Katalog produktów

Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Spis treści
Wstęp
Mufy skorupowe………………………………………………………….4
Mufy taśmowo żywiczne…………………………………………………7
Mufy zimnokurczliwe…………………………………………………….8
Mufy taśmowe……………………………………………………………11
Mufy zimnokurczliwe strzałowe…………………………………………14
Taśmy i akcesoria…….…………………………………………………..15

2

Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

O firmie
Spółka powstała 15 stycznia 1993 roku jako spółka prawa handlowego, zajmująca się produkcją urządzeń
elektrycznych i mechanicznych dla kopalń górnictwa węglowego województwa śląskiego. Do roku 1996
działała pod nazwą PHS Sp. z o. o., a następnie zmieniła nazwę na "Przedsiębiorstwo Techniczno
Wdrożeniowe "EMSIL" Sp. z o. o.
Działalność firmy stanowi produkcja muf kablowych żywicznych, taśmowych, zimnokurczliwych dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych bez ograniczeń (spełniających wszelkie wymagania
wynikające z prawa górniczego). Produkty są chronione patentami zarejestrowanymi w Urzędzie
Patentowym. Aktualnie wprowadziliśmy do naszej oferty, nowej generacji mufy światłowodowe dla
wymagających klientów.
Spółka specjalizuje się w łączeniu i naprawach kabli energetycznych i przewodów oponowych na napięcie
do 6 kV oraz kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Produkowane mufy cechuje wysoki poziom
techniczny, a jednocześnie prosty i szybki montaż oraz bardzo duża pewność ruchowa wykonanych
połączeń. Wszystkie produkty posiadają stosowne badania i dopuszczenia, w szczególności do warunków
górnictwa podziemnego, choć mogą być z powodzeniem stosowane również do łączenia, oraz naprawy
różnego typu kabli na powierzchni. W stosunku do innych muf kablowych nasze rozwiązanie pozwalają na
naprawę kabli bez konieczności ich rozcinania. Firma zajmuje się także szeroką sprzedażą produktów
niezbędnych do łączenia i naprawy kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz przewodów
oponowych.
Kadra zarządzająca posiada duże doświadczenie wynikające z długoletniej pracy przy naprawach maszyn i
urządzeń mechanicznych i elektrycznych w kopalniach węgla kamiennego. Podstawowe produkty firmy
pozwalają stwierdzić, że bardzo wysoką jakość można osiągnąć za stosunkowo niewielką cenę.
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Technologia żywiczna

Skorupowe mufy kablowe typu PHS MK
Opis:
Tradycyjne mufy kablowe w najlepszym wydaniu. Ponad 20 letnie
doświadczenie w produkcji muf owocuje produktami klasycznymi,
wykonanymi przy zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów.
Specyfikacja techniczna:
• Żyły łączone za pomocą tulejek do prasowania lub śrubowych,
• Sterowanie
polem
elektrycznym
za
pomocą
taśm
półprzewodzących,
• Izolacja żył wykonana za pomocą wysokiej jakości taśm
elektroizolacyjnych,
• Odtwarzanie ekranów za pomocą siatek, taśm lub opończy
miedzianej,
• Osłona zewnętrzna mufy wykonana z trudnopalnego
poliwęglanu,
zalewana
dwuskładnikową
żywicą
elektroizolacyjną
Właściwości:
• Łatwość wykonania mufy,
• Szybka reakcja i żelowanie żywicy,
• Przewidziane do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu,
• Wysoka wytrzymałość elektryczna izolacji oraz ochrona przeciwwilgociowa,
• Wysoka odporność mechaniczna,
• Każdy zestaw dobierany do indywidualnych potrzeb klienta.
Zastosowanie:
• kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 6/10 kV,
• kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe do 0,6/1 kV,
• kable teletechniczne,
• przewody oponowe na napięcie znamionowe do 0,6/1 kV,
• przewody oponowych na napięcie znamionowe do 6/10 kV w przypadku wykorzystywania ich
jako instalacji stałej.

Technologia
posiada
pozytywną
opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu
górniczego w zakresie stosowania w
podziemnych zakładach górniczych.
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Skorupowe mufy kablowe typu PHS MK
Typ mufy

Długość
skorupy
[mm]

Średnica
dławika
mufy [mm]

1.

PHS MK 14-35

200 i 350

14-35

300

25-50

400

25-55

2.

3.

PHS MK 25-50

PHS MK 40-60

450 i 550

4.

PHS MK 50-90

650
850
1000
1200

5.

SPECJALNA*

Do
uzgodnienia

40-60

50-90

Do 90

Przeznaczenie
Napięcie do 0,6/1 kV.
Dla kabli/przewodów o średnicy
zewnętrznej do 40 mm.
Napięcie do 6/10 kV.
Dla kabli/przewodów o przekroju
żyły roboczej do 70 mm2(do 185
mm2 w przypadku kabli
jednożyłowych).
Napięcie do 6/10 kV.
Dla kabli/przewodów o przekroju
żyły roboczej do120 mm2 (do 300
mm2 w przypadku kabli
jednożyłowych).
Napięcie do 6/10 kV.
Dla kabli/przewodów o przekroju
żyły roboczej do 240 mm2
(powyżej 300 mm2 w przypadku
kabli jednożyłowych).
Mufa dopasowana do
indywidulanych potrzeb klienta.
Napięcie do 6/10 kV.

* Jako producent skorupy, możemy wykonać dowolną długość mufy.
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Uwagi

- Trudnopalne,
- Szczelne,
odporne na
wnikanie wody
- Odporne na
narażenia
mechaniczne.

Technologia żywiczna
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Technologia żywiczna

Skorupowe mufy kablowe typu PHS MK z tulejkami elektroizolacyjnymi
Opis:
Zastosowanie i typy muf identyczne jak w
podstawowej wersji muf PHS MK.
Zastosowanie tulejek dystansowych pozwala
przyspieszyć prace związane z izolacją
połączonych
wcześniej
żył
kabli
i przewodów.
W technologii zrezygnowano z taśm
elektroizolacyjnych – funkcję izolatora pełni
żywica elektroizolacyjna .
Specyfikacja techniczna:
• Żyły łączone za pomocą tulejek do
prasowania lub śrubowych,
• Sterowanie polem elektrycznym za
pomocą taśm półprzewodzących,
• Izolacja żył wykonana za pomocą
dystansowych tulejek elektroizolacyjnych
oraz
penetrującej
je
żywicy
elektroizolacyjnej,
• Odtwarzanie ekranów za pomocą siatek,
taśm lub opończy miedzianej,
• Osłona zewnętrzna mufy wykonana z
trudnopalnego poliwęglanu, zalewana
dwuskładnikową żywicą elektroizolacyjną
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Mufy taśmowo żywiczne typu PHS
cc

Opis:
Bezskorupowe żywiczne mufy kablowe typu PHS BS są alternatywą dla tradycyjnych skorupowych
muf żywicznych.
Zastosowanie tego typu muf nie
ogranicza kształtu mufy jak ma to
miejsce w tradycyjnej skorupowej
technologii.
Zaletą rozwiązania bezskorupowego
są możliwości montażu i wykonania
mufy w trudnodostępnych miejscach poprzez redukcję jej wymiarów oraz nadanie jej kształtu, np.
delikatnego skrętu czy łuku.
Specyfikacja techniczna:
• Żyły
łączone
za
pomocą
tulejek
do prasowania lub śrubowych,
• Sterowanie
polem
elektrycznym
za pomocą taśm półprzewodzących,
• Izolacja żył wykonana za pomocą wysokiej
jakości taśm elektroizolacyjnych,
• Odtwarzanie ekranów za pomocą siatek,
taśm lub opończy miedzianej,
• Ośrodek mufy wykonany z taśmy
poliwęglanowej zalanej specjalną żywicą
elektroizolacyjną,
• Osłona mufy wykonana z taśmy o
zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie
płomienia.
Właściwości:
• Łatwość wykonania mufy,
• Możliwość kształtowania wyglądu mufy,
• Szybka reakcja i żelowanie żywicy,
• Przewidziane
do
stosowania
w
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
metanu,
• Wysoka wytrzymałość elektryczna izolacji
oraz ochrona przeciwwilgociowa,
• Wysoka odporność mechaniczna,
• Każdy zestaw dobierany do indywidualnych
potrzeb klienta.

Technologia
posiada
pozytywną
opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu
górniczego w zakresie stosowania w
podziemnych zakładach górniczych.
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Technologia zimnokurczliwa

Mufy zimnokurczliwe kablowe PHS ZK
Właściwości:
• prosty, szybki montaż – nie potrzeba palników
czy specjalistycznych narzędzi,
• wysoka odporność na wyładowania niezupełne i
prądy pełzające,
• wysoka odporność na warunki atmosferyczne,
• doskonała ochrona przeciwwilgociowa,
• wysokiej klasy materiały.

Opis:
Zimnokurczliwe
mufy
kablowe
przeznaczone są do naprawy kabli
elektroenergetycznych i przewodów o
izolacji z tworzyw sztucznych oraz
wszelkich
aplikacjach
wymagających
uszczelnienia przeciw wilgoci i ochronę
mechaniczną.
Mufy są odpowiednie do stosowania do
kabli o różnych przekrojach i budowie (z
ekranami w postaci drutów, taśm, z
pancerzami etc.)
Dzięki wykonaniu muf w technologii
zimnokurczliwej, proces montażu nie
wymaga
stosowania
specjalistycznych
narzędzi,
a jednocześnie jest szybki i
nieskomplikowany,
co
bezpośrednio
prowadzi do oszczędności czasu oraz
redukcji kosztów.
Zastosowanie:
• Łączenie
i
naprawa
kabli
sygnalizacyjnych,
• Łączenie
i
naprawa
kabli
teletechnicznych
• Odtworzenie
osłony
zewnętrznej
łączonych kabli elektroenergetycznych
na napięcie znamionowe do 12/20 kV,
• Odtworzenie
opony
zewnętrznej
łączonych przewodów oponowych na
napięcie znamionowe do 12/20 kV,
• Inne aplikacje wymagające uszczelnienie
przeciw wilgoci i ochronę mechaniczną.

Technologia
posiada
pozytywną
opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu
górniczego w zakresie stosowania w
podziemnych zakładach górniczych.
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Typ zestawu

Średnica zewnętrzna
Długość tuby
Przeznaczenie naprawianego kabla
zimnokurczliwej [mm]
lub przewodu [mm]

PHS ZK
standard

Do 0,6/1 kV

6～145

140～1000

PHS ZK
specjalna

Do 12/20 kV

Dopasowana do potrzeb
klienta

Dopasowana do potrzeb
klienta

Technologia zimnokurczliwa

Zimnokurczliwe mufy kablowe PHS ZK

Przykładowe zestawy naprawcze:
1. Mufa telekomunikacyjna mała typ PHS
ZK/T1
• średnica po obkurczeniu 8 ÷ 32 mm
• tuba – Φ38 mm x 240 mm
• taśma PCV – 10 m,
• łączniki szczelinowe lub koszulki – 20 szt.,
• smar silikonowy,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki lub
płyn czyszczący).

2. Mufa telekomunikacyjna średnia typ PHS ZK/T2
• średnica po obkurczeniu 18 ÷ 45 mm
• tuba – Φ50 mm x 300 mm
• taśma PCV – 10 m,
• łączniki szczelinowe lub koszulki – 32 szt.,
• smar silikonowy,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki lub płyn
czyszczący).

3. Mufa telekomunikacyjna duża typ PHS
ZK/T3
• średnica po obkurczeniu 27 ÷ 70 mm
• tuba – Φ77 mm x 457 mm
• taśma PCV – 20 m,
• łączniki szczelinowe lub koszulki – 106 szt.,
• smar silikonowy,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki lub
płyn czyszczący).

4. Mufa do kabli sygnalizacyjnych typ PHS ZK/S1
• średnica po obkurczeniu 8 ÷ 32 mm
• tuba – Φ38 mm x 140 mm
• taśma PCV – 10 m,
• tulejki KLM lub podobne – 10 szt.,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki lub
płyn czyszczący).

5. Mufa do kabli sygnalizacyjnych typ PHS
ZK/S2
• średnica po obkurczeniu 8 ÷ 32 mm
• tuba – Φ38 mm x 240 mm
• taśma PCV – 10 m,
• tulejki KLM lub podobne – 20 szt.,
• smar silikonowy,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki lub
płyn czyszczący).

6. Mufa do kabli elektroenergetycznych typ PHS ZK/E1 –
bez złączek
• średnica po obkurczeniu 18 ÷ 45 mm
• tuba – Φ50 mm x 300 mm
• taśma PCV – 10 m,
• taśma izolacyjna samowulkanizująca – 4,6 m,
• kit uszczelniający z gumy EPR – 1 rolka,
• smar silikonowy,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki lub płyn
czyszczący).
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Technologia zimnokurczliwa

Zimnokurczliwe mufy kablowe PHS ZK
7. Mufa do kabli elektroenergetycznych typ
PHS ZK/E2 – bez złączek
• średnica po obkurczeniu 27,5 ÷ 70 mm
• tuba – Φ77 mm x 457 mm
• taśma PCV – 20 m,
• taśma izolacyjna samowulkanizująca – 6 m,
• taśma z siatki miedzianej,
• linka + opaski mocujące,
• kit uszczelniający z gumy EPR – 1 rolka,
• smar silikonowy,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki lub
płyn czyszczący).

8. Mufa do kabli elektroenergetycznych typ PHS
ZK/E3 – bez złączek
• średnica po obkurczeniu 35 ÷ 93 mm
• tuba – Φ105 mm x 800 mm
• taśma PCV – 20 m,
• taśma izolacyjna samowulkanizująca – 9,1 m,
• taśma z siatki miedzianej,
• linka + opaski mocujące,
• kit uszczelniający z gumy EPR – 2 rolka,
• smar silikonowy – 2 tubki,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki lub płyn
czyszczący).

9. Inne wielkości dostępne są na zamówienie

Proces montażu rury zimnokurczliwej:

Wynik zastosowania mufy zimnokurczliwej:
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Opis:
Elastyczne mufy taśmowe bezskorupowe typu
PHS ZTP przeznaczone dla górnictwa,
przemysłu i energetyki, wychodzą naprzeciw
wymagającym klientom, poszukującym szybkich
w montażu, wysokiej jakości zestawów do
łączenia
i
naprawy
kabli
i przewodów.

Zastosowanie:
• Łączenie i naprawa górniczych przewodów
oponowych na napięcie do 3,6/6 kV w
podziemnych zakładach górniczych,
• Regeneracja, naprawa izolacji żył,
uszkodzonej powłoki, opony lub osłony
zewnętrznej kabli i przewodów,
• Naprawa elektroenergetycznych kabli i
przewodów, w miejscach gdzie wymagana
Mufy taśmowe pozwalają na łatwą i szybką
jest wysoka elastyczność naprawianego
naprawę kabli i przewodów przy zachowaniu
odcinka przy zachowaniu wysokiej
niezwykle wysokiej elastyczności oraz ochrony
odporności elektrycznej i mechanicznej.
przeciwwilgociowej naprawianego miejsca.
Niezwłocznie po zakończeniu naprawy, na kabel
lub przewód można podać napięcie.
Zastosowanie
nowoczesnych
materiałów
pozwala na stosowanie naszych muf taśmowych
w przypadku łączenia i naprawy przewodów na
ich części ruchomej, narażonej na wielokrotne
zginanie, wleczenie i narażenia mechaniczne.
Taśmy i elementy wchodzące skład zestawów
muf taśmowych, pochodzą od sprawdzonych
dostawców i posiadają stosowne certyfikaty i
wyniki badań.
Na życzenie klienta zapewniamy taśmy
Właściwości:
podwyższające
stopień
trudnopalności
i
• Odtwarzanie poszczególnych warstw kabli i
odporności
na
warunki
atmosferyczne
przewodów za pomocą odpowiednich taśm
wykonanej mufy.
– brak potrzeby używania żywicy,
• Łatwość wykonania mufy,
• Przewidziane do stosowania w
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
metanu,
• Wysoka wytrzymałość elektryczna izolacji
oraz ochrona przeciwwilgociowa,
• Technologia posiada pozytywne opinie
rzeczoznawcy ds. łączenia i naprawy kabli,
• Każdy zestaw dobierany do indywidualnych
potrzeb klienta.
Technologia
posiada
pozytywną
opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu
górniczego w zakresie stosowania w
podziemnych zakładach górniczych.
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Technologia taśmowa

Taśmowe mufy bezskorupowe PHS ZTP
Proces wykonania mufy taśmowej:
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Opis:
Właściwości:
Zestawy remontowe powstały z myślą o • Odtwarzanie poszczególnych warstw kabli i
szybkich naprawach izolacji, powłoki lub
przewodów za pomocą odpowiednich taśm – brak
osłony kabli lub przewodów w sytuacjach,
potrzeby używania żywicy,
gdzie nie jest wymagane łączenie ich żył.
• Przewidziane do stosowania w pomieszczeniach
zagrożonych wybuchem metanu,
Zastosowanie:
• Wysoka wytrzymałość elektryczna izolacji oraz
• Naprawa kabli sygnalizacyjnych,
ochrona przeciwwilgociowa,
• Naprawa kabli teletechnicznych
• Technologia posiada pozytywne opinie
• Odtworzenie izolacji, wypełnienia oraz
rzeczoznawcy ds. łączenia i naprawy kabli,
osłony
zewnętrznej
kabli • Każdy zestaw dobierany do indywidualnych
elektroenergetycznych
na
napięcie
potrzeb klienta.
znamionowe do 3,6/6 kV,
• Odtworzenie izolacji, wypełnienia oraz Przykładowe zestawy:
osłony
zewnętrznej
przewodów 1) PHS ZT TEL:
oponowych na napięcie znamionowe • przeznaczony
do
naprawy
kabli
do 3,6/6 kV,
telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych,
• Inne aplikacje wymagające uszczelnienie • napięcia znamionowe do 0,6/1 kV ,
przeciw wilgoci i ochronę mechaniczną.
• zestaw taśm dobierany w zależności od
potrzeb klienta,
2) PHS ZT 1:
• przeznaczony do naprawy przewodów
oponowych na ich nieruchomych odcinkach
oraz kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe do 3,6/6 kV,
• naprawy przewodów oponowych na napięcie
0,6/1 kV,
• przekrój żyły roboczej od 25 mm2 do 50
mm²,
3) PHS ZT 2:
• przeznaczony do naprawy przewodów
oponowych na ich nieruchomych odcinkach
oraz kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe do 3,6/6 kV,
• naprawy przewodów oponowych na napięcie
0,6/1 kV,
• przekrój żyły roboczej od 70 mm² do 95
mm2,
4) PHS ZT 3:
• przeznaczony do naprawy przewodów
oponowych na ich nieruchomych odcinkach
oraz kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe do 3,6/6 kV,
• naprawy przewodów oponowych na napięcie
0,6/1 kV,
• przekrój żyły roboczej od 120 mm².

•
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Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Technologia zimnokurczliwa

Zimnokurczliwe Mufy Strzałowe PHS ZK
Właściwości:

Opis:

Zimnokurczliwe mufy strzałowe przeznaczone • prosty, szybki montaż – nie potrzeba palników
są do naprawy i łączenia kabli, przewodów
czy specjalistycznych narzędzi,
wchodzących w skład linii strzałowej.
• wysoka odporność na wyładowania niezupełne i

prądy pełzające,

Mufy są odpowiednie do stosowania do kabli o • wysoka odporność na warunki atmosferyczne,
różnych przekrojach i budowie.
• doskonała ochrona przeciwwilgociowa,
Dzięki wykonaniu muf w technologii • wysokiej klasy materiały.
zimnokurczliwej, proces montażu nie wymaga
stosowania specjalistycznych narzędzi,
a
jednocześnie jest szybki i nieskomplikowany, co
bezpośrednio prowadzi do oszczędności czasu
oraz redukcji kosztów.
Zastosowanie:
• Łączenie kabli i przewodów tworzących
linię strzałową na powierzchni.
• Łączenie kabli i przewodów tworzących
linię strzałową w wyrobiskach podziemnych
zakładów górniczych.

Przykładowe zestawy naprawcze:
10. Mufa zimnokurczliwa strzałowa
• średnica po obkurczeniu 8 ÷ 32 mm
• tuba – Φ38 mm x 240 mm
• taśma PCV – 10 m,
• smar silikonowy,
• czyściwo (papier ścierny + chusteczki
lub płyn czyszczący).
• Złączki (listwy) elektryczne śrubowe
do łączenia żył.
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Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Narzędzia

Cable stripper typu K
Właściwości:
• Stałe ostrze haka,
• Nie powoduje uszkodzenia izolacji,
• Ostrze wykonane ze stale nierdzewnej,
• Ergonomiczne wykonanie zapewniające
bezpieczną pracę,
• Wyposażony w przeźroczysty kapturek
Konstrukcja narzędzi umożliwia
ochronny.
ściąganie powłoki kabli bez narażenia
izolacji żył na uszkodzenie co zostało Zastosowanie:
zapewnione przez zakończenie ostrza • Zdejmowanie wszystkich warstw powłok
tnącego specjalną końcówką (stopką)
izolacyjnych w kablach o średnicy
chroniącą prze uszkodzeniem.
powyżej 25 mm,
Opis:
Narzędzie do zdejmowania izolacji
typu K w prosty sposób umożliwia
usunięcie wszelkiego rodzaju powłok
izolacyjnych wykonanych z tworzyw
sztucznych.

• Odpowiedni
zarówno
do
cięcia
Narzędzia
przeznaczone
do
wzdłużnego jak i dookólnego kabli,
zdejmowania
kolejnych
warstw
• Grubość ciętej powłoki do 5 mm
osłony i izolacji z kabli:
• Możliwość wymiany ostrza i cięcia w
• Elektroenergetycznych,
przeciwnym kierunku
• Telekomunikacyjnych,
• Światłowodowych,
• Sygnalizacyjnych
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Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Cable stripper typu PG-5

Konstrukcja narzędzi umożliwia
ściąganie powłoki kabli bez
narażenia
izolacji
żył
na
uszkodzenie co zostało zapewnione
przez zakończenie ostrza tnącego
specjalną
końcówką
(stopką)
chroniącą prze uszkodzeniem.

Narzędzia

Opis:
Narzędzie do zdejmowania izolacji
typu PG-5 w prosty sposób
umożliwia usunięcie wszelkiego
rodzaju
powłok
izolacyjnych
wykonanych
z
tworzyw
sztucznych.

Właściwości:
• Stałe ostrze haka,
• Nie powoduje uszkodzenia izolacji,
• Ostrze wykonane ze stale nierdzewnej,
• Ergonomiczne wykonanie zapewniające
bezpieczną pracę,

Narzędzia
przeznaczone
do
zdejmowania kolejnych warstw Zastosowanie:
• Zdejmowanie wszystkich warstw powłok
osłony i izolacji z kabli:
izolacyjnych w kablach o średnicy powyżej
• Elektroenergetycznych,
25 mm,
• Telekomunikacyjnych,
• Odpowiedni zarówno do cięcia wzdłużnego
• Światłowodowych,
jak i dookólnego kabli,
• Sygnalizacyjnych
• Grubość ciętej powłoki do 5 mm
• Możliwość wymiany ostrza i cięcia w
przeciwnym kierunku
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Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Taśmy

Samowulkanizująca taśma izolacyjna z gumy EPR typu KCJ-23
Opis:
KCJ-23 jest taśmą samowulkanizującą
wykonaną z gumy etylenowo propylenowej
(EPR). Taśma jest przeznaczona do stałej
izolacji żył kabli elektrycznych oraz izolacji
połączeń mechanicznych i spawów w
kablach o napięciu do 69kV oraz do budowy
stożków naprężeń w głowicach o napięciu
do 35kV.
Taśma pakowana jest z separatorem, który
jest usuwany podczas procesu owijania.
Grubość taśmy 0,76 mm umożliwia szybkie
połączenie
poszczególnych
warstw Wymiary standardowe:
(samowulkanizację).
Wolna
od ¾” x 0.030” x 30’ / 19 mm x 0.76 mm x 9.1 m
zanieczyszczeń
taśma
sprawia,
że Inne wymiary możliwe po konsultacji.
połączenie jest elektrycznie stabilne
Zastosowanie
i odporne na wilgoć.
• Izolacja
elektryczna,
osłona
połączeń
KCJ-23 zachowuje parametry elektryczne
mechanicznych
oraz
połączeń
kabli
(w tym tanges kąta strat i stałą
elektrycznych na napięcie do 69kV,
dielektryczną) w zakresie temperatur do 90 • Montaż
głowic
zakończeniowych
kabli
°C
z
dopuszczalnym
elektrycznych na napięcie do 35kV,
i krótkotrwałymi przeciążeniami do 130 °C. • Izolacja zakończeń kabli i przewodów w
Taśma jest odporna na korozję, chemikalia
pomieszczeniach,
i promieniowanie ultrafioletowe.
• Izolacja przeciwwilgociowa i ochrona rur
Parametry taśmy KCJ-23
Parametr
Grubość
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie przy zrywaniu
Połączenie (samowulkanizacja)
Temperatura pracy ciągłej
Temperatura pracy krótkotrwałej
Wytrzymałość dielektryczna
Rezystancja izolacji w warunkach
24h@23°C, 50% RH
Rezystancja izolacji w warunkach
96h@23°C, 95% RH
Korozja miedzi
Odporność na ozon
Odporność na ultrafiolet
Narażenie temperaturowe

Wynik
0,76 mm
2,8 MPa
>880%
pozytywny
90oC
130oC
38,3 kV/mm
1 x 1016 Ωkm

Podstawa testu
ASTM D 4325
ASTM D 4325
ASTM D 4325
ASTM D 4388
ASTM D 4388
ASTM D 4388
ASTM D 4325
ASTM D 4325

1 x 1015 Ωkm

ASTM D 4325

pozytywny
pozytywny
pozytywny
Pozytywny dla
130oC
pozytywny

ASTM D 69-06
ASTM D 4388
ASTM D 4388
ASTM D 4388

Odporność na światło łyku
ASTM D 4388
xenonowego @1008h
* wyniki zawarte w tabeli są wynikami uzyskanymi w trakcie badania typu,
** Konieczne jest wykonywania pomiarów odbiorczych po wykonaniu izolacji
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Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Samowulkanizująca taśma izolacyjna z gumy PIB typu KCJ-20

Taśmy

Opis:
KCJ-20 jest taśmą samowulkanizującą wykonaną
na bazie kauczuku i gumy poli-izo-butylenowej
(PIB). Taśma jest przeznaczona do stałej izolacji
żył kabli elektrycznych oraz izolacji połączeń
mechanicznych i spawów w kablach o napięciu
do 15 kV oraz do budowy stożków naprężeń w
głowicach o napięciu do 15 kV.
Taśma pakowana jest z separatorem, który jest
usuwany podczas procesu owijania. Grubość
taśmy 0,51 mm umożliwia szybkie połączenie
poszczególnych warstw (samowulkanizację).
Wolna od zanieczyszczeń taśma sprawia, że
połączenie jest elektrycznie stabilne i odporne na
wilgoć.
Wymiary standardowe:
19 mm x 0.51 mm x 10 m
Inne wymiary możliwe po konsultacji.

KCJ-20 zachowuje parametry elektryczne
(w tym tanges kąta strat i stałą dielektryczną) w
zakresie temperatur do 90 °C z dopuszczalnym
i krótkotrwałymi przeciążeniami do 130 °C.
Taśma jest odporna na korozję, chemikalia
i promieniowanie ultrafioletowe.
Parametry taśmy KCJ-20
Parametr
Wynik
Grubość
0,51 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
1,86 MPa
Wydłużenie przy zrywaniu
>769 %
Połączenie (samowulkanizacja)
pozytywny
Temperatura pracy ciągłej
90oC
Temperatura pracy
130oC
krótkotrwałej
Wytrzymałość dielektryczna
32,9 kV/mm
* wyniki zawarte w tabeli są wynikami uzyskanymi w trakcie badania typu,

Zastosowanie
• Izolacja elektryczna, osłona połączeń
mechanicznych oraz połączeń kabli
elektrycznych na napięcie do 15 kV,
• Izolacja zakończeń kabli i przewodów
w pomieszczeniach,
• Izolacja przeciwwilgociowa i ochrona
rur.

**konieczne jest wykonywania pomiarów odbiorczych po wykonaniu izolacji
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Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Taśmy

Samowulkanizująca taśma izolacyjna wysokiego napięcia typu KCJ-50
Opis:
Jedna z najlepszych taśm elektroizolacyjnych
na
rynku,
niezrównane
właściwości
dielektryczne.
Samowulkanizująca taśma izolacyjna na
gumy
etyleno-propylenowej
(EPR).
Taśma przeznaczona jest do odtwarzania
izolacji i uszczelniania przeciwwilgociowego
Wymiary standardowe:
połączeń kabli elektrycznych wysokiego
19 mm x 0,51 mm x 9,1 m
napięcia do 138 kV.
Inne wymiary możliwe po konsultacji.
Taśma spełnia wymagania dla taśmy typu V
zgodnie z wymaganiami tabeli 1 normy Zastosowanie
ASTM D 4388
• Izolacja
elektryczna,
osłona
połączeń
mechanicznych
oraz
połączeń
kabli
elektrycznych na napięcie do 138 kV,
• Montaż
głowic
zakończeniowych
kabli
elektrycznych na napięcie do 35kV,
• Izolacja zakończeń kabli i przewodów w
pomieszczeniach.

Parametry taśmy KCJ-50
Parametr
Wynik
Podstawa testu
Grubość
0,53 mm
ASTM D 4325
Wytrzymałość na rozciąganie
2,8 MPa
ASTM D 4325
Wydłużenie przy zrywaniu
>777%
ASTM D 4325
Połączenie (samowulkanizacja)
pozytywny
ASTM D 4388
Temperatura pracy ciągłej
90oC
ASTM D 4388
Temperatura pracy krótkotrwałej
130oC
ASTM D 4388
Wytrzymałość dielektryczna
43,4 kV/mm
ASTM D 4325
Rezystancja izolacji w warunkach
1 x 1016 Ωkm
ASTM D 4325
24h@23°C, 50% RH
Rezystancja izolacji w warunkach
1 x 1015 Ωkm
ASTM D 4325
96h@23°C, 95% RH
Korozja miedzi
pozytywny
ASTM D 69-06
Odporność na ozon
pozytywny
ASTM D 4388
Odporność na ultrafiolet
pozytywny
ASTM D 4388
Odporność na światło łyku
pozytywny
ASTM D 4388
xenonowego @1008h
* wyniki zawarte w tabeli są wynikami uzyskanymi w trakcie badania typu,
**konieczne jest wykonywania pomiarów odbiorczych po wykonaniu izolacji
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Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Kity uszczelniające – taśmy specjalistycznego przeznaczenia

Kit jest umieszczany na osłonie separatora
uwalnianej w trakcie prac. Po nałożeniu
następuje
natychmiastowe
połączenie
(samowulkanizacja), w przypadku stosowania
kitu do wypełniania kabli powinien on być
owinięty siatką wzmacniającą, taśmą z winylu
lub taśmą gumową, która będzie zabezpieczać
oraz dzięki sile dośrodkowej, sprawi, że kit
przedostanie
się
do
każdej
szczeliny
i wgłębienia wewnątrz kabla, co daje lepsze
uszczelnienie przeciw wilgoci połączenia lub
wokół innego naprawianego elementu kabla.
Oferowany kit spełnia wymagania dyrektywy
RoHS (ang. Restriction of Hazardous
Substances)
–
dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia
stosowania
niektórych
niebezpiecznych
substancji
w
sprzęcie
elektrycznym
i elektronicznym. Kit jest odporna na korozję,
chemikalia oraz słoną wodę i nie ma
negatywnego wpływu na izolację kabli
i przewodów.

Taśmy

Opis
Jest to samowulkanizujący na zimno kit
wykonany w postaci taśm, prętów oraz arkuszy
używany do uszczelniania przeciw wilgoci
wszystkich typów kabli i przewodów. Lepki, kit
zachowuje się stabilnie w różnych temperaturach
i bardzo dobrze dopasowuje się do powierzchni,
charakteryzuje się dużą przyczepnością do
metalu i wszystkich typów izolacji kabli oraz
osłon.

Zastosowanie
• Podstawowa izolacja elektryczna i
uszczelnienie przeciwwilgociowe połączeń i
zakończeń kabli zasilających,
• Izolacja i uszczelnienie przeciw wilgoci
kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych.
• Uszczelnianie kabli z izolacją papierowopowietrzną oraz nasyconą olejem,
• Izolacja i ochrona przed korozją szyn
zbiorczych,
• Odtwarzanie powłok kabli i przewodów,
• Inne zabezpieczania uszczelniające oraz inne
zabezpieczenia przed korozją,
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Eksperci w dziedzinie łączenia
i naprawy kabli
Osprzęt kablowy & materiały izolacyjne

Taśmy

Dwuwarstwowa taśma do odtwarzania opon i powłok typu KCJ-80
Opis:
KCJ-80 jest to dwuwarstwowa taśma
samospajalna wykorzystywana do izolacji
elektrycznych
oraz
do
uszczelnień
przeciwwilgociowych
na
wszystkich
rodzajach
kabli
telekomunikacji,
sygnalizacyjnych i kabli zasilających. Składa
się
ona
z
kauczuku
etylenowopropylenowego ( EPR). Konstrukcja taśmy
zapewnia dużą stabilność w szerokim
zakresie temperatur oraz stabilną jakość
elektryczną . Charakteryzuje się ona dużą "
pamięcią " nośnika EPR, co zapewnia dużą
siłę dośrodkową w trakcie powrotu do
pierwotnego kształtu po rozciągnięciu
podczas obwijania, pozwala to lepikowi
wnikać do środka i wypełnić każdą szczelinę
i usterkę osłony kabla, daje to lepsze
uszczelnienie przed wnikaniem wilgoci w
naprawiane lub łączone przestrzenie.
Zarówno
nośnik
jak
i
lepik
KCJ-80 posiadają bardzo dobre właściwości
elektryczne.
Zastosowanie:
• Podstawowa
izolacja
elektryczna
i
uszczelnienie
przeciwwilgociowe
połączeń i zakończeń kabli zasilających o
napięciu do 2kV,
• Izolacja i uszczelnienie przeciw wilgoci
połączeń
oraz
zakończeń
kabli
telekomunikacyjnych
• Izolacja i ochrona przed korozją szyn
zbiorczych,
• Odtwarzanie osłon kabli i przewodów,
• Inne
zabezpieczania
antykorozyjne
i przeciwwilgociowe
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Wymiary standardowe:
• 2” x 0.065” x 10’ / 51 mm x 1,65 mm x 3 m
• 1,5” x 0.065” x 10’ / 38 mm x 1,65 mm x 3 m
Dopuszczalne są również inne wymiary.
Podstawowe parametry taśmy
Parametr
Wynik
Grubość
1,65 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
>1,16 MPa
Wydłużenie przy rozciąganiu
900%
Połączenie (sklejanie)
Pozytywny
Przyleganie do stali
32 N/50 mm
Przyleganie do PE
28 N/50 mm
Temperatura pracy ciągłej, max
90°C
Temperatura pracy krótkotrwałej,
130°C
Temperatura pracy ciągłej, minimalna -40°C
Minimalna temperatura montażu
-20°C
Wytrzymałość elektryczna
21 kV/mm
Stała dielektryczna
2,8
Wskaźnik rozproszenia
1%
Wskaźnik absorbcji wody
0,2%
Paroprzepuszczalność
0,26g/100in2/24h
Korozja miedzi
Pozytywny
Odporność na ozon
Pozytywny
Odporność na UV
Pozytywny
Trudnopalność
Pozytywny
Expozycja na światło łuku
Pozytywny
Xenonowego
*Przedstawione powyżej dane są wynikami badania typu
** Przed podaniem napięcia na izolowany kabel należy
dokonać niezbędnych pomiarów
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Kity uszczelniające – taśmy specjalistycznego przeznaczenia

Kit jest umieszczany na osłonie separatora
uwalnianej w trakcie prac. Po nałożeniu
następuje
natychmiastowe
połączenie
(samowulkanizacja), w przypadku stosowania
kitu do wypełniania kabli powinien on być
owinięty siatką wzmacniającą, taśmą z winylu
lub taśmą gumową, która będzie zabezpieczać
oraz dzięki sile dośrodkowej, sprawi, że kit
przedostanie
się
do
każdej
szczeliny
i wgłębienia wewnątrz kabla, co daje lepsze
uszczelnienie przeciw wilgoci połączenia lub
wokół innego naprawianego elementu kabla.
Oferowany kit spełnia wymagania dyrektywy
RoHS (ang. Restriction of Hazardous
Substances)
–
dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia
stosowania
niektórych
niebezpiecznych
substancji
w
sprzęcie
elektrycznym
i elektronicznym. Kit jest odporna na korozję,
chemikalia oraz słoną wodę i nie ma
negatywnego wpływu na izolację kabli
i przewodów.

Taśmy

Opis
Jest to samowulkanizujący na zimno kit
wykonany w postaci taśm, prętów oraz arkuszy
używany do uszczelniania przeciw wilgoci
wszystkich typów kabli i przewodów. Lepki, kit
zachowuje się stabilnie w różnych temperaturach
i bardzo dobrze dopasowuje się do powierzchni,
charakteryzuje się dużą przyczepnością do
metalu i wszystkich typów izolacji kabli oraz
osłon.

Zastosowanie
• Podstawowa izolacja elektryczna i
uszczelnienie przeciwwilgociowe połączeń i
zakończeń kabli zasilających,
• Izolacja i uszczelnienie przeciw wilgoci
kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych.
• Uszczelnianie kabli z izolacją papierowopowietrzną oraz nasyconą olejem,
• Izolacja i ochrona przed korozją szyn
zbiorczych,
• Odtwarzanie powłok kabli i przewodów,
• Inne zabezpieczania uszczelniające oraz inne
zabezpieczenia przed korozją,

Parametry kitu uszczelniającego
Cecha
Temperatura wykonywania prac
Temperatura pracy ciągłej
Wytrzymałość dielektryczna
Rezystywność skrośna
Absorbcja wody
Wskaźnik przepuszczalności
pary wodnej
Odporność na ozon
Odporność na promieniowanie
UV
Narażenie temperaturowe

Wartość wynik
-18ºC÷35ºC
-40ºC÷90ºC
38,3 kV/mm
1 x 1014 Ωcm
<0,05%
0,1g/100in224h

Podstawa testu
ASTM D 4388
ASTM D 4388
ASTM D 4325
ASTM D 4325
ASTM D 4325
ASTM D 3833

Pozytywny
Pozytywny

ASTM D 4388
ASTM D 4388

Pozytywny dla
ASTM D 4388
130oC
* wyniki zawarte w tabeli są wynikami uzyskanymi w trakcie badania typu,
**konieczne jest wykonywania pomiarów odbiorczych po wykonaniu izolacji
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