Accesorii
pentru
cabluri de medie

tensiune

Compoziţia specială a materialelor 3M asigură
performanţe electrice şi mecanice superioare.
Elasticitatea şi conformabilitatea conferă fiabilitate
sistemelor electrice, asigurând presiune radială
constantă şi permanentă asupra cablului.
3M utilizează diverse formule de cauciuc siliconic
ca pe un izolant cu proprietăţi excepţionale. Pe
baza experienţei de 30 ani în domeniul materialelor
siliconice şi tehnologiei retractabile la rece, produsele
siliconice 3M şi-au dovedit rezistenţa la umiditate
şi proprietăţile superioare de etanşare la agenţii de
mediu atât în condiţii de laborator cât şi în condiţii
reale de exploatare.

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune
Tehnologie 3M™ retractabil la rece
Seturi de joncționare 3M™ retractabile la rece

Fără Flacără

Fără Scule Speciale

Gamă largă de aplicații
Datorită technologiei folosite, un kit acoperă o gamă largă de
secțiuni de cabluri.
Tehnologia 3M retractabil la rece nu necesită folosirea unei surse de
căldură sau flacără în timpul instalării și minimizează posibilitatea
de instalare defectuoasă

Benzi

Electrod
semiconductor

Conector
Izolație din
cauciuc siliconic

Tuburi - rece

Construcția dintr-o singură piesă asigură un spațiu redus de
depozitare.

Strat control
stres electric

Corp din sililicon cu
proprietăți electrice excelente
Strat exterior
Design unitar
Strat control
stres electric

Tuburi - cald

Construcție compactă

Corpul manșonului
testat în fabrică

Tehnologie retractabilă la
rece – nu necesită flacără

Antipropagare foc

Tehnologia 3M retractabil la rece presupune un corp expandat
din cauciuc siliconic înfășurat pe o spirală de plastic care se
îndepărtează.
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Complementare

Un corp turnat sau extrudat, expandat si plasat pe o spirală
care se îndepărtează la instalare

Înaltă tensiune

Instalare Rapidă

Seturi de terminale 3M™ retractabile la rece pentru exterior

Etanșare la factorii de mediu
Fără școlarizări speciale

Instalare rapidă

Tuburi - cald

Tuburi - rece

Benzi

Înaltă tensiune

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune

Proprietatea de
hidrofobicitate
a cauciucului
siliconic – apa
nu aderă la
suprafața sa
Tehnologia 3M retractabil
la rece nu necesită
folosirea unei surse de
căldură sau flacără în
timpul instalării

Antipropagare foc

Corpurile din cauciuc siliconic asigură excelente proprietăți electrice,
fiind testate în fabrică. Tehnologia retractabil la rece asigură o presiune
radial sporită care îmbunătățește performanța terminalelor pe termen
lung.
		
Instalare rapidă
Seturile de terminale sunt realizate dintr-un singur corp prefabricat,
având dispozitivul de reglare a campului electric incorporat şi pot fi
utilizate pe o gamă de tensiuni de cuprinsă intre 6 şi 46 kV. Prezintă
rezistenţă excelentă impotriva conturnărilor şi radiaţilor UV.

Corp terminal

Izolator din cauciuc
siliconic cu tub de control
al stresului electric
încorporat

Mănușă separatoare
Arc de forță constantă

Șufă de împământare

Complementare

Fiabilitate sporită

Nu este necesară folosirea focului sau a altei surse de căldură, doar
desfășurarea spilarei.

Compania 3M a inventat tehnologia Cold Shrink în 1968 şi a lansat primele produse de medie tensiune din această tehnologie:
• primul manşon din cauciuc EPDM Cold Shrink
• primul manşon din cauciuc siliconic Cold Shrink
• primul terminal din cauciuc siliconic Cold shrink
• primul terminal din cauciuc siliconic, cu reglarea câmpului electric printr-un strat de permitivitate înaltă, integrat în corpul terminalului
În momentul actual există peste 12 milioane de produse Cold Shrink™ instalate în toată lumea.
Produsele Cold Shrink sunt în concordanţă cu următoarele standarde CEI 20-24, VDE 0278, CENELEC HD 629 şi dispun de autorizaţie de comercializare eliberată
de către S.C. ELECTRICA S.A.

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Seturi de joncționare pentru medie tensiune

Materialul utilizat la fabricarea terminalului şi a manşonului este cauciucul siliconic, care prezintă cele mai bune proprietăţi de izolator electric dintre toate
materialele cunoscute.

Avantajele utilizării siliconului ca material izolator:
• este un material hidrofob - apa nu aderă la suprafața sa

Înaltă tensiune

Tehnologia retractabil la rece permite utilizarea unui singur set pentru mai multe secţiuni. Setul conţine materiale prefabricate, refacerea izolaţiei
realizându-se dintr-o singură operaţie. La cerere, seturile pot fi livrate și cu papucii/conectorii corespunzători.

• îşi reface proprietatea de hidrofobicitate chiar şi după ce este supus la multiple scurgeri de curent
• este singurul material stabil la radiațiile ultraviolete

• are o suprafaţă netedă astfel încât acumularea de impurităţi (umiditate, sare, chimicale, praf) este minimizată. Poluarea este un factor principal în crearea
condiţiilor de conturnare. Prin minimizarea cantităţii de particule poluante depuse pe suprafaţă, coroborat cu excelenta rezistenţă la conturnare a cauciucului
siliconic, durata de viaţă a accesoriilor 3M depăşeşte durata de viaţă a cablului însuși (considerată 30 ani).

Benzi

• este un material preponderant anorganic, astfel încât chiar după ce este supus scurgerilor de curent pe suprafaţă, nu apare erodarea suprafeţei, nu se produce
carbonizarea materialului, deci nu se creează căi permanente de curent

Factori de mediu importanţi pentru degradarea suprafeţei izolatoare:
• Radiaţia ultravioletă (raza de soare) ce poate produce fisura în suprafaţa ce ar permite absorbţia de impurităţi
• Ploaia sau ceaţa care udă suprafaţa izolatoare, determinând scăderea rezistenţei acesteia şi creşterea curentului de scurgere pe suprafaţă
• Interacţiunea factorilor menţionaţi conduce la apariţia fenomenului de conturnare şi/ sau eroziune şi eventual crează descărcări parţiale sau străpungerea
izolaţiei

Tuburi - rece

• Impurităţi din aer care se pot aduna pe suprafaţa izolatoare

Traking (conturnare):

• Umiditate
• Tensiune

Antipropagare foc

• Poluare (murdărie)

Complementare

Apariţia fenomenului de traking este generată de prezenţa a trei factori:

Tuburi - cald

Fenomenul de conturnare constă în descompunerea izolaţiei electrice datorită formării curentului de scurgere care favorizează carbonizarea suprafeţei.

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune
Seturi de joncţionare pentru medie tensiune
Sistemul de joncţionare retractabil la rece (autoretractabil) pentru cabluri de medie tensiune - soluţie
superioară pentru orice tip de joncţiune
Caracteristici tehnice generale
• Construcţia dintr-o singură piesă a corpului maşonului permite instalarea pe o gamă largă de cabluri cu secţiuni cuprinse între 50mm2 - 400mm2
• Instalarea se realizează repede şi uşor la temperaturi cuprinse intre -20°C şi 50°C
• Nu este necesară folosirea unei surse de căldură sau a focului în timpul instalării
• Diametrul maxim atât pentru conectorul cu sertizare cât şi pentru conectorul mecanic este de 60 mm, iar lungimea maximă a acestora este de 300 mm
• Refacerea mantalei se realizează cu tuburi retractabile la rece, cu pereţi groşi din cauciuc EPDM, asigurând protecţie mecanică şi protecţie împotriva
pătrunderii umezelii
• Nu sunt necesare scule speciale pentru instalare.

1. Seturi de joncţionare retractabile la rece pentru cabluri tripolare cu
izolaţii extrudate 3.6/6 (7.2) kV
1.1 Seturi de joncționare pentru cabluri tripolare armate
3.6/6 (7.2) kV cu ecran comun

Benzi

Înaltă tensiune

• Conexiunea la pământ se realizează prin intermediul ţesăturii din fire de cupru şi a arcurilor de forţă constantă

Aplicaţii

Tuburi - cald

Tuburi - rece

• Sunt destinate joncţionării cablurilor armate 3.6 / 6 kV cu izolaţie din PVC.
• Instalarea acestor manşoane se face la temperatura mediului ambiant fără surse de
foc/căldură (energie) sau dispozitive speciale şi permite punerea sub tensiune a cablului
imediat după instalare. Setul de accesorii nu cuprinde conectorii pentru refacerea
continuităţii conductoarelor. Accesoriile vor fi folosite pentru activitatea de joncţionare a
liniilor electrice subterane.

Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

Tensiune (kV)
fază/linie (max)

92-AC 62-3
92-AC 63-3

3×50÷120
3×150÷240

3.6/6 (7.2)
3.6/6 (7.2)

Tipul de cablu: ACYAbY*

1.2 Seturi de joncționare pentru cabluri tripolare armate 3.6/6 (7.2) kV cu ecran separat pe fiecare
fază
Caracteristici:

Antipropagare foc

• Etanşarea la umiditate se realizează cu benzi din cauciuc autovulcanizant.

Complementare

• Corpul izolator pe fiecare fază este construit din cauciuc EPDM şi este retractabil la rece

Tipul de cablu: ACYEAbY

Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

Tensiune (kV)
fază/linie (max)

92-AC 62-3/E

3×50÷120

3.6/6 (7.2)

92-AC 63-3/E

3×150÷240

3.6/6 (7.2)

* Mai multe informații despre tipurile de cablu puteți găsi la capitolul Produse Complementare

Cod produs

Diametru minim (mm)

Diametru maxim
(mm)

SCOTCHCAST KIT 92-N A 4 U/6kV
SCOTCHCAST KIT 92-N A 5 U/6kV
SCOTCHCAST KIT 92-N A 6 U/6kV

28
33
45

54
63
80

1.4 Seturi de joncţionare cu răşină pentru cabluri flexibile 3.6/6 (7.2) kV
Cod
produs

Secţiune
conductor (mm)

92-AV 524PL

3 x 25 + 3 x 25/3 ÷ 3 x2 5 + 3 x 25/3

92-AV 534PL

3 x 150 + 3 x 70/3

2. Seturi de joncţionare retractabile la rece pentru cabluri cu izolaţii
extrudate 6/10(12) kV

Înaltă tensiune

1.3 Seturi de joncţionare cu răşină pentru cabluri rigide 3.6/6 (7.2) kV pentru zone cu risc ridicat

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Seturi de joncționare pentru medie tensiune

• Gama de seturi 92-AS 6X0-1 tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de
energie monopolare până la 12 kV cu izolaţie polimerică şi ecran din fire de cupru conform HD 620
(IEC 60502).Corpurile manșoanelor sunt tip QS 2000E.

Cod
produs

Secţiune
cablu (mm2)

Tensiune (kV)
fază/linie (max)

Diametrul exterior al izolaţiei
cablului (mm)

92-AS 610-1
92-AS 620-1

50÷150
120÷400

6/10 (12)
6/10 (12)

14.6÷25.2
19.1÷36.8

Seturile de manşoane în linie 3M tip QS 2000E îndeplinesc cerinţele standardului europen CENELEC HD
629.1
Tipuri de cablu: (N)A2XSY, (N)A2XS(FL)Y

Tuburi - rece

Aplicaţii

Benzi

2.1 Seturi de joncționare pentru cabluri monopolare 6/10 (12) kV, fără armătură cu ecran din fire de
cupru

Tuburi - cald

2.2 Seturi de joncționare pentru cabluri tripolare 6/10 kV, fără armătură cu ecran din fire de cupru
Caracteristici:
• Diametrul maxim atât pentru conectorul cu sertizare cât şi pentru conectorul
mecanic (şurub cu retezare) este de 42 mm, iar lungimea maximă a acestora
este de 230 mm.
• Gama de seturi 92- AS 6X0-3 tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de energie tripolare până la 12 kV cu izolaţie polimerică
şi ecran comun din fire de cupru conform HD 620 (IEC 60502).

Cod
produs
92-AS 610-3
92-AS 620-3

Secţiune cablu Tensiune (kV)fază/ Diametrul exterior al izolaţiei
(mm2)
linie (max)
cablului (mm)
50÷150
120÷300

6/10 (12)
6/10 (12)

14.6 ÷ 25.2
19.1 ÷ 36.8

Seturile de manşoane în linie 3M tip QS 2000E pentru cabluri tripolare îndeplinesc cerinţele standardului europen CENELEC HD 629.

Antipropagare foc

Aplicaţii

Complementare

Tipul de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XF2Y

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune
2.3 Seturi de joncționare pentru cabluri tripolare 6/10 (12) kV, cu armătură şi cu ecran din fire de cupru
Cod
produs

Secţiune
cablu (mm2)

Tensiune (kV)
fază/linie (max)

Diametrul exterior al izolaţiei
cablului (mm)

92-AG 612-3
92-AG 622-3

70÷150
185÷240

6/10 (12)
6/10 (12)

14.6 ÷ 25.2
18.0 ÷ 33.2

Tipul de cablu: (N)(A)C2XSEABY

2.4. Seturi de tranziţie de la un cablu tripolar 6/10(12) kV cu izolaţie din hârtie impregnată cu ulei (HIU)
cu o manta de plumb la 3 cabluri monopolare cu izolaţie polimerică QS 2000E
Caracteristici tehnice:

Înaltă tensiune

• Realizează joncţionarea între cablul cu izolaţie HIU cu o manta de plumb
si 3 cabluri monopolare cu ecran individual de cupru, etanşat cu ajutorul
tuburilor şi a mănuşilor de separare a fazelor termoretractabile
• Acoperă, cu un singur set, o gamă largă de aplicaţii pentru diferite secţiuni
de cabluri
• Tehnologia 3M retractabil la rece asigură o instalare rapidă, uşoară şi sigură
a corpului manşonului QS 2000E prin extragerea spiralei de plastic, în sensul
invers acelor de ceasornic

Benzi

Aplicaţii
• Gama de seturi 92-FS 233-3 M2 retractabile la rece tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea a trei cabluri monopolare cu izolaţie polimerică
conform HD 620 (IEC60502) 6/10(12) kV sau 12/20(24) kV cu un cablu triopolar cu izolaţie HIU cu o manta de plumb conform HD 621 6/10(12) kV sau
12/20 (24) kV

Tuburi - cald

Tuburi - rece

Cod
produs

Dimensiunile pentru cablu
cu izolaţie HIU
Diametrul minim peste Secţiune (mm2)
izolaţie (mm)

92–FS 233-3/M2
*Cu tub adaptor

17,4

95 ÷ 240

Dimensiunile pentru cabluri
cu izolaţie polimerică
Diametrul peste izolaţia Secţiune (mm2)
primară (mm)
18,0* - 36,8

95 ÷ 240

Tip de cablu HIU : N(A)HKBA, (A)CHPABJ
Tip cablu uscat : (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

3. Seturi de joncţionare retractabile la rece pentru cabluri monopolare
cu izolaţie extrudată până la 12/20 (24kV)
Caracteristici generale:
• Tehnologie rectractabil la rece
• Un singur corp prefabricat

Antipropagare foc

• Instalare rapidă şi uşoară
• Fiabilitate ridicată

3.1 Seturi de joncționare tip QS 2000 retractabile la rece de calitate Premium pentru cabluri monopolare
12/20(24) kV cu izolație polimerică și ecran din fire de cupru
Aplicaţii

Complementare

• Sunt destinate joncţionarii cablului monopolar de 20 kV cu izolaţie polimerică.
• Instalarea acestor manşoane se face la temperatura mediului ambiant fără surse de foc / căldură
(energie) sau dispozitive speciale; permite punerea sub tensiune a cablului imediat după instalare.
Setul de accesorii nu cuprinde conectorii pentru refacerea continuităţii conductoarelor. Aceștia se
pot comanda prin rețeaua de distribuție 3M.

Cod
produs

Secţiune
cablu (mm2)

Tensiune (kV)
fază/linie (max)

Diametrul exterior al izolaţiei
cablului (mm)

93-AP 611-1
93-AP 621-1
93-AP 631-1

50 ÷ 95
95 ÷ 300
240 ÷ 400

12/20 (24)
12/20 (24)
12/20 (24)

17,7 ÷ 26,0
22,3 ÷ 33,2
28,4 ÷ 43,0

Tipul de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XF2Y

3.2 Seturi de joncționare tip QS 2000E retractabile la rece pentru cabluri monopolare 12/20(24) kV
cu izolaţie polimerică

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Seturi de joncționare pentru medie tensiune

• Gama de seturi 93-AS 620-1 tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de
energie monopolare până la 24 kV cu izolaţie polimerică cu ecran din fire de cupru conform HD
620 (IEC 60502).

Cod
produs

Secţiune
cablu (mm2)

Tensiune (kV)
fază/linie (max)

Diametrul exterior al izolaţiei
cablului (mm)

93-AS 620-1
93-AS 630-1

50 ÷ 300
400 ÷ 1000

12/20 (24)
12/20 (24)

19,1 ÷ 36,8
33,4 ÷ 66,7

Înaltă tensiune

Aplicaţii

Benzi

Manşoanele în linie 3M tip QS 2000E îndeplinesc cerinţele standardului europen CENELEC HD 629.1
Tipul de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XF2Y, ARG7H

Dimensiunile cablului
Diametrul peste
Secţiune
izolaţia primară (mm) (mm2)

Dimensiunile conectorului
Conector cu sertizare sau mecanic
Diametrul max. Lungime max.
(mm)
(mm )

93–AS 613-1 ENEL
18.0-36.8
70 ÷ 185
38.0
170
Seturile de joncțioanare 93-AS 613-1 sunt în conformitate cu specificaţiile ENEL DJ 4456-6 Seria 273040.
Tip cablu : ARE4H5EX, ARE4H5RX

3.4. Seturi de joncţionare cu benzi pentru cabluri monopolare cu izolaţie polimerică 12/20(24kV)
Caracteristici tehnice:

Tuburi - cald

Cod
produs

Tuburi - rece

3.3 Seturi de joncţionare tip QS 2000E, retractabile la rece, pentru cabluri monopolare 12/20(24) kV cu
izolaţie polimerică şi ecran din fire de aluminiu

• Refacere izolaţie cablu din benzi autovulcanizante; refacere manta exterioară cu tuburi termoretractabile
• Compatibilitate cu toate tipurile de cablu

Cod
produs

Secţiune
cablu (mm2)

Tensiune (kV)
fază/linie (max)

93-AH 520-1

70 ÷ 240

12/20 (24)

Antipropagare foc

• Benzi de calitate superioară

Complementare

Tipul de cablu: N2XS2Y, NA2XS2Y, N2XS(F)(L)2Y, ARG7H, A2XSRY

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune
3.5 Seturi de joncţionare tip QS 2000E retractabile la rece pentru cabluri tripolare 12/20 (24) kV, fără
armătură cu ecran comun din fire de cupru
Gama de seturi 93–AS 6X0-3 tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de energie tripolare până la 24 kV Umax, cu izolaţie
polimerică cu ecran comun din fire de cupru conform HD 620 (IEC 60502).

Cod
produs

Diametrul peste
izolaţia primară
(mm)
93–AS 620-3

19,1 - 36,8

95 - 300

Tuburi - rece

38

170

3.6. Seturi de tranziţie tip QS 2000E de la un cablu tripolar 12/20 kV cu izolaţie din hârtie impregnată
în ulei (HIU) cu una sau trei mantale de plumb la trei cabluri monopolare cu izolaţie polimerică 12/20kV
Aplicații
• Manşonul mixt QS 2000E este utilizat pentru joncţionarea între un cablu
tripolar cu izolaţie de HIU 12/20(24) kV şi trei cabluri monopolare cu izolaţie
polimerică 12/20(24)20kV, joncţionarea de tranziţie între cabluri de dimensiuni
diferite, cu strat semiconductor extrudat sau grafit, cu ecran din fire sau bandă
de cupru, pentru conectori cu sertizare sau cu şurub, pentru instalări în mediu
umed. Refacerea izolaţiei, a ecranului semiconductor şi controlul câmpului electric
se realizează cu un corp prefabricat în tehnologie retractabil la rece, denumit,
pe scurt, QS 2000E. Refacerea mantalei exterioare de protecţie este realizată în
tehnologia retractabil la cald.

Cod
produs

93–FS 225-3

Dimensiunile
pentru cablu cu izolaţie HIU
Secţiune
Diametrul minim
conductor
peste izolaţie (mm)
(mm2)
20,0

50 ÷ 240

Tipul de cable uscat : (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

Antipropagare foc

Tuburi - cald

50 - 300

Lungime max.
(mm)

Tipul de cablu: (N)(A)2XSEY, (N)(A)2XSE2Y

Tipul de cablu HIU : NAHKBA, AOSB

Complementare

Dimensiunile conectorului
Conector cu sertizare sau mecanic

Sectiune (mm2)
Diametru max.
12/20(24) kV
(mm)
8,7/15(17,5) kV
17,7/22(24) kV

Benzi

MedieÎnaltă
tensiune
tensiune

Dimensiunile cablurilor

22

Dimensiunile pentru
cabluri cu izolaţie polimerică
Diametrul peste Diametrul este
Secţiune
mantaua cablului izolaţia primară
conductor
max. (mm)
(mm)
(mm2)
48

19,1 - 36,8

50 ÷ 240

Seturi de terminale pentru medie tensiune
Caracteristici tehnice
Tehnologia rectractabil la rece

Avantaje
Nu necesită scule speciale sau sursă de foc

Beneficii
Fiabilitate sporită

Straturile sunt incluse într-un singur corp prefabricat Instalare uşoară şi rapidă

Costuri reduse de instalare

Material siliconic

Proprietăţi electrice şi mecanice superioare
Gamă variată de secţiuni
Retractare uşoară chiar şi la temperaturi mici
Cablul poate fi pus sub tensiune imediat după instalare

Economie de timp

Pretestare electrică

Minimizează riscul de defect in timpul funcţionării şi instalării

Siguranță ridicată

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Seturi de terminale pentru medie tensiune

4.1 Terminale de interior retractabile la rece pentru cabluri tripolare 3.6/6(7.2) kV cu armătură, fără
ecran metalic
Aplicaţii
• Terminale de interior sunt destinate conectării cablului tripolar de 3.6/6kV cu izolaţie din PVC la echipamentul electric.

Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

Lungime fază
(mm)

92-EN 62-3/240

3×50 ÷ 95

240

Benzi

• Instalarea acestor terminale se face la temperatura mediului ambiant fără surse de foc/caldură (energie) sau dispozitive speciale şi permite punerea
sub tensiune a cablului imediat după instalare. Setul de accesorii nu cuprinde conectorii - papuci pentru conectarea fazelor.

MedieÎnaltă
tensiune
tensiune

4 Terminale retractabile la rece pentru cabluri tripolare, cu izolaţie extrudată din PVC 3.6/6 (7.2) kV

4.2.Terminale de interior retractabile la rece pentru cabluri tripolare 3.6/6kV, cu armătură, cu sau fără
ecran metalic
Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

Lungime fază
(mm)

92-EN 63-3 / 400

3×120 ÷ 150

400

92-EN 64-3 / 460

3×185 ÷ 240

460

Tuburi - rece

Tipul de cablu: ACYAbY

Tipul de cablu: ACYAbY, ACYEAbY

Lungime fază
(mm)

92-EN 63-3/615

3×120 ÷ 150

615

92-EN 63-3/785

3×120 ÷ 150

785

92-EN 64-3/460

3×185 ÷ 240

460

92-EN 64-3/675

3×185 ÷ 240

675

92-EN 64-3/900

3×185 ÷ 240

900

Antipropagare foc

Secţiune cablu
(mm2)

Tipul de cablu: ACYAbY, ACYEAbY

4.4. Terminale retractabile la rece pentru cabluri cu izolaţie extrudată 6/10(12) kV
• Seturile de terminale Cold Shrink tip QT II sunt realizate dintr-un singur corp prefabricat, având dispozitivul de reglare a câmpului electric încorporat
şi pot fi utilizate pe o gamă de tensiuni de cuprinsă între 6 şi 46 kV. Sunt folosite pentru diferite tipuri şi diametre de cabluri şi prezintă rezistenţă
excelentă împotriva conturnărilor şi radiaţilor UV.
Tipul de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

23

Complementare

Cod
produs

Tuburi - cald

4.3. Terminale de exterior retractabile la rece pentru cabluri tripolare 3.6/6kV, cu
armătură, cu sau fără ecran metalic

Înaltă tensiune

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune
4.5 Terminale de interior tip QT II pentru cabluri monopolare 6/10 (12) kV
• Seturile QT-II 92-EB 6X-1 permit conectarea terminalelor la cabluri monopolare cu izolaţie sintetică extrudată, având conductorul din cupru sau
aluminiu, cu ecran din fire sau bandă, cu secţiuni conductor cuprinse între 70 si 240 mm2.

Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

92-EB 60-1
92-EB 61-1
92-EB 62-1
92-EB 63-1
92-EB 64-1
92-EB 65-1

16 ÷ 25
35 ÷ 50
50 ÷ 150
185 ÷ 500
300 ÷ 630
500 ÷ 1000

Tensiune (kV) Diametrul exterior Diametrul exterior
al mantalei
fază/linie (max)
al izolaţiei
cablului(mm)
cablului(mm)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)

11.2 ÷16.5
14.2 ÷22.1
15.9 ÷30.0
22.6 ÷ 41.4
27.3 ÷ 49.3
31.5 ÷ 61.5

23
28
18.0 ÷ 37.0
25.0 ÷50.0
29.0 ÷ 60.5
33.8 ÷ 74.0

Tipuri de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

Tuburi - rece

Benzi

4.6 Terminale de exterior tip QT II pentru cabluri monopolare 6/10 (12) kV
Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

93-EB 62-1
93-EB 63-1
93-EB 64-1
93-EB 65-1

50 ÷ 150
150 ÷ 300
300 ÷ 630
500 ÷ 1000

Tensiune (kV) Diametrul exterior Diametrul exterior
al mantalei
fază/linie (max)
al izolaţiei
cablului(mm)
cablului(mm)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)

16.0 ÷ 28.5
21.3 ÷ 35.0
27.0 ÷ 45.7
33.0 ÷ 53.3

23.0 ÷ 35.0
30.0 ÷ 44.0
35.0 ÷ 52.0
41.0 ÷ 65.0

Tipuri de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

Complementare

Antipropagare foc

Tuburi - cald

4.7 Terminale de interior tip QT II pentru cabluri tripolare 6/10 (12) kV, cu sau fără armătură, cu ecran
comun sau individual
Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

92-EB61-3
92-EB62-3
92-EB63-3
92-EB64-3

35÷70
70÷95
120÷150
185÷300

Tensiune (kV) Diametrul exterior Diametrul exterior
fază/linie(max.)
al izolaţiei
al mantalei
cablului(mm)
cablului(mm)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)

14,2 - 22,1
16,5 - 22,1
19,8 - 33,
22,0 - 33,0

Tipul de cablu: (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XSF(L)2Y, (N)(A)2XSEYRY, (N)(A)2XSEYBY

60
78
78
107

4.8 Terminale de exterior tip QT II pentru cabluri tripolare 6/10 (12) kV, cu sau fără armătură, cu ecran
comun sau individual
• Instalarea acestor terminale se face la temperatura mediului ambiant fără surse de foc/căldură (energie) sau dispozitive speciale şi permite punerea
sub tensiune a cablului imediat dupa instalare. Setul de accesorii nu cuprinde conectorii pentru conectarea fazelor.

Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

93-EB 61-3
93-EB 62-3
93-EB 63-3

50 ÷ 70
95 ÷ 150
185 ÷ 300

Tensiune (kV) Diametrul exterior Diametrul exterior
al mantalei
fază/linie(max.)
al izolaţiei
cablului
(mm)
cablului (mm)
6/10(12)
6/10(12)
6/10(12)

16,0 ÷ 28,4
16,0 ÷ 28,4
21,3 ÷ 35,0

60
78
107

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Seturi de terminale pentru medie tensiune

4.9. Terminale retractabile la rece pentru cabluri 12/20(24) kV
• Instalarea acestor terminale se face la temperatura mediului ambiant fără surse de foc/caldură (energie) sau dispozitive speciale şi permite punerea
sub tensiune a cablului imediat după instalare. Setul de accesorii nu cuprinde conectorii - papuci pentru conectarea fazelor.

Înaltă tensiune

Tipul de cablu: (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XSF(L)2Y, (N)(A)2XSEYRY, (N)(A)2XSEYBY

Secţiune cablu
(mm2)

93-EB62-1
93-EB63-1
93-EB64-1
93-EB65-1

25 ÷ 95
70 ÷ 240
185 ÷ 500
400 ÷ 800

Tensiune (kV) Diametrul exterior Diametrul exterior
fază/linie(max.)
al izolaţiei
al mantalei
cablului(mm)
cablului (mm)
12/20(24)
12/20(24)
12/20(24)
12/20(24)

16.0 ÷ 28.5
21.3 ÷ 35.0
27.0 ÷ 45.7
33.0 ÷ 53.3

23.0 ÷ 35.0
30.0 ÷ 44.0
35.0 ÷ 52.0
41.0 ÷ 65.0

Tuburi - rece

Cod
produs

Benzi

4.10 Terminale de interior tip QT II pentru cabluri monopolare 12/20 (24) kV fără armătură

Tipuri de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

94-EB 62-1
94-EB 63-1
94-EB 64-1
94-EB 65-1

25 ÷ 95
70 ÷ 240
185 ÷ 500
400 ÷ 1000

Tipuri de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

Tensiune (kV) Diametrul exterior Diametrul exterior
al mantalei
fază/linie(max.)
al izolaţiei
cablului(mm)
cablului(mm)
12/20(24)
12/20(24)
12/20(24)
12/20(24)

16.2 ÷ 28.5
21.3 ÷ 35.0
27.4 ÷ 45.7
33.3 ÷ 53.3

23.0 ÷ 35.0
30.0 ÷ 44.0
35.0 ÷ 52.0
41.0 ÷ 65.0

Antipropagare foc

Secţiune cablu
(mm2)

Complementare

Cod
produs

Tuburi - cald

4.11 Terminale de exterior tip QT II retractabile la rece pentru cabluri monopolare 12/20 (24) kV fără
armătură

4.12 Terminale de interior tip QT II retractabile la rece pentru cabluri tripolare 12/20 (24) kV cu sau fără
armătură, cu ecran individual sau comun
Tensiune (kV) Diametrul exterior Diametrul exterior
al mantalei
fază/linie(max.)
al izolaţiei
cablului(mm)
cablului(mm)

Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

93-EB 61-3

25 ÷ 35

12/20(24)

16,0 ÷ 28,4

93-EB 62-3

50 ÷ 120

12/20(24)

16,0 ÷ 28,4

78

93-EB 63-3

120 ÷ 240

12/20(24)

21,3 ÷ 35,0

107

60

Tipul de cablu: (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XSF(L)2Y, (N)(A)2XSEYRY, (N)(A)2XSEYBY

Înaltă tensiune

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune

Cod
produs

Sectiune cablu
(mm2)

Tensiune (kV)
fază/linie (max.)

93-EB 62-1 ENEL

70÷185

12/20(24)

Terminalele de interior 93-EB 62-1 sunt în conformitate cu specificaţiile ENEL DJ 4456-6 Seria 273040.
Tip cablu : ARG4H5RX, ARE4H5EX

Complementare

Antipropagare foc

Tuburi - cald

Tuburi - rece

Benzi

4.13 Terminale de exterior tip QT II retractabile la rece pentru cabluri tripolare 12/20 (24) kV cu sau fără
armătură, cu ecran individual sau comun
Tensiune (kV) Diametrul exterior Diametrul exterior
al mantalei
fază/linie(max.)
al izolaţiei
cablului(mm)
cablului(mm)

Cod
produs

Secţiune cablu
(mm2)

94-EB 61-3

25 ÷ 35

12/20(24)

16,2 ÷ 24,4

60

94-EB 62-3

50 ÷ 120

12/20(24)

16,2 ÷ 28,4

78

94-EB 63-3

120 ÷ 240

12/20(24)

21,3 ÷ 35,0

107

Tipul de cablu: (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XSF(L)2Y, (N)(A)2XSEYRY, (N)(A)2XSEYB

Cod
produs

Sectiune cablu
(mm2 )

Tensiune (kV)
fază/linie (max.)

93-EB 62-2 ENEL

70÷185

12/20(24)

Terminalele de exterior 93-EB 62-1 sunt în conformitate cu specificaţiile ENEL DJ 4456-6 Seria 273040.
Tip cablu : ARG4H5RX, ARE4H5EX

Seturi de terminale debroșabile
3M produce o gamă de seturi pentru terminalele debrosabile din cauciuc siliconic tip pipă, drepte (în linie) şi în T. Terminalele permit atingerea accidentală şi
au integrat un dispozitiv de stress control. Fiecare set conţine toate elemetele necesare pentru instalarea a trei terminale debroşabile, inclusiv dispozitivele
de conectare.
Terminalul debroşabil dintr-o singură bucată este fabricat din cauciuc siliconic şi realizează conexiunea dintre orice cablu izolat polimeric şi transformatoare,
aparate de comutaţie, motoare sau alte echipamente. Acesta garantează o conectare rezistentă la apă şi un ciclu lung de viaţă pentru capetele terminale.
Se utilizează pentru prize care respectă standardul DIN.

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Seturi de terminale pentru medie tensiune

Silicon

EPDM

Nu este imflamabil/ nu poluează
Este rezistent la: ozon, razele UV, uleiuri minerale, acizi, alcaliu,
solvenţi, alcooli, fenoli şi hidrocarburi aromatice
Material elastic, uşor de instalat

Inflamabil, arde degajând calamină
Rezistenţă slabă la uleiuri minerale
Greu de instalat (nu alunecă pe cablu)

Hidrofob

Înaltă tensiune

Avantajele utilizării siliconului față de EPDM:

Rezistent la frig şi căldură constantă şi ridicată

• Materialul folosit : cauciuc siliconic
• Furnizează un sistem ecranat şi submersibil în totalitate

Benzi

Caracteristici ale terminalelor debroşabile

• Instalare rapidă şi uşoară
• Conţine toate componentele necesare instalării

Avantaje
• Calitate garantată
• Siguranță totală în caz de atingere accidentală
• Alimentare cu energie imediat după instalare

Tuburi - rece

• Îndeplineşte standardele Europene: Cenelec HD 629.1 S1 şi IEC 60502-4

• Nu este necesară folosirea flăcării, căldurii sau a altor scule speciale
• Permite poziționarea apropiată între faze şi pământ

Beneficii
• Fiabil
• Conferă un plus de siguranţă

Tuburi - cald

• Nu afectează randamentele electrice, nu oxidează contactele

• Conector de separare în formă de Pipă 250 A în conformitate cu DIN VDE 0278 partea 629-1
• Conector de separare drept 250 A în conformitate cu DIN VDE 0278 partea a 6
• Conector de separare în formă de “T” 400 A / 630 A în conformitate DIN VDE 0278 partea 629-1
• Conector de separare în formă de “T” 400 A / 630 A în conformitate DIN VDE 0278 partea 629-, echivalent cu Cenelec HD 629.1 S1

Complementare

Rapoarte de test pentru 12/20 (24) kV:

Antipropagare foc

• Oferă garanţie pe termen lung

Înaltă tensiune

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune
5.1. Terminale debroşabile pentru aplicaţii de 10 kV
A. Terminale debroşabile tip Pipă 250 A
Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 250 A
Un singur produs acoperă până la 5 secţiuni de cablu.

Aplicaţii
• Sunt destinate să fie instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12kV) - 250 A cu izolaţie
polimerică, nearmate, cu ecran de fire

Identificare set

Diametrul peste izolaţie

Gama de aplicaţii *

93-EE 605-2 / -95
17,2 – 25,0 mm
(cu conector mecanic)
93-EE 615-2/120
24,0 – 27,0 mm
93-EE 615-2/150
25,5 – 28,5 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

25 mm² ÷ 95 mm²
120 mm²
150 mm²

B. Terminale debroşabile Drepte (în linie) 250 A
Aplicaţii

Tuburi - cald

Tuburi - rece

Benzi

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12 kV) - 250 A cu izolaţie
polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set

Diametrul peste izolație

Gama de aplicații *

92-EE 600-2 / 25

12,7 – 15,2 mm

25 mm²

92-EE 600-2 / 35

13,8 – 16,3 mm

35 mm²

92-EE 600-2 / 50

15,0 – 17,5 mm

50 mm²

92-EE 600-2 / 70

16,7 – 19,2 mm

70 mm²

92-EE 600-2 / 95

18,3 – 20,8 mm

95 mm²

92-EE 600-2 / 120

19,8 – 22,8 mm

120 mm²

92-EE 600-2 / 150
21,3 – 24,3 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

150 mm²

C. Terminale debroşabile tip Pipă 400 A
Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 400 A
• Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii

Complementare

Antipropagare foc

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12kV) - 400 A.

Identificare set

Diametrul peste izolaţie

93-EE 605-4 / -95

15,0 - 32,6 mm

93-EE 615-4/240
15,0 - 32,6 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

Gama de aplicaţii *
50 mm² ÷ 95 mm²
95 mm² ÷ 240 mm²

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile în T 630 A
• Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii
• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12 kV) - 400 A/630 A cu izolaţie
polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set

Diametrul peste izolație

Gama de aplicații *

93-EE 705-6 / -95
15,0 – 32,6 mm
25 mm² ÷ 95 mm²
93-EE 705-6 / -240
15,0 – 32,6 mm
95 mm² ÷ 240 mm²
93-EE 705-6 / -95
15,0 – 32,6 mm
50 mm² ÷ 90 mm²
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

5.2. Terminale debroşabile pentru aplicaţii de 20 kV
A. Terminale debroşabile tip Pipă 250 A

Înaltă tensiune

D. Terminale debroşabile în T 630 A

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Seturi de terminale pentru medie tensiune

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 250 A
• Un singur produs acoperă pană la 5 secţiuni de cablu

Identificare set

Diametrul peste izolaţie

Gama de aplicaţii *

93-EE 605-2 / -95
(cu conector mecanic)

17,2 – 25,0 mm

25 mm² – 95 mm²

93-EE 615-2/120

24,0 – 27,0 mm

120 mm²

93-EE 615-2/150
25,5 – 28,5 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

150 mm²

B. Terminale debroşabile Drepte (în linie) 250 A
Aplicaţii

Tuburi - rece

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 12/20 kV (Um = 24 kV) - 250 A cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Benzi

Aplicaţii

Gama de aplicații *

92-EE 600-2 / 25

12,7 – 15,2 mm

25 mm²

92-EE 600-2 / 35

13,8 – 16,3 mm

35 mm²

92-EE 600-2 / 50

15,0 – 17,5 mm

50 mm²

92-EE 600-2 / 70

16,7 – 19,2 mm

70 mm²

92-EE 600-2 / 95

18,3 – 20,8 mm

95 mm²

92-EE 600-2 / 120

19,8 – 22,8 mm

120 mm²

92-EE 600-2 / 150
21,3 – 24,3 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

150 mm²

Antipropagare foc

Diametrul peste izolație

Complementare

Identificare set

Tuburi - cald

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12 kV) - 250 A cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Înaltă tensiune

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Accesorii pentru cabluri de medie tensiune
C. Terminale debroşabile tip Pipă 400 A
Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 400 A
•

Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii
• Sunt proiectate să fie instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12kV) până la 12/20 kV
(Um = 24 kV) - 400 A cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set

Diametrul peste izolaţie

93-EE 605-4 / -95

15,0 - 32,6 mm

Gama de aplicaţii *
50 mm² – 95 mm²

93-EE 615-4/240
15,0 - 32,6 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

95 mm² – 240 mm²

D. Terminale debroşabile în T 630 A
Avantajele utilizării terminalelor debroşabile în T 630 A
•

Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii

Benzi

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12 kV) până la 12/20 kV (Um = 24 kV) 400 A/630 A cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set

Diametrul peste izolație

Gama de aplicații *

93-EE 705-6 / -95

15,0 – 32,6 mm

25 mm² – 95 mm²

93-EE 705-6 / -240

15,0 – 32,6 mm

95 mm² – 240 mm²

Tuburi - rece

93-EE 705-6 / -95
15,0 – 32,6 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

50 mm² – 90 mm²

5.3. Terminale debroşabile pentru aplicaţii de 30 kV
A. Terminale debroşabile tip Pipă 400 A

Complementare

Antipropagare foc

Tuburi - cald

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 400 A
•

Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii
• Sunt proiectate să fie instalate pe cabluri de 18/30 kV (Um = 36kV) - 400 A cu izolaţie polimerică,
nearmate, cu ecran din fire

Identificare set

Diametrul peste izolaţie

Gama de aplicaţii *

94-EE 605-4 / -35

22,8 - 25,5 mm

35 mm²

94-EE 605-4 / -50

23,5 - 26,7 mm

50 mm²

94-EE 605-4 / -70

25,1 - 28,4 mm

70 mm²

94-EE 615-4/ -95

26,7 - 30,0 mm

95 mm²

94-EE 615-4/ -120

28,3 - 32,0 mm

120 mm²

94-EE 615-4/ -150

29,9 - 35,5 mm

150 mm²

94-EE 615-4/ -185

31,5 - 35,1 mm

185 mm²

94-EE 615-4/ -240

33,4 - 37,6 mm

240 mm²

94-EE 615-4/ -300
35,6 - 39,6 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

300 mm²

Aplicaţii
• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 18/30 kV (Um = 36kV) - 400 A/ 630 A cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire
70
95
120
150
185
240
300
400

Accesorii
ER 23
KU 23.2
KU 33
MUT 33
SP 21

Benzi

MUT 23

SP 33
PR 23.1
93-EE 718-6/x

Tuburi - rece

Accesorii de împământare
Piesă de legătură
Piesă de legătură
Descărcător de tensiune
Descărcător de tensiune
Cap terminal
Cap terminal
Bornă de testare
Terminal dublu debroşabil în T

Tuburi - cald

94-EE 705-6 / -70
25.1 – 28.4 mm
94-EE 705-6 / -95
26.7 – 30.0 mm
94-EE 705-6 / -120
28.3 – 32.0 mm
94-EE 705-6 / -150
29.9 – 33.5 mm
94-EE 705-6 / -185
31.5 – 35.1 mm
94-EE 705-6 / -240
33.4 – 37.6 mm
94-EE 705-6 / -300
35.6 – 39.6 mm
94-EE 705-6 / -400
38.4 – 42.8 mm
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

Gama de aplicații *

Antipropagare foc

Diametrul peste izolație

Complementare

Identificare set

Înaltă tensiune

B. Terminale debroşabile în T 630 A

Medie tensiuneJoasă tensiune
Joasă tensiune

Seturi de terminale pentru medie tensiune

