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Csatlakozók:  
Árnyékolt, bontható 250 A-es pipa csatlakozók 10 és 20 kV-os egyerű műanyag 

szigetelésű kábelekhez 

    
Termékleírás: 
Az árnyékolt, bontható csatlakozó egyfajta kábelvégelzáró, amelynek 
elnevezése arra utal, hogy a csatlakozás a készülékről lebontható. A 
hagyományos kábelvégelzárók (az árnyékolt bontható csatlakozókhoz 
hasonlóan) a kábelek végkiképzését, valamint a kábelvégek készülékhez, 
illetve szabadvezetékes rendszerekhez való csatlakozását biztosítják. 
Az SF6 készülékek elterjedése az árnyékolt, bontható csatlakozók iránti igény 
növekedését eredményezte. 
Az árnyékolt bontható csatlakozók előnyei: 

- nagyon rövid fázistávolságok alakíthatók ki 
- kompakt kiképzés 
- biztonságos, véletlen érintés megengedett 
- nincs szükség fázisok közötti védőlemezre 
- a készülék és a bontható csatlakozó akár víz alatt is üzemel 
- nem igényel karbantartást 

   
 

250 A-es pipa csatlakozók 10 kV-ra 

Sajtolások száma  
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) kézi hidraulikus 
Szerszámbetét száma 

92-EE825-2/50 50 16,3 – 20,8    

92-EE835-2/70 70 19,6 – 24,1    

92-EE845-2/120 95 19,6 – 24,1 5 3 22 

 
10 kV-os 

alkalmazásra 

 92-EE855-2/120 120 23,1 – 28,7    

250 A-es pipa csatlakozók 20 kV-ra 

Sajtolások száma  
Tipus 

Vezető 
keresztmet-szet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) kézi hidraulikus 
Szerszámbetét száma 

93-EE825-2/50 50 19,6 – 24,1    
93-EE835-2/70 70 19,6 – 24,1    
93-EE845-2/120 95 23,1 – 28,7 5 3 22 

20 kV-os 
alkalmazásra 

 93-EE855-2/120 120 23,1 – 28,7    

 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Egyerű,  vagy szabadon sodrott (kalács), 
műanyag (THPE,  PE) vagy gumi (EPR) 
szigetelésű extrudált vagy grafitos-papír 
félvezető simítórétegű műanyag 
burkolatú (PE, PVC) rézdrót 
árnyékolású kábelekhez. Pl.: 
A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XSY 
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 1 db szigetelőtest (pipa) 
• 1 db Al-Cu kábelsaru 
• 1 db csuszóérintkező + imbuszkulcs
• 1 db rögzitőelem 
• 1 db tömítőcső 
• 1 db tömítőszalag 
• 1 db PVC szigetelőszalag 
• 2 db műanyag kesztyű 
• 1 db kábelkötegelő 
• 1 db anyaglista és szerelési rajz 

* külön igényre 3 db P140 és 3 db P400 
fémmentes csiszolóvászonnal és 3 db 

tisztítókendővel kiegészítve. 
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Árnyékolt, bontható 400/630 A-es T csatlakozók 10 és 20 kV-os egyerű műanyag 
szigetelésű kábelekhez 

    
Termékleírás: 
Az árnyékolt, bontható csatlakozó egyfajta kábelvégelzáró, amelynek 
elnevezése arra utal, hogy a csatlakozás a készülékről lebontható. A 
hagyományos kábelvégelzárók (az árnyékolt bontható csatlakozókhoz 
hasonlóan) a kábelek végkiképzését, valamint a kábelvégek készülékhez, 
illetve szabadvezetékes rendszerekhez való csatlakozását biztosítják. 
Az SF6 készülékek elterjedése az árnyékolt bontható csatlakozók iránti igény 
növekedését eredményezte. 
Az árnyékolt bontható csatlakozók előnyei: 

- nagyon rövid fázistávolságok alakíthatók ki 
- kompakt kiképzés 
- biztonságos, véletlen érintés megengedett 
- nincs szükség fázisok közötti védőlemezre 
- a készülék és a bontható csatlakozó akár víz alatt is üzemel 
- nem igényel karbantartást 

 

400/630 A-es T- csatlakozók 10 kV-ra 

Sajtolások száma  
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) kézi hidraulikus 
Szerszámbetét száma 

92-EE925-4/95 95 18,3 – 21  3 22 

92-EE935-4/120 120 21,0 – 24,1  3  

92-EE945-4/150 150 20,0 – 24,1  3 25 
92-EE955-4/185 185 23,1 – 27,0  3  

 
10 kV-os 

alkalmazásra 

 92-EE965-4/240 240 24,9 – 28,9  3 32 

400/630 A-es T-csatlakozók 20 kV-ra 

Sajtolások száma  
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) kézi hidraulikus 
Szerszámbetét száma 

93-EE925-4/95 95   3 22 
93-EE935-4/120 120   3  
93-EE945-4/150 150   3 25 
93-EE955-4/185 185   3  

20 kV-os 
alkalmazásra 

 93-EE965-4/240 240   3 32 

 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Egyerű,  vagy szabadon sodrott (kalács), 
műanyag (THPE,  PE) vagy gumi (EPR) 
szigetelésű extrudált vagy grafitos-papír 
félvezető simítórétegű műanyag burkolatú 
(PE, PVC) rézdrót árnyékolású 
kábelekhez. Pl.: A2XS(F)2Y, 
NA2XS(F)2Y, NA2XSY 
 
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• tömítőszalag  
• szigetelőszalag 
• kábelkötegelő 
• szilikonkrém 
• tömítőcső 
• adapter 
• AL-Cu kábelsaru 
• T-csatlakozó 
• M16 csavar 
• Szigetelőkónusz 
• tömitősapka 
• műanyag kesztyű 
• anyaglista és szerelési rajz 

 

 


