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Арматура для повітряних
ізольованих ліній
низької напруги (0,38 кВ)
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Арматура для
повітряних ліній

з захищеними проводами (6-10 кВ)

Арматура для повітряних ліній з захищеними проводами  
Повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кВ з захищеними проводами (ПЛЗ) мають низку переваг у порівнянні з 

лініями електропередачі з неізольованими проводами:
- підвищення безпеки та зниження ймовірності ураження людей електричним 

струмом;

- зменшення габаритів лінії;

- скорочення ширини просіки при прокладанні в лісових масивах;

- вимкнення коротких замикань між проводами при їх зчепленнях, падінні гілок 
на проводи;

- підвищення надійності ліній у зонах інтенсивного утворення ожеледі.

З урахуванням зазначених переваг ПЛЗ їх будівництво в Україні рекомендо-
вано:

- у населеній місцевості;

- при сумісному підвішуванні проводів ПЛЗ напругою 6-10 кВ з повітряними 
лініями 0,38 кВ;

- у лісових масивах і зонах зелених насаджень.

Чинними нормативними документами передбачено такі основні вимоги до ар-
матури для ПЛЗ:

- має бути забезпечена герметичність проводу протягом усього терміну служби 
лінії;

- кріплення проводу із захисним покриттям слід виконувати за допомогою ар-
матури, конструкція якої не пошкоджує ізоляцію проводу;

- розгалуження проводів ПЛЗ та їх приєднання до неізольованих ліній має 
здійснюватися за допомогою проколюючих затискачів.

При цьому параметри проколюючих відгалужувальних затискачів за 
номінальним струмом і номінальним односекундним струмом КЗ повинні бути 
не менше відповідних параметрів проводів, які вони з'єднують.

Підтвердженням якості арматури для ПЛЗ є проведення випробувань на 
основі стандарту Європейського Союзу EN 50397-2 «Захищені проводи і арма-
тура для повітряних ліній на номінальну напругу від 1 до 36 кВ - Частина 2: Ар-
матура для захищених проводів - випробування та критерії приймання».

Відповідно до стандарту арматура для ПЛЗ повинна проходити:

- механічні випробування анкерно-підвісної і сполучної арматури;

- випробування на герметичність проколюючих відгалужувальних та 
з'єднувальних затискачів;

- випробування на електричне старіння;

- перевірку струмом короткого замикання пристроїв для тимчасового зазем-
лення лінії;

- кліматичні випробування.

Основні
вимоги

Особливості та типові вузли для ПЛЗ 6-10 кВ наведені в типових проектах:

«Одноколові залізобетонні опори ПЛЗ 10 кВ», арх. № 180.2н;

«Залізобетонні опори ПЛЗ 6-10 кВ. Сумісний підвіс ПЛЗ 6-10 кВ і ПЛІ 0,38 кВ », арх. № 1.14;

«Двоколові залізобетонні опори ВЛЗ 10 кВ», арх. № 2.15.

Компанія «СІКАМ» пропонує в Україні комплексне рішення по облаштуванню ПЛЗ 6-10 кВ *. Арматура, що 
постачається, відповідає вимогам українських нормативних документів і пройшла повний цикл випробувань згідно з 
європейським стандартом, що гарантує надійність і довговічність ПЛЗ, виконаних з застосуванням такої армату-
ри.

*У каталозі представлена арматура для ПЛЗ 6-10 кВ для проводів перерізом від 35 до 120 мм2. У разі необхідності вибору арматури для 
інших перерізів проводів, а також для ПЛЗ 35 кВ, будь ласка, зв'яжіться з представником ТОВ «СІКАМ Україна» для отримання додаткової 
інформації.
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TTDC  Відгалужувальні проколюючі затискачі

TTDC 28401

Застосовуються для виконання електричних з'єднань між проводами ПЛЗ. 

Позначення

Переріз
основного 
проводу, 

мм2

Переріз
проводу  

відгалуження,
мм2

Максимальний 
допустимий 

струм, A

Кількість 
болтів

Н, 
мм

Момент сили 
зривання

головки, Нм

Маса, 
кг

TTDC 28201 FA * 35-70 35-70 310 1 x M8 13 18 0,160
TTDC 28401 FA * 50-120 50-120 437 2 x M8 13 18 0,380

* Символи після номера затискача визначають конструктивне виконання і не впливають на його технічні характеристики.

Проколюючі
затискачі

Відповідність стандарту:
EN 50397-2:2010 

TTDC 28201 TTDC 28401 FBA 

• Забезпечують збереження герметичності захищеного про-
воду.

• Корпус затискача виготовлений з поліаміду, посиленого 
скловолокном. Стійкий до впливу погодно-кліматичних 
факторів і забрудненої атмосфери.

• Проколювання ізоляції контролюється болтом зі зривною 
головкою. Зривання головки виконується шестигранним 
ключем, передбачена можливість утримання затискача 
в процесі монтажу. Після зривання головки забезпечена 
можливість демонтажу затискача.

• Ізолюючий пластиковий ковпачок забезпечує 
відновлення ізоляції кінця відгалужувального проводу.

• Передбачена модифікація (FBA) з додатковим 
ізолюючим ковпачком для виконання з'єднання 
проводів.

Опція FBA 
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Проколюючі
затискачі

NTDC 28401

Позначення
Переріз

магістрального 
проводу, 

мм2

Переріз 
проводу 

відгалуження,
 мм2

Кількість 
болтів Н, мм

Момент 
зривання

головки, Нм

Максимальний 
допустимий 

струм, A
Маса,

кг

NTDC 28401 AFA* 50-150 50-120 2 x M8 13 18 450 0,320

NTDC  Відгалужувальний проколюючий затискач з
одностороннім проколюванням ізоляції

* Символи після номера затискача визначають конструктивне виконання і не впливають на його технічні характеристики.

Призначений для виконання електричних з'єднань між проводами неізольованої магістралі і захищеними проводами 
відгалуження. Матеріал жили магістралі і відгалуження - алюміній або алюмінієвий сплав.

• Забезпечуює збереження герметичності захищеного про-
воду.

• Корпус затискача має високий ступінь стійкості до 
механічних пошкоджень, виготовлений з поліаміду, поси-
леного скловолокном.

• Стійкий до впливу погодно-кліматичних умов і 
ультрафіолетового випромінювання, випробуваний на 
кліматичне старіння.

• Необхідне зусилля проколювання ізоляції забезпечується 
зривною головкою.

• Ізолюючий ковпачок, що знімається, забезпечує 
відновлення ізоляції кінця проводу відгалуження.

Відповідність стандарту:
EN 50397-2:2010 
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Відповідність стандарту:
EN 50397-2:2010 

TNDC 28401 BI 95  Затискач для підключення переносних за-
землюючих пристроїв

Призначений для обладнання місць підключення переносних заземлень. Складається з відгалужувального проколюю-
чого затискача і відгалужувальної скоби. 

Позначення
Переріз

проводу,
мм2

Струм
КЗ ( 1с),

кА

Кількість
болтів

H,
мм

Момент сили 
зривання

головки, Нм

Маса, 
кг

TNDC 28401 FA* BI 95 U (A) 50-120 10 2 x M8 13 18 0,450

TNDC 28401 BI 95 U

Проколюючі
затискачі

ТNDC 28401

BI 95 U

* Символи після номера затискача визначають конструктивне виконання і не впливають на його технічні характеристики.

• Забезпечує збереження герметичності захищеного про-
воду.

• Корпус затискача виготовлений з поліаміду, посиленого 
скловолокном. Стійкий до впливу погодно-кліматичних 
факторів і забрудненої атмосфери.

• Проколювання ізоляції контролюється болтом зі зривною 
головкою. Зривання головки виконується шестигранним 
ключем, передбачена можливість утримання затискача 
в процесі монтажу. Після зривання головки забезпечена 
можливість демонтажу затискача.

• Ізолюючий пластиковий ковпачок забезпечує 
відновлення ізоляції кінця відгалужувального проводу.

• Для вибору матеріалу скоби додати до позначення:

- символ А - алюмінієва скоба;

- символ U - мідна скоба.

Переріз скоби - 95 мм.

Н

Відповідність стандарту:
EN 50397-2:2010 
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Позначення Переріз проводів, що
з'єднуються, мм2

L, 
мм

Матриця
E, мм

Маса, 
кг

MJPT 34 G28 35/35 169 17,3 0,050
MJPT 54 G28 50/50 188 17,3 0,075
MJPT 75 G28 70/70 188 21,5 0,105
MJPT 93 G28 95/95 210 21,5 0,140
MJPT 117 G28 120/120 210 21,5 0,180

MJPT ... G 28  З'єднувальні затискачі, що пресуються

CNA ... G 28  Наконечники для захищених проводів

Позначення Переріз
проводу, мм2 

b x l,
мм L, мм Матриця

E, мм
CNA 34 G 28 35 28 х 25 93 17,3
CNA 54 G 28 50 28 х 25 93 17,3
CNA 75 G 28 70 28 х 25 93 17,3
CNA 93 G 28 95 32 х 30 115 21,5
CNA 117 G 28 120 32 х 30 115 21,5

Затискачі, 
що пресуються

Застосовуються для з'єднання захищених проводів з 
алюмінієвого сплаву з товщиною ізоляції від 1,5 до 3 мм. 
Забезпечують міцність з'єднання не менше 90% МРН про-
воду.

• Забезпечують герметизацію місця з'єднання.

• Алюмінієва трубчаста частина заповнена контактним 
мастильним матеріалом.

• На ізоляції затискача нанесено інформацію про переріз 
проводу, кількість і порядок проведення пресувань, до-
вжину зачищення проводу, тип матриці для опресування.

• Установка затискача:

провід зі знятою ізоляцією вставляється в затискач до 
перегородки і пресується за розміткою ручним пресом із 
шестигранними матрицями.

Розміри матриць для опресування:

- Е173 - 17,3 мм, Е215 - 21,5 мм;

- ширина матриці - 9 мм;

- зусилля опресування - 50 кН.

L

Алюмінієві наконечники застосовуються для приєднання 
захищених проводів до алюмінієвих шин.

• Виконані з алюмінієвого сплаву і мають полімерний 
ущільнювач, який відновлює герметичність проводу.

• На наконечнику нанесено інформацію про переріз про-
воду, кількість і порядок проведення пресувань, довжи-
ну зачищення проводу, тип матриці для опресування. 

L

E

b

Ø 13

I

E

P-HVD 50 D5 E140-173
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РА 28 …  Натяжні клинові затискачі
Призначені для анкерного закріплення захищеного проводу.

• Мають високу механічну міцність, стійкість до впливів навколишнього середовища і ультрафіолетового 
випромінювання.

Позначення
Номінальний переріз

проводу,
мм2

Діаметр 
проводу,

мм

Мінімальне руйнівне
навантаження,

кН

Маса,
кг

PA 2870 (Р) 50-70 13-16 20 0,765
РА 28120 (Р) 70-120 15-19 32 1,180

PA 2870 P

PA 2870

PA 28120 Р

PA 28120

PA 2870 P

Натяжні
затискачі

PA 28120 P

PSI 15 СС

• Конструкція затискача PA 2870:

- корпус затискача виготовлений з поліаміду, армованого 
скловолокном;

- кріплення затискача здійснюється за допомогою гнуч-
кого троса, що знімається, виготовленого з нержавіючої 
сталі.

• Конструкція затискача PA 28120:

- корпус затискача виготовлений зі сплаву алюмінію;

- два клини виконано з ізоляційного матеріалу, які забез-
печують надійне закріплення проводу без пошкодження 
ізоляції;

- кріплення затискача здійснюється за допомогою дужки 
зі сталі гарячого оцинкування.

Опція Р: Пристрій для вирівнювання потенціалу.
Відповідність стандарту:

EN 50397-2:2010 
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Позначення
Номінальна

напруга,
кВ

Довжина 
шляху
витоку, 

мм

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

Напруга, що витримується, кВ Мін. руйнівне
навантаження 

при
розтягуванні, 

кН

Маса, 
кгУ сухому 

стані
(50 Гц)

Під
дощем
(50 Гц)

Напруга 
повного 

грозового 
імпульсу, кВ

PSI 15 CС 15 440 373 98 35 70 60 141 70 1,34

ШФ-20Г1  Штирьовий ізолятор

РSI 15 CC  Полімерний підвісний ізолятор
Конструкція:

- склоепоксидний стрижень, що має високу механічну міцність;

- захисна оболонка з силікону;

- металеві наконечники, закріплені на стрижні методом опресування.

На ізоляторі PSI 15 CC передбачена можливість установки захисного апарата (ЗА) типу AZIC.

Ізолятори

Позначення
Номінальна

напруга,
кВ

Довжи-
на 

шляху
витоку

мм

Напруга, що витримується, кВ, не менше
Руйнівне 
зусилля
на згин,

кН

Маса, 
кг50 Гц 

(під дощем)

50 Гц 
(у сухому

 стані)
Імпульсна

Пробивна 
в ізоляційному

 середовищі

ШФ-20Г1 20 400 65 85 135 180 13 3,6

C

B

A

Ø 166

23
0

17
5

Розроблений для застосування на ПЛЗ 10 кВ.

• Дає можливість обходитися без монтажних роликів при 
розкочуванні захищеного проводу.

• Має підвищену стійкість до імпульсних перенапруг.

• Діаметр шийки ізолятора - 85 мм.

• Номінальна напруга - 20 кВ.
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PLDT  Спіральні в'язки для верхнього кріплення проводу

Позначення
Параметри проводу

L, мм Маркування кольором Маса, кг
переріз, мм2 діаметр, мм

PLDT 2 R 35-70 9,9-15,2 850 Зелений 0,180
PLDT 3 R 95-120 15,3-18,9 850 Синій 0,185

Маркування 
кольором

Спіральні в'язки

Застосовуються для верхнього посиленого кріплення 
захищеного проводу на штирьових ізоляторах ШФ-20Г1.

Забезпечують посилене кріплення проводу, не допуска-
ють його проковзування в разі виникнення різниці тяжінь у 
суміжних прольотах у нормальному та аварійному режи-
мах ПЛЗ.

• Виготовлені з діелектричного матеріалу, не викликають 
зміни концентрації напруженості електричного поля і 
передчасного старіння ізоляції проводу.

• Стійкі до впливу погодно-кліматичних факторів і 
ультрафіолетового випромінювання.

• Маркування кольором вказує діапазон перерізів прово-
ду, на який монтується в'язка.

• Монтаж без застосування інструменту.

L

PLKDT  Спіральні в'язки для одностороннього 
кріплення проводу

Застосовуються для одностороннього кріплення прово-
ду на штирьових ізоляторах ШФ-20Г1.

• Забезпечують міцність одностороннього закріплення не 
менше 2,5 кН.

• Виготовлені з діелектричного матеріалу, не викликають 
зміни концентрації напруженості електричного поля і 
передчасного старіння ізоляції проводу.

• Стійкі до впливу погодно-кліматичних факторів і 
ультрафіолетового випромінювання.

• Маркування кольором вказує діапазон перерізів прово-
ду, на який монтується в'язка.

• Монтаж без застосування інструменту.

Позначення
Параметри проводу

Маркування кольором Маса,
кгпереріз, 

мм2
діаметр,

мм
PLKDT 2 R 35-70 9,9-15,2 Зелений 0,180
PLKDT 3 R 95-120 15,3-18,9 Синій 0,190
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PLSDT  Спіральні в'язки для одностороннього бічного 
кріплення проводу

Позначення Переріз 
проводу, мм2

L,
мм

Діаметр  
проводу, мм

Маркування
кольором Маса, кг

PLSDT 2 35-70 450 9,9-15,2 Зелений 0,170
PLSDT 3 95-120 450 15,3-18,9 Синій 0,190

L

Застосовуються для бічного одностороннього кріплення 
проводу на штирьовому ізоляторі ШФ-20.

• Допустимий діаметр шийки ізолятора 70-85 мм2.

• Забезпечують міцність одностороннього закріплення не 
менше 2,5 кН.

• Виготовлені з діелектричного матеріалу, не викликають 
зміни концентрації напруженості електричного поля і пе-
редчасного старіння ізоляції проводу.

• Стійкі до впливу погодно-кліматичних факторів та 
ультрафіолетового випромінювання.

• Маркування кольором вказує діапазон перерізів проводу, 
на який монтується в'язка.

• Монтаж без застосування інструменту.

PLVT  Спіральні в'язки для бічного кріплення проводу
Застосовуються для бічного кріплення проводу на шти-

рьовому ізоляторі ШФ-20.

• Допустимий діаметр шийки ізолятора 70-85 мм2.

• Виготовлені з діелектричного матеріалу, не викликають 
зміни концентрації напруженості електричного поля і 
передчасного старіння ізоляції проводу.

• Стійкі до впливу погодно-кліматичних факторів і 
ультрафіолетового випромінювання.

• Маркування кольором вказує діапазон перерізів прово-
ду, на який монтується в'язка.

• Монтаж без застосування інструменту.

• В'язки PLVT...R забезпечують посилене кріплення про-
воду.

Позначення
Параметри проводу L,

мм Маркування кольором Маса, кг
переріз, мм2 діаметр, мм

PLVT 2 35-70 9,9-15,2 700 Зелений 0,145
PLVT 3 95-120 15,3-18,9 700 Синій 0,155
PLVT 2 R 35-70 9,9-15,2 850 Зелений 0,175
PLVT 3 R 95-120 15,3-18,9 850 Синій 0,185

Маркування 
кольором

L
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Рекомендації до установки

Гасники вібрації необхідно встановлювати:

- при механічній напрузі в проводі більше 40 МПа при 
середньорічній температурі;

- при відстанях прольотів, які перевищують значення, 
наведені в таблиці.

При відстані прольотів до 200 м встановлюють по одно-
му гаснику вібрації спірального типу з кожного боку про-
льоту, а при довжині прольоту більше 200 м - по два гасни-
ки з кожного боку.

PLVIB  Гасники вібрацій 
Застосовуються для захисту проводів захищених ліній у місцях їх кріплення до ізоляційних підвісів.

• Виготовлені з діелектричного матеріалу, не викликають зміни концентрації напруги електричного поля і передчасного 
старіння ізоляції проводу.

• Стійкі до впливу погодно-кліматичних факторів і ультрафіолетового випромінювання.

PLVIB 1

PLVIB 2

Ізолятор

Зона фіксації Зона гасіння вібрації

Позначенняу Переріз 
проводу, мм2

Діаметр  
проводу, мм

L,
мм

Ø,
мм Маса, кг

PLVIB 1 35-70 9,9-15,2 1 350 12,5 0,295
PLVIB 2 95-120 15,3-18,9 1 600 19 0,360

Площа поперечного
перерізу алюмінієвої
частини захищеного

проводу,
мм2

Довжина прольоту, м,
у місцевості типу

І, II III, IV

35-95 80 95
120-240 100 120

Гасники вібрації встановлюють з двох сторін прольоту ПЛЗ на відстані 15-20 см від кінця останнього елемента арма-
тури, встановленого на проводі (натяжного затискача, спіральної в'язки, відгалужувального затискача, грозозахисного 
пристрою). 

Гасники
вібрацій

15-20 см

Ø
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AZIC 150U / AZICS 150U  Захисні апарати з іскровим 
проміжком 

Призначені для захисту ізоляції проводів ПЛЗ напругою 6-10 кВ від грозових перенапруг. 

• Комплект захисного апарата з іскровим проміжком AZIC 
150U призначений для установки на натяжних ізоляторах 
типу PSI 15 СС.

• Комплект захисного апарата з іскровим проміжком 
AZICS 150U призначений для установки на штир, під 
ізолятор типу ШФ-20 або ШФ-20Г1.

• Комплект поставки AZIC 150U включає:

- два дугозахисних роги (1, 2);

- обмежувач перенапруг (3);

- два кронштейни у зборі (4, 5);

- герметичний проколюючий затискач типу TТDC (6);

- провід виведення потенціалу (7).

• Комплект поставки AZICS 150U включає:

- два дугозахисних роги (1, 2);

- обмежувач перенапруг (3);

- кронштейн у зборі (4);

- герметичний проколюючий затискач типу TNDC (5).

4

1

5

3

L

L

Позначення Номінальна
напруга, кВ

Клас напруги 
мережі, кВ

Номінальний 
струм розряду, кА

Діапазон 
перерізів 
проводів 
ПЛЗ, мм2

Довжина
іскрового 
проміжка 

L ,мм

Маса, кг

AZIC 150U 15 6-10 10 50-120 30-60 2,260
AZICS 150U 15 6-10 10 50-120 30-60 2,220

AZIC 150U AZICS 150U

Захист від 
перенапруг

2
1

2

3

5
4

6

7
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Захист від 
перенапруг

AZB3X  Комплекти захисту від перенапруг
Призначені для захисту ізоляції проводів ПЛЗ напругою 6-10 кВ від грозових перенапруг. 

Позначення

Клас
напруги 
мережі,

кВ

Тип ОПН

Тривало допустима 
робоча

напруга,
кВ

Номінальний 
струм розряду,

кА

Діапазон перерізів 
проводів ПЛЗ,

мм2

Маса,
кг

AZB3X 092 6 AZBD 092 8,2 10 50-120 6,900
AZB3X 152 10 AZBD 152 12,7 10 50-120 7,800

2

1

4 5

6

• Комплект може встановлюватися на всіх типах опор з 
натяжними або штирьовими ізоляторами.

• Комплект поставки включає:

- три ОПН типу AZBD (1) з ізольованим кронштейном (2) і 
роз'єднувачем (3);

- три проколюючі затискачі типу TТDC (4);

- три захищених проводи (5) для підключення ОПН.

• ОПН заземлено через роз'єднувач. При виході з ладу 
ОПН роз'єднувач відключає його від заземлення. 
Ізольований кронштейн забезпечує необхідну ізоляційну 
відстань, зберігаючи нормальний режим роботи ПЛЗ. 
Пошкоджений ОПН підлягає заміні при плановому 
огляді лінії. 

3

• Кронштейн (6) для установки ОПН на опорі не входить 
до комплекту поставки і замовляється окремо:

- кронштейн КР10 на опору СВ-105;

- кронштейн КР010 на опору СК-105, СК-120.
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Обмежувачі 
перенапруги

AZBD  Обмежувачі перенапруги (ОПН) 

AZBD 150

Номінальний струм розряду 10 кА при хвилі 8/20 мс

Стійкість до струму великої амплітуди 2 імпульси 100 кА при хвилі 4/10 мс

Стійкість до тривалого струму 18 імпульсів 250 А при хвилі 2000 мс

Максимальна здатність до поглинання енергії
1,8 кДж/кВ Uc на 1 імпульс 2000 мс
4,6 кДж/кВ Uc на 1 імпульс 4/10 мс

Робоча температура від -40 до +50°С

Стійкість до струму короткого замикання після пошкодження
перенапругою згідно з Додатком МЕК 60099-4 20 000 А для 0,2 с; 600 А для 1с

Тип ОПН
Клас  

напруги 
мережі, кВ

Тривало допу-
стима робоча

напруга, кВ
Uc

Залишкова напруга
Довжина 

шляху
витоку,

мм

Н,
мм

Маса,
кг

при грозовому
імпульсі струму
8/20 мкс (кВ) для 

номінального
розряду струму 

5 кА

при грозовому
імпульсі струму
8/20 мкс (кВ) для 

номінального
розряду струму

10 кА

при
комутаційному 
імпульсі 30/60 

мкс  
І = 500 А

AZBD 090
6 8,4 30,8 33,5 25,8 400 185

1,500
AZBD 091 1,550
AZBD 092 1,700
AZBD 150

10 12,7 40,1 43,6 33,6 555 231
1,800

AZBD 151 1,850
AZBD 152 2,000

Індикатор
пробою

AZBD 151

H

30

M 10

AZBD 152

Використовуються як захисні апарати від грозових і комутаційних перенапруг у розподільних мережах 6-10 кВ. 

• Встановлюються як вертикально, так і горизонтально:
- на кінцях лінії 6-10 кВ;

- у місцях переходу ПЛЗ у кабельну лінію (КЛ);

- перед вводами трансформатора, конденсаторних уста-
новок та іншого дорогого електрообладнання;

- у ПЛЗ 6-10 кВ для захисту ізоляції проводу від грозових 
перенапруг.

• Модифікації ОПН:

- AZBD 090 і AZBD 150 - стандартний ОПН;

- AZBD 091 і AZBD 151 - ОПН забезпечений індикатором 
виходу з ладу у вигляді силіконового паска, який 
обгортається навколо ОПН і добре видно з відстані. При 
виході з ладу ОПН такий пасок відпадає, що вказує об-
слуговуючому персоналу на необхідність його заміни;

- AZBD 092 і AZBD 152 - ОПН встановлюється на опо-
ри за допомогою ізольованого кронштейна і зв'язаний 
з «землею» через роз'єднувач. При виході з ладу ОПН 
роз'єднувач відключає його від заземлення. Ізольований 
кронштейн забезпечує необхідну ізоляційну відстань, 
зберігаючи нормальний режим роботи ПЛЗ.

Пошкоджений ОПН підлягає заміні при плановому огляді 
лінії.

Відповідність стандарту:
ІEС 60099-4

Роз'єднувач Ізольований
кронштейн
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BS 15  Запобіжник-роз'єднувач вихлопного типу
Призначений для захисту силових трансформаторів і відгалужень ПЛ 6-10 кВ від струмів короткого замикання і пере-

вантаження, а також оперативних включень / відключень ділянок електричної мережі без навантаження.

Позначення
Номінальна 

напруга,
кВ

Сила струму
номінальна,

А

Номінальна
сила струму 

відключення, 
кА

Довжина 
шляху
витоку, 

мм

Витримувана
напруга

грозового 
імпульсу,

кВ

Витримувана
напруга

промислової
частоти,

кВ

Маса, 
кг

BS 15-100-10 15 100 10 570 125 50 5,200

Запобіжник--
роз'єднувач

Плавка вставка, що замінюється

Відповідність стандартам:
IEC 282-2

GB/T15166.3
ANSI/IEEE 37.41

КР12 (КР012)

• Пристрій виконано у вигляді однополюсного апарата, що 
складається з полімерного ізолятора, корпуса запобіжника, 
контактних пластин і затискачів для підключення проводу. 

• Плавка вставка не входить до комплекту BS 15 і 
замовляється окремо.

• Номінальний струм плавкої вставки вибирається залеж-
но від струму об'єкта, що захищається.

• Номінали струму плавкої вставки: 

1; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 80; 100 А.

Приклад замовлення плавкої вставки: 

Плавка вставка для BS 15 100А.

• Затискачі для підключення проводу розраховані на пряме 
підключення алюмінієвих або мідних провідників перерізом 
35-120 мм2.

• Зняття і установка запобіжника, управління пристроєм 
у режимі роз'єднувача здійснюються за допомогою 
оперативної штанги. 

• Габаритні розміри: 495x335x110 мм.

• Закріплення запобіжника-роз'єднувача BS 15 на опорі 
виконується за допомогою кронштейна:

- КР12 на стійках СВ105;

- КР012 на стійках СК105 и СК120. 

Кронштейни КР12 і КР012 не входять до комплекту по-
ставки і замовляються окремо.
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Кінцеві термоусадні муфти зовнішнього встановлення для трижильних кабелів з паперовою просоченою ізоляцією з 
бронею або без броні номінальною напругою ізоляції 6, 10 кВ.

• Використовуються для кабелів з алюмінієвою або мідною секторною жилою.

• Наконечники зі зривними головками входять до комплекту муфти.

Відповідність стандартам:
HD 629.2.S2
IEC 61442

Позначення Переріз кабелю,
(Al / Cu), мм²

Номінальна 
напруга, кВ L, мм

EUЕTH TpPC 12 50-120 850 CM
50-120

 6/10 (12)

850

EUЕTH TpPC 12 50-120 1200 CM 1200
EUЕTH TpPC 12 120-240 850 CM

120-240
850

EUЕTH TpPC 12 120-240 1200 CM 1200

Кабельні
муфти

L

EUETH TpPC 12 120-240 СМ 850

EUETH TpPC 12  Кінцеві термоусадні муфти
для трижильних кабелів

13

17

Позначення Переріз кабелю
(Al / Cu), мм²

Номінальна 
напруга, кВ

L,
мм

Довжина шля-
ху витоку 

Lf, мм
E3UETH 24 25-95 СМ 25-95

10/20 (24) 450 600E3UETH 24 70-150 СМ 70-150
E3UETH 24 120-240 СМ  120-240

Комплект з трьох кінцевих термоусадних муфт зовнішньої установки для одножильних кабелів 
у полімерній ізоляції з мідним дротяним екраном номінальною напругою ізоляції 10, 15, 20 кВ.

• Використовуються для кабелів з алюмінієвою або мідною витою багатодротовою жилою кру-
глого перерізу.

• Наконечники зі зривними головками входять до комплекту муфти.

Lf

E3UETH 24...СМ

E3UETH 24  Кінцеві термоусадні муфти
зовнішнього встановлення для одножильних кабелів

13 мм

Відповідність стандартам:
HD 629.2.S2
IEC 61442
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E3UETH 24...СМ

Характеристики проводів для повітряних                                    
захищених ліній 10 кВ

Самонесучий ізольований провід (СІП-3, PAS, AAsXS) призначений для повітряних захищених електричних ліній 
(ПЛЗ).

1 – оболонка з світлостабілізованого зшитого поліетилену;

2 – водоблокуючі елементи (для СІП-3г);

3 – струмопровідна жила з алюмінієвого сплаву.

2 31

Номінальний
переріз,

мм2

Номінальний
діаметр жили,

мм

Номінальний
діаметр проводу, 

мм

Електричний
опір жили,

Ом/км,
не більше

Зусилля жили,
на розрив,

кН, 
не менше

Маса
кабелю,

кг/км

35 6,9 11,3 0,986 10,3 160,0
50 8,6 13,6 0,720 14,2 220,0
70 9,9 14,5 0,493 20,6 285,0
95 11,7 16,8 0,363 27,9 375,0
120 12,8 17,4 0,288 35,2 440,0

Провід

• Номінальна напруга ізоляції проводу 20 кВ.

• Струмопровідна жила з алюмінієвого сплаву, багатодро-
това ущільнена.

• Ізоляцію жил виконано з світлостабілізованого зшитого 
поліетилену.

• Номінальна товщина ізоляції – 2,3 мм.

• Ізоляція жил має бути виконана з світлостабілізованого 
зшитого поліетилену. 

ДСТУ 4743: 2007 «Проводи самонесучі ізольовані і захищені для повітряних ліній електропередач» встановлює 
основні вимоги до конструкції і технічних характеристик проводів, їх експлуатаційних властивостей і методів випробу-
вань. 

Тривало допустима робоча температура проводів 90 °С.

Допустима температура при короткому замиканні (1 с.) 250 °С.

Допустима температура монтажу від -20 °С.

Мінімальний радіус вигину при прокладанні 10 діаметрів проводу.


