Třížilová přímá spojka typ SMH3MS6

Jednožilová přímá spojka typ SMH1MS6

pro plastové kabely bez vnější polovodivé vrstvy do U0/U (Um) 3.6/6 (7.2) kV

pro jednožilové plastové kabely bez vnější polovodivé vrstvy do U0/U (Um) 3.6/6 (7.2) kV

Použití

Použití

Přímá spojka typ SMH3MS6 je určena pro spojování plastových kabelů bez
vnější polovodivé vrstvy na žilách. Umožňuje spojování kabelů různých průřezů,
materiálu žilové izolace i kabelů různých konstrukcí stínění, pláště a případného
pancíře. Je vhodná pro uložení
• ve venkovním prostředí
• ve vnitřních prostorách
• v zemi
• ve vodě
• v kabelových kanálech
• na kabelových lávkách

		
		
		
		
		
		
Konstrukce

Spojka SMH3MS6 se skládá ze tří vnitřních spojek (izolace spojovačů), vniřní
plášťové trubice, stínící Cu punčošky a vnější plášťové trubice. Obnova izolace
i ochrana před vlhkostí je v místě spojovačů provedena silnostěnnými izolačními
trubicemi. Přes spojení je nasmrštěna vnitřní plášťová trubice, která slouží jako
ochrana a podklad pro Cu punčošku nahrazující stínění. Punčoška je na stínění
(pancíři) upevněna kruhovými pružinami. Vnější ochranu tvoří silnostěnná
smršťovací trubice. Plášťové trubice jsou opatřeny termoplastickým lepidlem,
které zajišťuje absolutní vodotěsnost spojky.

Vlastnosti
		
		
		
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsah dodávky
		

Standard: jeden kus pro tři fáze bez spojovačů.
Na přání doplněno o spojovače s trhací hlavou.

Přímá spojka typ SMH1MS6 je určena pro spojování plastových kabelů bez
vnější polovodivé vrstvy na žilách, používaných pro napájení trakčních vedení
provozovaných střídavým či stejnosměrným napětím.
Způsoby ukládání, konstrukce a další vlastnosti jsou obdobné jako u spojky
třížilové.

		
Obsah dodávky
		

Standard: jeden kus pro jeden kabel bez spojovače.
Na přání doplněno o lisovací spojovač či šroubový spojovač se šrouby s trhací
hlavou vhodný pro Al i Cu žílu.

Přiřazení
Art.-Nr.
Typ
			
145634
145636

SMH1 120-300 MS6		
SMH1 300-500 MS6		

AYKCY
jmenovitý průřez/mm2
1 x 120 – 1 x 300
1 x 300 – 1 x 500

jednoduchá montáž
velká mechanická odolnost
velký rozsah průřezů
kompaktní rozměry
okamžitá provozuschopnost
vysoká provozní spolehlivost
podélná vodotěsnost
dobrá odolnost vůči vlivům prostředí, chemikáliím a UV záření
neomezená skladovatelnost

Přiřazení
Art.-Nr.
Typ
			
145630
145633
145635
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SMH3 25 – 70 MS6
SMH3 50 – 150 MS6
SMH3 120 – 300 MS6

www.eltechcz.eu

AYKCY
jmenovitý průřez/mm2
3 x 25 – 3 x 70
3 x 50 – 3 x 150
3 x 120 – 3 x 300

generální zastoupení

vysoké napětí

nízké napětí

montážní nářadí

školení
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