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Srednjenapetostni zaključki in zaključni seti
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Srednjenapetostni seti za spajanje in seti zaključkov 

Tehnika srednjenapetostne montaže kablov je posebno področje izvedbe in vzdrževanja električnih omrežij. Našim part-
nerjem ponujamo paleto ustreznih setov za domala vse vrste montažnih del, ki se pojavljajo v praksi. V primeru
posebnih potreb lahko sestavimo tudi enkratne, individualne sete, ki jih v katalogu ne ponujamo. 
Podrobna ponudba izdelkov je na naši spletni strani  www.traconelectric.com!

Termoskrčljivi set za spajanje enožilnih kablov 12-36 kV 

Termokrčljivi set za spajanje enožilnih kablov je namenjen za spajanje kablov  z XLPE izolacijo, zaščitenih z žico ali trakom, kot na primer za spajanje kablov
tipa N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y z aluminijastim ali bakrenim vodičem ter brez veznega tulca za spajanje žil.

Dimenzija:
12 kV: 1 × 16 – 630 mm2 17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm2 24 kV: 1 × 25 – 630 mm2 36 kV: 1 × 25 – 630 mm2

Set za spajanje enožilnih kablov s hladnim stiskanjem do 17,5-36 kV-ov

Set za spajanje enožilnih kablov s hladnim stiskanjem je namenjen za spajanje enožilnih kablov  z XLPE ali EPR izolacijo, zaščitenih z žico ali trakom, kot na
primer za spajanje kablov tipa N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y, z aluminijastim ali  bakrenim vodičem ter brez veznega tulca za spajanje žil.
Tehnologija hladnega krčenja se od toplotnega razlikuje v tem, da medtem, ko pri tehnologiji toplotnega krčenja le-to dosežemo s toplozračno pištolo ali
gorljivo glavo z odprtim plamenom, ga pri tehnologiji hladnega krčenja izvedemo tako, da spiralo, ki drži obliko termoskrčljive cevke, iz nje izvlečemo.
Dimenzija:
17,5 kV: 1 × 35 – 400 mm2 24 kV: 1 × 25 – 400 mm2 36 kV: 1 × 35 – 400 mm2

Termokrčljivi set za spajanje raznovrstnih kablov od 12 do 36 kV

Termoskrčljivi set za spajanje raznovrstnih kablov:
I./ 1 kos trožilnega spoja s svinčenim plaščem, sektorsko izveden s polno papirno izolacijo in
II./ 3 kosi enožilnih spojev mešanih kablov z aluminijastim ali bakrenim vodom z XLPE izolacijo, zaščitenih z žico ali trakom,  na primer

kablov tipa SZAPKOVB in N(A)2XSY, (A)2XSY, (N)A2XS2Y.

Dimenzija:
12 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm2 17,5 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm2 24 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm2 36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm2

Termoskrčljivi set zaključkov za enožilne kable do 36kV, za notranjo uporabo

Namenjeni so za zapiranje konic s toplim zatezanjem enožilnih vodnikov z aluminijastim ali bakrenim vodičem, z XLE izolacijo,  zaščitenih z žico ali trakom,
na primer vodnikov tipa N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y, za notranjo uporabo. Vsebina garniture: 3 kosi zaključkov za enožilne kable.
Dimenzija:
12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2 17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2 24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2 36 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2

Termoskrčljivi set zaključkov za enožilne kable do 36kV, za zunanjo uporabo

Namenjeni so za zapiranje koncev s toplim zatezanjem enožilnih vodnikov z aluminijastim ali bakrenim vodičem, z XLE izolacijo,  zaščitenih z žico ali
trakom, na primer vodnikov tipa N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y, za zunanjo uporabo. Vsebina garniture: 1 kos zaključka za enožilne kable.
Dimenzija:
12 kV: 1 × 25 – 630 mm2 17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm2 24 kV: 1 × 25 – 630 mm2 36 kV: 1 × 25 – 630 mm2

Zaključni set za enožilne kable, s hladnim stiskanjem 12-36  kV, za notranjo uporabo

Namenjeni so za zapiranje koncev s hladnim zatezanjem srednjenapetostnih enožilnih kablov z aluminijastim ali bakrenim vodičem, z XLE ali z EPR izolacijo, zaščitenih z
žico ali trakom, na primer kablov tipa N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y, za notranjo uporabo. Vsebina garniture: 3 kosi zaključkov za enožilne kable.
Dimenzija:
12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2 17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2 24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2 36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm2

Zaključni set za enožilne kable, s hladnim stiskanjem 12-36  kV, za zunanjo uporabo

Namenjeni so za zapiranje koncev s hladnim zatezanjem srednjenapetostnih enožilnih kablov z aluminijastim ali bakrenim vodičem, z XLPE ali
z EPR izolacijo, zaščitenih z žico ali trakom, na primer kablov tipa N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y, za zunanjo uporabo. 
Dimenzija:
12 kV: 1 × 25 – 630 mm2 17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm2 24 kV: 1 × 25 – 630 mm2 36 kV: 1 × 35 – 400 mm2
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