MUFA KABLOWA
„PHS MK 40-60”

PRZEZNACZENIE i ZASTOSOWANIE:
Mufa kablowa typ „PHS MK 40-60” przeznaczona jest do naprawy i ³¹czenia kabli energetycznych w pow³oce i os³onie z termoplastów na napiêcie nie przekraczaj¹ce 3,6/6kV
o œrednicy zewnêtrznej kabla od 40 do 60 mm i przekroju ¿y³y do 95 mm. Przeznaczona jest
równie¿ do naprawy i ³¹czenia przewodów oponowych i kabli teletechnicznych.
Mo¿na j¹ stosowaæ w podziemnych zak³adach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „b”
lub „c” niebezpieczeñstwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zagro¿onych wybu-chem
py³u wêglowego. Przeznaczona jest równie¿ do monta¿u w pozycji pionowej.

PRZEPROWADZONE BADANIA ATESTACYJNE:
Opinia techniczna nr 98/22 w sprawie przydatnoœci mufy kablowej typ „PHS MK 40-60” do
stosowania w zak³adach górniczych przeprowadzona przez Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG” w Katowicach w paŸdzierniku 1998 r.

DOPUSZCZENIE:
Zatwierdzenie technologii ³¹czenia i naprawy przewodów i kabli w podziemnych wyrobiskach
zak³adów górniczych przy zastosowaniu mufy kablowej typ „PHS MK 40-60” zarejestrowanej
pod nr 005/98 z dnia 20 paŸdziernika 1998 r.

BUDOWA:
Zestaw do wykonania mufy kablowej zawiera:
– 2 po³ówki os³ony mufy kablowej
– specjalny lejek do pionowego zalewania ¿ywicy
– ¿ywicê poliuretanow¹ z utwardzaczem
– brzeszczot
– taœmê izoluj¹c¹ samospajaln¹
– mieszad³o
– instrukcjê sposobu wykonania mufy kablowej
– rêkawice ochronne

ZALETY ZESTAWU:
1. Mo¿liwoœæ stosowania zestawu, a tym samym naprawy i ³¹czenia kabli energetycznych
we wszystkich pomieszczeniach ruchu elektrycznego zak³adów górniczych.
2. Mo¿liwoœæ wykonania i eksploatacji mufy kablowej w pozycji poziomej i pionowej.
3. Pewnoœæ pracy
– wysoka wytrzyma³oœæ elektryczna os³ony oraz zalewy wynosz¹ca 2,3 kV/mm
– ca³kowite zabezpieczenie po³¹czenia przed dzia³aniem wody oraz wilgoci
– pe³ne zabezpieczenie przed dzia³aniami mechanicznymi z zewn¹trz ze wzglêdu
na wysok¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ os³ony oraz ¿ywicy poliuretanowej.
– szybkoœæ wykonania naprawy wzglêdnie po³¹czenia ze wzglêdu na prostotê
wykonania

DANE TECHNICZNE:
Os³ona mufy kablowej
wypraski (dwie po³ówki)
masa os³ony
gabaryty
zakres stosowania

Zalewa
sk³ad
masa

tworzywo termoplastyczne
500 g
100 x 450 mm
kable energetyczne, kable teletechniczne
oraz przewody oponowe o œrednicy
zewnêtrznej od 40 do 60 mm wzglêdnie
do œrednicy ¿y³y roboczej 95 mm
¿ywica poliuretanowa + utwardzacz
oko³o 3,5 litra
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