-on l0 perc
35'C-on 6 perc

Teljes kötési idő (100g) 23.C.on 10 óra

Sűrűség 1.10 g/cm' DrN 53479/ISO 3675

Viszkozitás (25"C-on) 1.2 Pas DIN l6945Áso 3104

Shore D keménység 52 DrN 53505/rSO/ R868

Szakítószilárdság 15 N/mm'? DrN 53455/rSO/ Rs27

Áttitési szilrírdság 24kYlmm vDE0303IEC243

Soeciális átmenőellenállás 2.0 E 14 ohm cm VDE 0303AEC 93

Dielektromos állandó
(23"C-on 5OHz-en)

VDE 0303ÁEc 250

Dielektromosveszteségi 0.05

tény ező (23. C. on 50Hz-en)

vDE 0303AEC 250

Hővezető képesség 0.20 Wm.K DIN 57291

Egyenes kÍitések {prése|éses technológiáiú áramkötésekhez} :

Az egyenes kábelkötéseket olyan helyekre ajánljuk' ahol a láng, hő használata nem
megengedhető, vagy olyan speciális követelményeknek kell a kötéseknek megfelelünk,
mely más technológiával nem biztosítható a kábelkötésekszámára,

Garnitúrák tartalma

4.6

J

82-41
4x10

9r-A 12 4x25

91-Ar7

Amennyiben páncé|ozottlámyékolt kábelek kötéséhez haszná|ja a gamitűrát, az egyes
garnitúrákkal maximálisan lefedhető keresztmetszetet a megengedhető legnagyobb
burkolat feletíi átméÍő alapján állapíthatjuk meg'

z0
1 . átlátszó műatryag ház
2 o Scotch 23 tömítőszalagcsft
3 o beöntőnyílás
4 o beöntőcsőr
5 . Scotchcast 1741N

műgyanla
6 . műanyag kesztyű
7 . csiszolóvászon

. szerelési rajz

30
9 l -A  13 4x50

91.-4,74 4x95

91-A 15 4x150

9 l -A  16 4x240 '10

9e otchcast ' 74í l{ miigyanta mijszaki ielleynzői



0.6/í kV.os míianyag szigetelésű kábelekhez

. ,  , - !  a - ! L ! ^

i Egyenes és |eágazó kötések i
L*::---*- *- ;:= *---*'*------ : - -'' ::'

:Préselésesvagyc$avarosteehno|ógiá!úáramkiitésekhez

Aleágazókötéseket az erőátvitelikábe\háIózatokleágaztatására. közvilágítási l.lá\őzatok

leága-zásainak kialakítására ajánljuk. A tokozat lehetővé teszi' hogy egy kötéstérben

kétoldalí leágazást is kialakíthatunk a futókábelről.

91 -AB  111 5 x 6  I  4 x 4 t 5 / 1 5

91 -AB  112 4 x I 0 l 4 x 1 0 2 2 1 2 1

91-AB 113 4x25  I  4 x16 ) a t ) )

91-AB 114 4 x 7 O  I  4 x 2 5 1 5  t ) 5

91-AB 115 4 x  1 5 0 / 4 x 5 0 50/30

91-AB 116 4 x 1 8 5 1 4 x 7 0 5 8 / 3 s

91-AB 117 4x24O I  4x150 65 / 45

}

AmennYiben páncéIozc:Ltlárnyékolt kábelek kötéséhez hasznáIja a garnitúrát, az egyes

iliffikk;fn,'u*mati,u., t"fedt,ető keresztmetszetet a megengedhető 1egnagyobb

úurkolat feletti átméÍő alapján állapíthatjuk meg.

Garnitúrák tarta|ma

1 . átlátszóműanyagház

2 . tömítőszalagcsík

3 . beömlőnyílás :
4 o beöntócsőr

5 . műgyanta

6 . műanyag kesztyű

7 . csiszolóvászon
. szerelési rajz

i Leagazó kötések j"*-*"*'--: *:--:- 
;**'- ,(Ll. Át*zoris1iiras {x1mn.]l1| crtt|toe]em

A|eágaző kötéseket az eÍőátvíteIi kábelhálózatok \eágazásaittak kialakításrára ajantju.t 
{

Scotchcast 1741N múgyantá feszültség alatti munkavégzését is lehetővé tesz. mivel

a gyantaösszekeverve megszilárdulás előtt is biztosítja a villamos szigetelést.

91-B 127 4 x 1 8 5 1 4 x 9 5 ) a  I ) )

9t-B r28 4x240 1 4x95 35 l2s

Amennyiben páncéIozottlárnyékolt kábelek kötéséhez hasznáIja a garnttírá,t, az

egyes garnitúiákkal maximálisan lefedhetó keresztmetszetet a megengedhetó leg-

nagyobb burkolat fe\etri átmérő alapján állapíthatjuk meg.

Garnitúrák tartalma

1 . átIátszóműanyagház

2. tömítőszalagcsft

3 . beömlőnyílás
4 o beöntőcsőr

5 . Scotchcast 1741N műgyanta

6 . műanyag kesztyű

7 . csiszolóvászon
. szere|ésirajz



kV.os míianyag szigetelésíí kábelekhez

. MDT'A, HDT.A melegzsugorcsövek i

A 3M melegzsugor kötésgarnitúrák hőre zsugorodó alkotóelemeit MDT-A és HDT-A

típusú zsugorcsövekből állítjuk össze. A zsugorcsövek poliolefin alapanyagból készülnek'

Acsövek be|ső |e|ü|ete minden esetben koextrudált hőre o|vadó ragasztóval van bevonva.

A fe]tágított állapotú zsugorcsövek hő hatására eredeti átmérőjükre zsugorodnak, a belső

ragasztóanyag megolvad, így biztosítva az áramkötésekvuzárását, villamos szigetelését

és mechanikai védelmét. A külső burkolat HDT-A vastagfalú zsugorcsövekkel pótolja'

mely tartós mechanikai igénybevételnek is ellenáll. Az érszigete(ést MDT-A közepesen

vastagfalú csövek vagy HDT-A vastagfalú zsugorcsövek állítják helyre.
*.**-.-

kolás/páncétzai néIk.ili i|letve réadrót árnyékolású kábelekhez jEgyenes kötések árnyékolás/páncétzai néIkiili i|letve réadrót árnyékolású kábelekhez

Prése|éses technotógiáiú vagy csavaros technolóEiájú áramkötésekhez

9l-AH 20-5S 5 x 1 . 5 - 5 x 6

91-AH 21-5S 5 x 6 - 5 x 1 6

91-AH 22S 4 x 6 - 4 x 2 5

91-AH 23S 4 x 1 6 - 4 x 5 0 3 x l 0 - 4 x 5 0

@
Műanyag szigetelésű, műanyag burkolatú í
árnyékolás illetve páncélozás nélküli 2
kábelekhez'
PL.:NYY. NAYY,AYCWY, NYCWY, ...

9I.AH24S 4 x 3 5 - 4 x 1 5 0 3 x 3 5 - 4 x 7 0

91,4H 255 4 x 9 5 - 4 x 3 0 0 3 x 9 5 - 4 x 2 4 O

Garnitúrák tartalma

o burkolócsó
o 4db érszögetelő cstjvek
. szerelési rajz

- . -^ . .

Egyenes kötések árnyékolt lpáncé|ozott és tézdrőt árnyékolású kábelekhez Ji

Prése|éses technológiáiú vagy csavaro$ technológiáiú áramkötésekhez

91-AHA 21S 4 x 1 6 - 4 x 2 5

91-AHA 22S 4 x 2 5 - 4 x 3 5
4 x 5 0 - 4 x 7 091-AHA 23S 3 x 1 0 - 4 x 5 0

91-AHA 24S 4 x 9 5 - 4 x 1 5 0 3x35  -  4 x ' 7 0

91.AHA 25S 4 x 1 8 5 - 4 x 2 4 0 3x95 - 4 x240

@ Garnitúrák tartaIma

Míiany ag szigetelésű' műanyag burkolatú
szalag páncé|zatu illetve rézdrót rámyékolású
kábelekhez'
PL . :SZAMKAt(V )M.  SZAMIKAI(V)M.
SZAMtKVIM, AYCWY, NYCWY, ...

. burko1ócső

. 4db érszögeteló csövek

. ónozott Íéz ámyékolóharisnya
r 2db földelőrugók
. 2db tömitőszalag

í
2
3
4
5



0.6/í kV.os míianyag szigetelésű kábe|ekhez i.

A 3M kisfeszültségű műanyag szigetelésű kábeleihez kínál beltéri és szabadtéri alkal-

mazásrakébelvége]zárókat. Á garnitúrák tartaImazzák mindazon elemeket _ melyek

szükségesek a hazai viszonylatban előforduló négyeríiműanyag szigetelésű páncéIozott

v agy p áncéLozás nélküli kábelek v é gelzár óínak kial ak ítás ához'

a [iu"r e!ágazásának tömítését S KE 4- ágú melegzsugor elágazómandzsetta biztosítj a.

A saru oldalon a tömítettséget MDT.A ragasztós zsugorcs övekhozzáklétre. Szabadtéri

alkalmazás esetén SFTW-2ó3 vékonyfalűragaszÍó nélküli zsugorcső nyújt UV sugiírzás

elleni védelmet a kábel primerszigetelésének. Szalag árnyékolású kábelek esetén az Al

szalagok kivezetését földe1őrugó és ónozott réz folde]lővezeték biztosítja.

í neltér!melegz*ugorkáhe|végelzárók
t---,::*.--

árnyékolt és páncélozott kábelekhez

91-EHA 1-1 4x I . 5  -  4 x 25

9I-EHA2-1 4x35 - 4 x120

91-EHA 3-l 4 x i 5 0 - 4 x240

Garnitúrák tartalma

1 . eIágazóidom
2 o MDT-Atpmítőcső
3 . tömítőszalag .
4 . f<ildelőrugó vagy

ónozott lekötődrót
5 . ónozon földelővezeték

o szerelési rajz

Műanyag szigetelésű, múanyag burkolatú

sza|ag funy ékolású, szalag páncé|zat(l

illetve rézdrót árnyéko1ású kábelekhez.

Pl.: SZAMKA(V)M, SZAMtKAt(V)M'
sZAMtKvlM, AYCWY' NYCWÍ NYY'

NAYY,AYCWY, NYCWY,...

Műanyag szigetelésű, műanyag burkolatú

szalag árny ékolású, szalag páttcél'zattt

illetve rézdrót árnyékolású kábelekhez.

Pl.: SZAMKA(V)M, SZAMTKA(V)M'
SZAMTKVIM, AYCWY, NYCWY' NYY'

NAYY,AYCWY, NYCWY,...

4 x 1 . 5 - 4 x 2 5

9I-EHA2-Z 4x35 - 4 x t 20

91-EHA 3-2 4x150-4x240

Garnitúrák tartalnna

1 . e|ágazőídom
2 : MDT-Atömítőcsó
3 . tömítőszalag
4 . földelőrugó vagy

ónozott lekötődrót
5 . ónozott földelővezeték
6 . SFTW.203 vékonyfalú'

UV á11ó zsugorcső
o szerelési rajz



cipzáras javítómandzset

HDCW 35/10 35/10

HDCW 55/15 5slt5

2018

sKE 15/40 40lls

Garnitúrák tartalma

agL=:

HDCW 80/25 80/25

Hpcw 110/30 110/30
Hpcw 140/40 140/40

Kábelvégsapkák i
f

sKE 8/20

. 1 db melegzsugor javítómandzsetta
o 1 db izopropil-alkoholos tisztítókendó
. 1 db csiszolóvászon
Alkalmazás: műanyag szigetelésű kábelek
burkolathibáinak javításrára, burkolat mecha-
nikai védel mének. szi getelési szi I rírdságának.
v ízzárásának helyreál l ítására
Rende|hető hosszúságok: 250 mm.
500 mm, 750 mm. 1000 mm

A|ka| mazás: kábelvégek nedvesség-
mentesítésére.'

N
'{

I
i

I
I
il
l l
I N
l i l

l i l

It

sKE 25163 63125

sKE 30/76 76/30
sKE 451100 100145

Vastag{alú' ÍagasztóVa| bélelt rmeIegzsugürcsöYek' - i

A zsugorcsövek egy méteres száIak-
ban rendelhetők' Zsugorodás utáni
falvastagság: 3.2-4.8 mm.

HDT-A 19/6 19l6

HDT-A 30/8 30/8

HDTIA 38/12 38112

HDT-A 48/15 48115

HDT-A 85/26 85126

HDT-A 115/38 1 1 5/38

i

'  
Kö""p*sén vastagÍalú, ragasztóva| 1. i

.  bélelt melegzsl|gorcsövek ' j

i  vexonyfalú melegzsugorcsövek j
a - --*-**.*"f

MDT-A'2R 1213

A zsugorcsövek egy
méteres szálakban
rendelhetők'
Zsugorodás utáni
falvastagság:
2 .5  -  3 .3  mm

Szinek: fekete' zöld,
piros, sárga, zó|d_sár ga,
bama, fehér, kék.
A zsugorcsövek egy
méteres szálakban ren-
delhetők.
Zsugorodás utáni fal-
vastagság: 0'5-1 mm

Grr 1.6/0.8 1.6/0.8

MDT-A 19/6 19l6 GTIZ.4lr.2 2.411..2

MDT.A2718 27 t8 GTr3.211.6 3.2t1 .6

MDT-A32/7.5 7) l'1 5 GTl4.8t2.4 4.812.4

MDT-A 38/12 38t12 cTr 9.5/4.8 9.5/4.8

MDT-A 5O/18 50/18 crr 19/9.s 1919.5

MDT-A70126 70126 crr 38/19 38119

MDT-A 90136 90136 GTr76138 '76138

HDT-A t2l3 t2l3

MDT:A 120/40 1.20140 GTI IO2I52 r02152
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i sgyenes kiitések árnyéko|ás f páncélozás nélküIi kábelekhez .;
1*=*-***=*-

;i l;; u* .*"".*"* érkiitőelemekhez

91-Aó1 .1 4x 1.5-4x8

9r-A62-1 4xl0-4x25
gr-AC 632 4x35-4x70
gl-AC 642 4x95-4x150

9r-AC 652 4x185-4x240

Négyerű'"ű1{19 (PvC, THPE, EPR) szigetelésű' páncélozás illetve iímyékolás nélktili

kábel*. Pl. NYY ...

*Páncélozott, árnyékolt kábelek esetén a fém árnyékolás-páncélzat folytonosítását kiegészítő

garnitúrtíkkal oldhatjuk meg (lsd. 25. oldal, FF gamitúrák).

í gpnwl hidegzsugor Gsövek J

Termékleírás

A 3M 8400 sorozatú EPDM gumiból késztilt hidegzsugor technológiával szerelhető

zsugorcsövei villamos és nedvesség elleni szigetelésre, kötéslezárásra használhatók.

A zsugorcsövek polipropilén támasztóspirálra előfeszítve érkeznek a felhasználóhoz.

A spiníl kitekerésévpl a cső az e|őkészitettkábelre zsugorodik, A csövek állandó szorító-

"'"p 
nuato vízzárástbiztosít' A zsugorcsövek alapanyaga UV sugrárzással, földben előfor-

duló savakkal' lúgokkal szemben ellenálló. Villamos szigetelésre 1000 V-ig alkalrnazható'

8424-7 3.912.5 t70

t7  .519.9  1708425-7
t {  { / t  ?

8426-11 ) <  < t l 7

842'7-r2 33lL'1.5

842'7-16 33117.5
8428-12
8428-18
8429-18 63.5132.5

i epou hidegzsugor háÍomeríi e|ágazőidomok j



#á3!d*€#1x**k

Az áIlandó szorítóerejű tekercsrugók (CFS) az iparban használt kábelek földelésónek'
fémes árnyékolásának, páncélzatának megbízható forrasztásmentes villamos földelés.
folytonosítást biztosítják. A rugók használhatók alumínium, réz, ó|om és egyéb páncél-
zatfémek folytonosítására'

P59
9-15
1 Á  . .

23.5-37
U

44-70

58-94

á# *g**a***g**x*Eé :

25 mm x23 m vezetőszemcse-mentes (alumínium-oxidos) Pl20 finomságú csiszoló-
vászon. Középfeszü1tségű kábelek primer-szigete1ésének előkészítéséhez ajánljuk.

I
"  .  e t a**k* sEEeEÉfu

-...-\
't=:)

Kábelek burkolatának, árnyékolásának, primer szigetelésének tiszÍítására ajánljuk.
Visszamaradó anyag nélkül távo|ítja el a szennyeződéseket, zsírokat, olajokat. Tisztí.
tás közben nem támadja meg a műanyagokat, és a fémekkel sem lép reakcióba. Ideális
tisztítóany ag középfeszültségű kábelek előkészítéséhez,

P61

P63

P65

tr4
A készlet 3 db fémdobozba zárt CC-4 folyadékkal átltatott tisztítőkendőt tartalm az, a doboz
köré pedig A3 alumínium-oxidos P120 finomságú csiszolóvászon csík van feltekerve'

'.::==.a:.-.:.:.1.:...:.:,.  '  ' a ' , r.: 
l: ltr:=ti:: :j;= j:rlr--:



' &*r***E*fu *s E*kfu*k

Minden 3M aerosol CFC-mentes!
Elektromos és elektronikus alkatrészek szigetelésére, védelmére, ÍiszÍítársára.

1600 védő spray Szigetelő, fedő alkidgyanta.
UV, nedvességgel, lúgokkal és savakkal szemben ellenáll.
Megkeményedve flexibilis jó1 tapadó bevonatot képez.

1600 Atlátszó
szigetelő spray

At1átszó szigetelő, fedő alkidgyanta.
Megkeményedve flexibilis jól tapadó bevonatot képez
UV, nedvességgei, lúgok és savakkal szemben ellenáll'
Nagy dieleklromos á1landó'

t609 Szilikon sorav Altalános védelmek kialakítására használható spray'
sftosító és korrózióvédelmj feladatokra.
Tartós nedvesség ellení védelmet nyújt.

400

I 617 Cink spray tdeális hideggalvanizációs spray' 400
Állandó vé<I,e.ímet nyújt a ro2sdá és egyéb korrózióval szemben
Időiárás, UV és kemikáliákkal szemben kitűnő védelmet nyújt.

1625 Speciális
kontakt tisztító

Szennyeződést, Zsírokat eltávolít.
Elektromosan semleges.
Nincs visszamaradó anyag.

400

1626 Tisztító sorav Nem okoz koÍÍózióÍ.
Ideális tisztító anyag o1ajokkal, zsírokka1, műgyantákkal és
kátránnval szemben.

1633 Rozsdaeitávolító Konózió és nedvesség elleni védelemhez.

Ka* **E eáEaceaá€* €*Eg**+*k

Kábelek, vezetékek behúzásának megkönnyítésére haszná|ható folyadék. A folyadék

kábelburkolatra kenve nagymértékben csökkenti a burko1at súrlódási-csúszási e|lenáL-

Iását. Abeh(lzó erő így akár 60vo-a| is csökkenhet. A folyadék polimerizált víz, így

száradás után visszamaladó anyag nem keletkezik a kábelen.

i Hsee***Eés ]\-_-/

LUB-P10.2 0.20 1 tubus
LUB-P/0.95 0.95 l flakon
LUB-P/3'78 3.78 1vödör
LUB-P/I8'9 18.901vödör

H***Ék*É***=#t € .

Fekete, UV stabil kábelkötegelők beltéri és szabadtéri alkalmazásra egyaÍánÍ' használ-

hatók. A kötegelők alapanyaga nylon poliamid. Széles hőmérséklettartományban
használhatók (max. 8 5 . C). Nagy mér etv áIaszÍékot bizto sítunk.
(Rés zletes méretekért kér je tájékoztatónkat. )

. F*5= a*É"s*=*É#fu

A gamitúrák fali átütéSek, alállomás kábelezések, közműcsövek vtz- és gázzáró tömítéSét

biztosító falátvezetések' A készletek kétkomponensű rugalmas m(tgyantát, Íáyl'artó szala-

got, tisztítókendőket' fa spatulákat és műanyag kesztyűket tarÍalmaznak. Afa|i átveze-

tések szabálytalan alakúak is lehetnek' Az átütésen tetszés szerinti számú csó, illetve

kábel átvezethető. Az átvezetés bontható, és utólagosan is megoldható a kábelbehúzás.

Soeciális tűzá||ó kivitelű falí átvezetések is rendelhetők'

9*e+Éll4e *a$é*a*eá*{é*

3 x l00 mm átméröhöz cP25 WB 310  m l

400

400

L
i.
?.'i.
tt

?,,
?:.

ii:
É.
l:.

I

' " jjj..::. :.:Í.....: :. :: :.:.:..2 ::. a::.::1'a':...":a '

5 x 100 mm áÍm&őhöz Firedam 2000 5kg



Y
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A2273 hordozható nyomvonalkereső és köpenyhibahe|ymérő műszerrel a föld- és

légkábelek nyomvonalát és hibáit tudjuk kimérni.

A műszer az alábbi funkciókat teljesíti:

* kábelnyomvonalas keresés
g kábel mélység mérés
g relatív áramerősség mérés
u köpenyhibahely mérés
g ér kiválasztás

A2213 mérőműszer az alábbi egységekből á1I: '

" adóegység beépített feszüItség és ohm mérőve1, valamint kimenő jelszint indikátor
' vevőegység
* lépésfeszü]tségmérő keret

xa1 x.fx*.{eé:e}ffi €xe:':

_ automatikus impedanciai11esztés
_ négy kimenő frekvencia (517 Hz,8 kHz, 33 kHz' 133 kHz)
_ háromféle csatlakozó (direkt, lakatfogós, indukciós)
_ kimenő teljesítmény: normál: 0.5 W

maga s : 5  W
_ vo1tméró (veszélyes feszültségek mérésére)
_ ohm-mérő (kábelköpeny hiba nagyságának mérésére)
'_ elem élettartam: normál kimenő teljesítmény: 60 óra

magas kimenó teljesítmény: 20 óra

a v*va {1fu-*:Y1 ,.i
_ mért frekvenciák: aktív (57.7 Hz,8 kHz, 33 kHz' 133 kHz)

passzív (50 Hz' 22kHz)
_ háromféle üzemmód: maximum, minimum és különbség képző
_ mélységmérés: 0 - 4.5 m

Mind az adó' mind a vevő egység automatikus önkalibráció funkcióval rendelkezik,

amely minden egyes bekapcsolás után működésbe lép. A műszer összes egysége

idó já rás  éS ü tésá l | ó  műanyag 1okban van e lhe lyezve .

ffi*xxxse9e*sX 6m€xprma&c&'&k j

Minden kábelnyomvonalkeresó-mű szerhez
fc'1delőrúd, úi elemkészlet tartozik.

egy darab csatlakozó vezeték, lakatfogó,

' . . , . . . ' . ' . . , ' . . . . , . . ' ' ' ' . , . ' , . , ' . . ' ' , . , . . , ' : , : ] ] . ' . . , . . , ' , . ' : : , l ] , l ' . , . ' , . , . . . '



PVG szalagok

Super 33+ 1 9 m m x 2 0 m m
vastagság: 0' 18 mm / fekete

Szigetelőszalag .18 .c-tól 105 .C.ig

megőrzi ruga|masságát
Villamos szigetelésre, mechanikai

védelemre, togzítesre, bandázsolásra.m
rrym

Scotch 35 1 9 m m x 2 0 m
vastagság: 0.1 8 mm / piros'

zö1d, sárga, kék, bama, viola,
szürke, fehér

Szigetelőszalag -18.C {ó1 105 "C-ig
megőrzi rugalmasságát

Villamos szigetelésre, mechanikai
védelemre, figzítésre, bandázsolásra,

ielölésre. szinkódolásra.

Scotch 22 3 8 m m x 2 0 m
vastagság: O.25 mm l

fekete

Fokozott dörzsölés elleni védelem.
talajban lévő lúgok. savak és UV
sugiírzással szembeni eIlenálltís.

Kábelburkolat javítás'
szigetelés, bandázsolás.

i  önhegedő gumi ÍEPB' szil ikon} szaÍagok i

Scotch 13 1 9 m m x 4 . 5 m
vastagság: 0.76 mm /

fekete feliratozott

Vezető tulajdonságú
R=100 Ohm x cm

Középfeszü1tségű kábelek
rímyékolórétegének helyreállÍtásríra,

csatlakozók kitekercselésére.ffi
m
ffi
ffi

Scotch 23 1 9 m m x 9 m
2 5 m m x 9 m
3 8 m m x 9 m

vastagság: 0.76 mm / fekete

szigetelőszalag Középfeszültségű kábelek primer
szigetelésénekhelyteál|íÍásfu a'

ttjmítések kialakításáÍa.

Scotch 70 2 5 m m x 9 m

vastagság: 0.30 mm / szürke

Szilikon UV korona kisülés'
ózon. és olajálló szigetelő sza|ag

o|ajzfu ó r éte gek' Uv-álló
felületek kialakítására.

Scorch222O 1 9 m m x 4 . 5 m
vastagsága 0.80 mm /

ezüst.szürke

Nagy relatív permittivitású szalag Potenciálvezérlések kialakítására.
A p oÍenciáIv ezérlést e gy f olytonos

csíkkal, a szalag ezüst felével
felfelé kell kialakítani.

Scotchfil 3 8 m m x 1 . 5 m
vastagság 3.5 mm /

fekete

Butil puha rugalmas
tömítőmassza, szalag formában.

Szigetelésre 600 V -ig használható,
ha lefedjük Super 33+ szalaggal.

v ízzán ó ÍómíÍő sza|as..m
ffi
rc

VM szalag 3 8 m m x 4 . 5 m
vastagsága 0.63 mm /

fekete

Kétrétegű tömítőszalag. Külsó
réteg dörzsölésálló PVC' belső

réteg puha tömítőmassza.

Burkolatjavításra' kisfeszü1tségű
összekötők szigetelésére haszná|ható.

Kisfeszültségű csatlakozók
páramentesítésére.

Scotch2228 3 8 m m x 3 m
Vastagsága: 1.ó5 mm /

fekete

Kétrétegű tömítőszalag. Külsó
réteg önhegedő gumi' belső

r éte g |ágy tömítőmassza.

Ideiglenes kábelvég.páramentesítésre,
kisfeszültségű csatlakozók

szigetelésére, v ízzáÍ ó ÍömíÍés éÍ e.
Max 20 kV-os gyűjtősínek szigetelésére.

Scotch 24 25mmx4.5ml
fémszinű

Kábelek ámyékolásának helyreál-
lítására. Alkalmazható aluminium,

réz és ólom esetén is.

onozott rézszövet szalag. A keresztszövéses
technológia miatt könnyen nyújtható.ffi

ffi
ffi

Scotch 25 16 mm'x  4 .5  m /
fémszinű

16 mm'.es ónozott flexibilis
földelővezeték'

Földelések. páncélzatok' fémes
ámyékolások kiv ezeIéséhez,

áÍvezeÍeséhez.

Ámyékoló harisnya 25 mm'x 50 m
35 mm'zx 50 m
50 mm'x 50 m

ono zoÍt r éz ámyékolóharisnya. Ámyékolások, príncélzatok, fémes
földelések koncentrikus

folvtonosítására'

í Egyéb szalagok }

Armorcast 100 mm x 1.5 m
l 0 0 m m x 3 m

100 mm x 4.5 m

Nedvességre keményedő műgyantá-
val átitatott üvegszálszövet.

A nedvességzáró csomagolás
felbontása utiín néhány perccel a

szalag páncélszerűen kikeményedik.

Kábelburkolatok' kötések mechanikai
védelmére, páncélzat pótlására.M

ffi
ffi

Scotch 404 2 5 m m x 8 m /
4 tekercs / csomag

Szigetelő olajos krepp.papÍrsza|ag, Középfeszültségű olajospapír
szigetelésű kábelek kötéséhez'
szigetelés helyreállításához.

Scotch 401 1 0 m m x 6 m /
I tekercs / csomag

Félvezető karbon olajos kepp.
papírszalag.

Középfeszültségű olajospapÍr
szigetelésű kábelek ámyé-

ko|órétegének helyreá||ítására'
csatlakozók kitekercselésére'




