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3M Quick Term II. Középfeszültségű hidegzsugor kábelvégelzárók 

 

Alkalmazás:  

A 3M által kifejlesztett Quick Term II (későbbiekben QT-II) termékcsalád a 3M 
harmadik generációs hidegzsugor technológiájú végelzáró családja.  6kV-tól – 
46kV-ig terjedő feszültségtartományban kínálunk megoldást műanyag szigetelésű 
(PE, THPE, EPR) és ér-ólomköpenyes, telített olajospapír szigetelésű kábelek 
végkiképzéséhez. A beépítési körülményektől függően termékeinket beltéri (nedves 
beltéri), illetve szabadtéri alkalmazású garnitúrákra csoportosítjuk. Magyarországon 
jellemző feszültségszintek alapján a következő feszültségosztályokba soroljuk 
garnitúráinkat: 

• 6/10 kV   (Umax=12kV) 
• 12/20 kV (Umax=24kV) 
• 20/35 kV (Umax=42 kV) 

Kábelszerkezet szerint megkülönböztetünk egyerű (szabadon sodrott háromerű) és 
háromerű kábelre kialakított szerelvényeket. A háromerű szerelvények alapjában az 
egyerűekre vezethetők vissza. Érkeresztmetszet szempontjából garnitúráink a 16 
mm2 - 1000mm2-ig terjedő tartományt fedik le. A QT-II végelzáró egy testben 
tartalmazza a potenciálvezérlő csövet, a külső szilikon szigetelőcsövet és 
szabadtéren a kúszóáramutat növelő ernyőket. 

 

 

 

Napsugárzás elleni védelem: 

A 3M szilikon, amely a QT-II végelzáró alapanyagát alkotja, kiemelkedő UV-
sugárzás álló szigetelést biztosít. Más műanyagokkal szemben a szilikonon nem 
keletkeznek mikrorepedések a napsugárzás hatására, amelyben a felületi 
szennyeződések fel tudnának gyülemleni.  

Nedvesség elleni vízzárás: 

A végelzárók alsó tömítettségét butil alapanyagú tömítőszalag és hidegzsugor 
technológiát alapvetően jellemző állandó sugárirányú szorítóerő biztosítja. A 
végelzárók kábelsaru oldali tömítését a kábelsarura tekercselt szilikonszalag teszi 
tökéletesen vízzáróvá. 

Kúszóáramokkal szembeni védelem: 

A szilikon QT-II végelzárók felülete nem nedvesíthető, és ezen tulajdonsága nem 
csökken az idő előrehaldtával, mint más szénhidrogén alapú végelzárók esetén. A 
víz cseppekben ül ki a felületen, így nem alkot a szennyeződéssel elegyedve vezető 
réteget, mely lecsökkentené a végelzáró felületi ellenállását. A felületi ellenállás 
csökkenése a kúszóáramok rohamos növekedéséhez vezet, amely elszenesedéseket 
okoz a felületen, aminek a végeredménye a végelzáró meghibásodása, átívelése, 
átütése. A kúszóáramokkal szembeni ellenállást növeli a QT-II végelzáróknál, hogy 
a refraktiv térerővezérlés a felület villamos igénybevételét is egyenletessé teszi.  

Térerővezérlés :  

A „refraktív„ térvezérlés következtében a villamos tér igénybevétele a végelzáró 
teljes hosszában minimális, egyenletes. 

A térerővezérlés helyes működését a félvezetőréteg megszabásánál, a primer 
szigetelésen alkalmazott szilikonkrém segíti elő, mely a primer szigetelés 
egyenetlenségeit légzárványmentesíti. 

 

Szerelés :  

A QT-II végelzárók egyszerű, biztonságos, és gyors szerelést biztosítanak. A 
végelzárón a kúszóáramút növelő ernyők (kültéri kivitel) a végelzárótesten vannak. 
A kábel előkészítést a későbbiekben Tipusonként részletezett szerelési utasításokban 
található rajzok, előírások szerint végezze el, majd a tömítő szalagot tekerje a 
kábelburkolatra a földeléskivezetés alá és a szilikon szalagcsíkot a kábelsarura. 
Tisztítsa meg a primerszigetelést. A félvezető árnyékoló réteg végénél kenje be a 
gyártó által, GARNITÚRÁKban mellékelt krémmel a primer szigetelést. Ezek után 
a QT-II végelzárót zsugorítsa a kábelvégre. A végelzáró azonnal feszültség alá 
helyezhető. 
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6 kV-os végelzárók háromerű műanyag- vagy gumiszigetelésű kábelekhez 
 

    
Termékleírás: 
A Quick Term II (QT-II) végelzáró garnitúrák 3M hidegzsugor 
technológiával szerelhetők, ami egyszerű, gazdaságos felhasználást 
biztosít. A 6 kV-os beltéri változat ernyő nélküli kivitelű, amig a 
szabadtéri végelzárokon négy darab kuszóáram növelő ernyő 
található. A garnitúrákban a kábel elágaztatásánál és az erek 
burkolásánál melegzsugor szerelvényeket alkalmazunk. A garnitúrák a 
kábelsarukon kívül minden anyagot tartalmaznak, ami a kábelvég 
kialakításához szükséges. 

 

GARNITÚRÁK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest 

száma 

92-EB60-3BH 16 - 25 11,2 – 16,5 30,0 – 54,0 780 26 5622K 

92-EB61-3BH 35 14,2 - 22,1 30,0 – 54,0 780 32 5623K 
92-EB62-3BH 35 – 150 15,9 - 30,0  30,0 – 54,0 780 39 J325T 

Beltéri 
alkalmazás 

 92-EB63-3BH 150 – 240 22,6 – 41,4  45,0 – 63,0 780 52 K325T 

GARNITÚRÁK SZABADTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest 

száma 

92-EB62-4BH 35 – 150  16,0 – 28,5 30 - 54 780 68 5641 

92-EB63-4BH 150 – 240  21,3 – 35,0 30 – 54 780 70 5642 

92-EB64-4BH 300 – 630 27,0 – 45,7 35 – 90 780 82 5643 

Szabadtéri 
alkalmazásra 

 
92-EB65-4BH 500 – 1000 33,0 – 53,3 41 – 110  780 90 5644 

 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Flexibilis, gumiszigetelésű árnyékolt 
vagy árnyékolás nélküli kábelek. Az 
erek száma maximun 5 lehet. 
Például: 
GTB, Gtba, MCCG, NTSCGEWÖV 
 
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 3 db QT-II végelzárótest 
• 3 db földelőrugó (CFS) 
• 3 csík fekete tömítőszalag 
• 3 csík szürke szilikonszalag 
• Melegzsugor elágazónadrág 
• Melegzsugor toldócső 
• 3 tubus 3M feliratú szilikonkrém 
• 3 db műanyag kesztyű 
• 1 csík félvezető szalag 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 

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

tisztítókendővel kiegészítve. 
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10 kV-os végelzárók egyerű műanyag szigetelésű kábelekhez 

 
    

 
Termékleírás: 
 
A Quick Term II (QT-II) végelzáró garnitúrák 3M hidegzsugor technológiával 
szerelhetők, ami egyszerű, gazdaságos felhasználást biztosít. A 6/10 kV-os beltéri 
változat ernyő nélküli kivitelű, amig a szabadtéri végelzárokon négy darab 
kuszóáram növelő ernyő található. A garnitúrák a kábelsarukon kívül minden 
anyagot tartalmaznak, ami a három darab kábelvég kialakításához szükséges. A 
garnitúra szerelése tüzet, hőt vagy speciális szerszámot nem igényel. 

 

GARNITÚRÁK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest 

száma 

92-EB60-1CR 16 – 25 11,2 – 16,5 23,0 200 26 5622K 

92-EB61-1CR 35 14,2 – 22,1  28,0 240 32 5623K 
92-EB62-1CR 50 – 150 15,9 - 30,0  18,0 – 37,0 280 39 J325T 
92-EB63-1CR 150 – 400 22,6 – 41,4  25,0 – 50,0 280 52 K325T 
92-EB64-1CR 300 – 630 27,3 – 49,3  29,0 – 60,5 280 62 L325T 

 
 

Beltéri 
alkalmazásra 

92-EB65-1CR 500 – 1000 31,5 – 61,5  33,8 – 74,0 280 77 M325T 

GARNITÚRÁK SZABADTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest 

száma 

92-EB62-2CR 50 – 150  16,0 – 28,5 23 – 35 240 68 5641 

92-EB63-2CR 150 – 300  21,3 – 35,0 30 – 44 230 70 5642 

92-EB64-2CR 300 – 630 27,0 – 45,7 35 – 52 250 82 5643 

Szabadtéri 
alkalmazásra 

 

92-EB65-2CR 500 – 1000 33,0 – 53,3 41 – 65  230 90 5644 

 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
• 3 db QT-II végelzárótest 
• 3 db földelőrugó (CFS) 
• 3 csík fekete tömítőszalag 
• 3 csík szürke szilikonszalag 
• 3 tubus 3M feliratú szilikonkrém 
• 3 db műanyag kesztyű 
• 1 csík félvezető szalag 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 
 

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

tisztítókendővel kiegészítve. 
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10 kV-os végelzárók háromerű műanyag szigetelésű kábelekhez 
 

   
Termékleírás: 
 
A háromerű műanyag szigetelésű kábelek hidegzsugor végelzáróinak villamos 
felépítése teljesen megegyezik az egyerű változatéval. A háromerű kábel ereinek 
elágazását hidegzsugor szilikon elágazóidommal zárjuk le. Ezután a kábel egyerű 
kábelként kezelhető. A beltéri változat két kiszerelésben rendelhető. A kétféle 
garnitúra között a különbség annyi, hogy a hosszú változat esetében szilikon 
hidegzsugor csövek hosszabbítják meg a fázisokat, így a szerelés nagyobb fázis 
terpeszek esetén is egyszerűen megoldható. A beltéri változat ernyő nélküli kivitelű, 
míg a szabadtéri végelzárokon négy darab kúszóáram út növelő ernyő található.. A 
garnitúra szerelése tüzet, hőt vagy speciális szerszámot nem igényel. 

 

GARNITÚRÁK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest száma 

92-EB62-3D 50 – 150 15,9 – 30,0 280 25 J325T 

92-EB63-3D 120 – 400 22,6 – 41,4 280 37 K325T 
92-EB64-3D 240 – 630 27,3 – 49,3 295 37 L325T 

92-EB621-3DH 50 – 150 15,9 – 30,0 470 25 J325T 

92-EB631-3DH 120 – 400 22,6 – 41,4 470 37 K325T 

 
 

Beltéri 
alkalmazásra 

 92-EB641-3DH 240 – 630 27,3 – 49,3 470 37 L325T 

GARNITÚRÁK SZABADTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest száma 

92-EB62-4D 50 – 150  16,0 – 28,5 280 80 5641 

92-EB63-4D 150 – 300  21,3 – 35,0 280 80 5642 

92-EB64-4D 300 – 630 27,0 – 45,7 295 80 5643 

92-EB62-4DH 50 – 150  16,0 – 28,5 470 80 5641 

92-EB63-4DH 150 – 300  21,3 – 35,0 470 80 5642 

Szabadtéri 
alkalmazásra 

 92-EB64-4DH 300 – 630 27,0 – 45,7 470 80 5643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Háromerű, műanyag (THPE, PE) vagy 
gumi (EPR) szigetelésű extrudált vagy 
grafitos-papír félvezető simítórétegű 
műanyag burkolatú (PE, PVC) rézdrót 
vagy szalag árnyékolású kábelekhez.  
Pl.: SZAQkrKVM 
 
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 3 db QT-II végelzárótest 
• 3 db földelőrugó (CFS) 
• 1 db hidegzsugor elágazóidom 
• 3 db szilikon toldócső* 
• 1 tekercs Scotch 70 szilikonszalag 
• 3 tubus 3M feliratú szilikonkrém 
• 1 csík Scotch 13 félvezető szalag 
• 1 csík fekete tömítőszalag 
• ónozott lekötő drót 
• 3 db műanyag kesztyű 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 

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

tisztítókendővel kiegészítve. 
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20 kV-os végelzárók egyerű műanyag szigetelésű kábelekhez 

 
    

Termékleírás: 
A Quick Term II (QT-II) végelzáró garnitúrák 3M hidegzsugor technológiával 
szerelhetők, ami egyszerű, gazdaságos felhasználást biztosít. A 12/20 kV-os 
(Umax=24 kV) beltéri változat négy ernyővel rendelkezik (Igény esetén ernyő 
nélküli beltéri változatot szállítunk. Az ernyő nélküli végelzárok 170 mm-el 
hosszabak a beltéri ernyös változatnál.), amig a szabadtéri végelzárokon hat darab 
kúszóáram út növelő ernyő található. A garnitúrák a kábelsarukon kívül minden 
anyagot tartalmaznak, ami a három darab kábelvég kialakításához szükséges. A 
garnitúra szerelése tüzet, hőt vagy speciális szerszámot nem igényel. 

 
GARNITÚRÁK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest 

száma 

93-EB62-1CR 25 – 95 16,0 – 28,5 23 – 35 240 68 5641 
93-EB63-1CR 70 – 240 21,3 – 35,0 30 – 44  230 70 5642 
93-EB64-1CR 185 – 400 27,0 – 45,7 35 – 52  250 82 5643 
93-EB65-1CR 400 – 800 33,0 – 53,3 41 – 65  230 90 5644 
93-EB62-1CRN 25 – 95 16,0 – 28,5 23 – 35 450 39 J325T 
93-EB63-1CRN 70 – 240 21,3 – 35,0 30 – 44  450 52 K325T 

Beltéri 
alkalmazásra 

 

93-EB64-1CRN 185 – 400 27,0 – 45,7 35 – 52  450 62 L325T 

GARNITÚRÁK SZABADTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest 

száma 

93-EB62-2CR 25 – 95 16,0 – 28,5 23 – 35 300 70 5651 
93-EB63-2CR 70 – 240 21,3 – 35,0 30 – 44  300 70 5652 
93-EB64-2CR 185 – 400 27,0 – 45,7 35 – 52  320 80 5653 

Szabadtéri 
alkalmazásra 

 

93-EB65-2CR 400 – 800 33,0 – 53,3 41 – 65  320 90 5654 

 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Egyerű, vagy szabadon sodrott 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: 
 
• 3 db QT-II végelzárótest 
• 3 db földelőrugó (CFS) 
• 3 csík fekete tömítőszalag 
• 3 csík szürke szilikonszalag 
• 1 tubus 3M feliratú P55 krém 
• 3 db műanyag kesztyű 
• 1 csík félvezető szalag 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 
 
* 93-EB 6X-1CRN Tipusoknál a 
garnitúra ernyő nélküli végelzárótestet 
tartalmaz.  

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

tisztítókendővel kiegészítve. 
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20 kV-os végelzárók háromerű műanyag szigetelésű kábelekhez 

 
   

Termékleírás: 
 
A háromerű műanyag szigetelésű kábelek hidegzsugor végelzáróinak villamos 
felépítése teljesen megegyezik az egyerű változatéval. A háromerű kábel ereinek 
elágazását hidegzsugor szilikon elágazóidommal zárjuk le. Ezután a kábel egyerű 
kábelként kezelhető. A beltéri változat két kiszerelésben rendelhető. A kétféle 
garnitúra között a különbség annyi, hogy a hosszú változat esetében szilikon 
hidegzsugor csövek hosszabbítják meg a fázísokat, így a szerelés nagyobb fázis 
terpeszek esetén is egyszerűen megoldható. A beltéri változat ernyő nélküli kivitelű, 
míg a szabadtéri végelzárokon négy darab kúszóáram út növelő ernyő található. A 
garnitúra szerelése tüzet, hőt vagy speciális szerszámot nem igényel. 
(Igény esetén ernyő nélküli beltéri változatot szállítunk. 93-EB6X1-3DH) 

 

GARNITÚRÁK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest száma 

93-EB62-3D 25 – 95 16,0 – 28,5 470 80 5641 

93-EB63-3D 70 – 240  21,3 – 35,0 470 80 5642 
93-EB64-3D 185 – 400  27,0 – 45,7 470 90 5643 

93-EB621-3DH 25 – 95 16,0 – 28,5 640 39 J325T 

93-EB631-3DH 70 – 240  21,3 – 35,0 640 52 K325T 

Beltéri 
alkalmazásra 

 

93-EB641-3DH 185 – 400  27,0 – 45,7 640 62 L325T 

GARNITÚRÁK SZABADTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest száma 

93-EB62-4D 25 – 95 16,0 – 28,5 550 80 5651 

93-EB63-4D 70 – 240 21,3 – 35,0 550 82 5652 

Szabadtéri 
alkalmazásra 

 93-EB64-4D 185 – 400 27,0 – 45,7 550 90 5653 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Háromerű, műanyag (THPE, PE) vagy 
gumi (EPR) szigetelésű extrudált vagy 
grafitos-papír félvezető simítórétegű 
műanyag burkolatú (PE, PVC) rézdrót 
vagy szalag árnyékolású kábelekhez.  
Pl.: SZAQkrKVM 
 
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 3 db QT-II végelzárótest 
• 3 db földelőrugó (CFS) 
• 1 db hidegzsugor elágazóidom 
• 3 db szilikon toldócső* 
• 1 tekercs Scotch 70 szilikonszalag 
• 3 tubus 3M feliratú szilikonkrém 
• 1 csík Scotch 13 félvezető szalag 
• 1 csík fekete tömítőszalag 
• ónozott lekötő drót 
• 3 db műanyag kesztyű 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 

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

tisztítókendővel kiegészítve. 
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35 kV-os végelzárók egyerű műanyag szigetelésű kábelekhez 

 
    

 
Termékleírás: 
 
A Quick Term II (QT-II) végelzáró garnitúrák 3M hidegzsugor technológiával 
szerelhetők, ami egyszerű, gazdaságos felhasználást biztosít. A 20/35 kV-os beltéri 
változat hat ernyővel rendelkezik, amig a szabadtéri végelzárokon nyolc darab 
kuszóáram út növelő ernyő található. A garnitúrák a kábelsarukon kívül minden 
anyagot tartalmaznak, ami a három darab kábelvég kialakításához szükséges. A 
garnitúra szerelése tüzet, hőt vagy speciális szerszámot nem igényel. 

 

GARNITÚRÁK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest 

száma 

94-EB62-1CR 25 –70 16,2 – 28,5 23 – 35 300 70 5651 

94-EB63-1CR 50 – 150 21,3 – 35,0 30 – 44 300 70 5652 

94-EB64-1CR 120 – 300 27,4 – 45,7 35 – 52 320 80 5653 

 
 

Beltéri 
alkalmazásra 

 
94-EB65-1CR 240 – 630 33,3 – 53,3 41 - 65 320 90 5654 

GARNITÚRÁK SZABADTÉRI ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Maximális 
hosszúság 

(mm) 

Maximális 
átmérő (mm) 

QT-II 
szigetelőtest 

száma 

94-EB62-2CR 50 – 150 21,3 – 35,0 30 – 44 430 70 5646 

94-EB63-2CR 95 – 300 27,0 – 45,7 35 – 52 460 82 5647 

Szabadtéri 
alkalmazásra 

 94-EB64-2CR 240 - 630 33,3 – 53,3 41 - 65 460 90 5648 

 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
• 3 db QT-II végelzárótest 
• 3 db földelőrugó (CFS) 
• 3 csík fekete tömítőszalag 
• 3 csík szürke szilikonszalag 
• 3 tubus 3M feliratú szilikonkrém 
• 3 db műanyag kesztyű 
• 1 csík félvezető szalag 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 
 

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

tisztítókendővel kiegészítve. 

 

 

 
 


