
 
 
EKRANUOTA T-FORMOS KIŠTUKINĖ MOVA (ADAPTERIS) 10, 20 ir 35 kV ĮTAMPAI
Movos (adapteriai) skirtos viengysiams kabe

 

SSC-24…, SSC-36... 
  

          
 
♦ Ekranuotos movos (adapteriai) skirtos prijungti viengyslius kabelius su plastiko izoliacija prie narvelių su SF6 dujų izoliac

42 kV su įvadais pagal EN 50181 tipo C (400/630A)

♦ Adapterio korpusas pagamintas iš aukštos kokybės silikoninės gumos, iš išorės apsaugotas storasieniniu puslaidininkiniu 

ekranu prijungiamu prie pagrindo (žemės). Movos (adapteriai) gali būti naudojami tiek vidaus tiek lauko sąlygomis. Kabelio 

apvalkalo bandymai gali būti atliekami nenuimant ekranuotos movos (adapterio) nuo įvorės (bušingo)

♦ Modernus dizainas ir medžiagų parinkimas kartu su specialiu

naudoti plačiu diapazonu apimančiu labiausiai paplitusius kabelius tik su 

♦ Komplektą sudaro medžiagos 3-ims fazėms.

♦ Atitinka IEC 61442 ir HD 629.1 standartus. 

 

 

Vardinė 

įtampa 

Uo/U 

(kV) 

Gyslos 

skerspūvis 

mm² 

Užsakymo 

ženklinimas 

T-adapterio 

6/10 

35-    95 SSC-24/  35-  95 

95-  240 SSC-24/  95-240 

185-400 SSC-24/185-400 

12/20 

35-    70 SSC-24/  35-  95 

95-  240 SSC-24/  95-240 

185-300 SSC-24/185-400 

20/35 

35-    95 SSC-36/  35-   95 

95-  150 SSC-36/  95 -240 

120-300 SSC-36/  120-300 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMOS KIŠTUKINĖ MOVA (ADAPTERIS) 10, 20 ir 35 kV ĮTAMPAI 
kabeliams su plastiko izoliacija 

    

Ekranuotos movos (adapteriai) skirtos prijungti viengyslius kabelius su plastiko izoliacija prie narvelių su SF6 dujų izoliac

42 kV su įvadais pagal EN 50181 tipo C (400/630A). 

ntas iš aukštos kokybės silikoninės gumos, iš išorės apsaugotas storasieniniu puslaidininkiniu 

ekranu prijungiamu prie pagrindo (žemės). Movos (adapteriai) gali būti naudojami tiek vidaus tiek lauko sąlygomis. Kabelio 

nenuimant ekranuotos movos (adapterio) nuo įvorės (bušingo)

Modernus dizainas ir medžiagų parinkimas kartu su specialiu AIZ (SMLC tipo) varžtiniu antgaliu

nčiu labiausiai paplitusius kabelius tik su vienu komplektu. 

ims fazėms. 

Užsakymo 

ženklinimas Kabelio izoliacijos 

diametras (mm) Adapteris dvigubam 

prijungimui  

SSC-24/1 12,7 - 23,4 

SSC-24/2 17,0 - 32,6 

SSC-24/3 21,2 - 34,6 

SSC-24/1 12,7 - 23,4 

SSC-24/2 17,0 - 32,6 

SSC-24/3 21,2 - 34,6 

SSC-36/1 21,2 - 34,6 

SSC-36/2 21,2 - 34,6 

SSC-36/3 28,9 - 42,0 

24 | L a p a s  

Ekranuotos movos (adapteriai) skirtos prijungti viengyslius kabelius su plastiko izoliacija prie narvelių su SF6 dujų izoliacija iki 

ntas iš aukštos kokybės silikoninės gumos, iš išorės apsaugotas storasieniniu puslaidininkiniu 

ekranu prijungiamu prie pagrindo (žemės). Movos (adapteriai) gali būti naudojami tiek vidaus tiek lauko sąlygomis. Kabelio 

nenuimant ekranuotos movos (adapterio) nuo įvorės (bušingo). 

u, movą (adapterį) leidžia 


