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Призначення
Кабельні хомути призначені для фіксації кабелів на ка-

бельних трасах, у розподільчих пристроях, на підстанціях 
або вздовж опор ЛЕП.

Діапазон діаметрів кабелів, які можуть кріпитись хомутами 
становить від 18 мм до 130 мм.

Кабельні хомути можуть експлуатуватись у діапазоні тем-
ператур від -40 оС до +130 оС без негативних наслідків на 
механічні властивості.

Кабельні хомути мають високу стабільність механічних 
характеристик і термостійкість, тому можуть використовува-
тись для кабелів у ізоляції із зшитого поліетилену, які потре-
бують підвищеної стійкості до коротких замикань.

Вибір хомутів
У позначенні кабельного хомута вказано мінімальний і 

максимальний діаметри кабелів які можуть фіксуватись хо-
мутом. Обирайте менший з хомутів, які вам підходять, якщо 
їх діапазони перекриваються (наприклад для кабелю діаме-
тром 49 мм обирайте хомут BS 35-50, а не хомут BS 49-66).

Хомут BS-L слід використовувати коли монтаж проводить-
ся у обмеженому просторі, наприклад у розподільчих при-
строях.

Хомути BBS та KP призначені для кріплення трьох одно-
жильних кабелів. Хомути типу KP мають підвищену механіч-
ну міцність.

Основа для кріплення MB забезпечує кріплення хомутів до 
опор та інших конструкцій за допомогою бандажної стрічки.

Матеріал
Поліамід армований скловолокном

Механічна міцність: 150 Н/мм2

Температурне розширення: 0,01% / 10 оС

Клас вогнестійкості: IIa (по стандарту VDE 0304 частина 3)

Кабельні хомути BS, BS-L, BBS, KP

Конструкція
Кабельні хомути виготовлені з поліаміду армованого 

скловолокном, що забезпечує високі  механічні властивос-
ті і тривалий термін експлуатації. Матеріал хомутів стійкий 
до впливу навколишнього середовища та ультрафіолету. 
Широка основа кабельних хомутів не має гострих кутів, що 
зводить до мінімуму стискання кабелю і ризик пошкодження 
його оболонки.

Основа хомута може кріпитись окремими гайками. Завдя-
ки цьому кріплення кабельної лінії відбувається без прикла-
дання надмірних зусиль до кабелів.

Кабельні хомути

... кабель може переміщуватись поки 
болти не будуть затягнуті.

Окреме кріплення основи...

...просте позиціонування кабелю...
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Кабельний хомут BS

Призначення: Кабельний хомут BS призначений 
для кріплення кабелю при його прокладанні вздовж ка-
бельної траси, у розподільчих пристроях і на підстанціях.

Конструкція:
- Хомут BS має міцну конструкцію.

- Основа хомута фіксується окремими гайками, що 
зменшує механічне навантаження на кабель.

- Хомут поставляється з болтами.

- Для кріплення кабельного хомута бандажною стріч-
кою використовується основа для кріплення MB (замов-
ляється окремо).

Позначення Діапазон діаметрів
кабелю, мм l, мм b, мм h, мм a, мм Ø, мм Болти

BS 25-38 25-38 98 60 40-53 70 11 M10 x 80
BS 35-50 35-50 117 60 44-59 90 11 M10 x 80
BS 49-66 49-66 141 80 53-70 110 13 M10 x 80
BS 65-85 65-85 161 80 63-83 130 13 M12 x 100
BS 87-106 87-106 190 80 76-95 155 13 M12 x 140
BS 105-130 105-130 210 98 110-130 175 15 M12 x 140

Позначення Діапазон діаметрів 
кабелю, мм l, мм b, мм h, мм a, мм Ø, мм Болти

BS-L   18-26 18-26 63 32 26-34 44 6,5 M6 x 60

BS-3L 18-26 3x18-26 144 32 27-35 3х42 6,5 M6 x 60
BS-L   25-38 25-38 72 32 33-46 52 7 M6 x 60
BS-L   30-46 30-46 100 42 36-52 75 9 M8 x 70
BL-L   35-50 35-50 100 42 38-53 75 9 M8 x 70
BS-L   49-66 49-66 120 55 53-70 94 11 M10 x 80

Кабельний хомут BS-L

Призначення: Кабельний хомут компактної кон-
струкції BS-L призначений для кріплення кабелю при його 
прокладанні вздовж кабельної траси, у розподільчих при-
строях і на підстанціях.

Конструкція:
- Кабельний хомут BS-L має полегшену конструкцію 

для монтажу у обмеженому просторі.

- Основа хомута фіксується окремими гайками, що 
зменшує механічне навантаження на кабель.

- Модифікація BS-3L 18-26 дає можливість кріпити три 
жили кабелю на одну основу. 

- Хомут поставляється з болтами.

- Для кріплення кабельного хомута бандажною стріч-
кою використовується основа для кріплення MB (замов-
ляється окремо).

Кабельні хомути
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Кабельний хомут BBS

Позначення Діапазон діаметрів
кабелю, мм l, мм b, мм h, мм a, мм Ø, мм Болти

BBS 25-36 25-36 150 80 50-75 110 13 M10 x 100

BBS 33-46 33-46 170 80 50-75 130 13 M10 x 100

Позначення Діапазон діаметрів
кабелю, мм l, мм b, мм h, мм a, мм Ø, мм Болти

KP 29-41 29-41 172 80 60-90 125 15 M12 x 130

KP 39-53 39-53 190 80 63-93 140 15 M12 x 130

Кабельні хомути
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Призначення: Кабельний хомут BBS призначений для кріплен-
ня трьох одножильних кабелів у формі трикутника.

Конструкція:
- Основа хомута фіксується окремими гайками, що зменшує меха-

нічне навантаження на кабель.

- Додатковий отвір у основі дозволяє кріпити хомут безпосередньо 
до металоконструкцій або дерев’яних опор.

- Основа хомута має виямки під шестигранну головку болта М10 
для запобігання прокручуванню болта.

- Хомут поставляється з болтами.

- Для кріплення кабельного хомута бандажною стрічкою викорис-
товується основа для кріплення MB (замовляється окремо)

- Механічна міцність 12,5 кН.

Кабельний хомут KP

Призначення: Кабельний хомут KP призначений для кріплення 
трьох одножильних кабелів у формі трикутника з підвищеною стійкіс-
тю до коротких замикань.

Конструкція:
- Основа хомута фіксується окремими гайками, що зменшує меха-

нічне навантаження на кабель.

- Хомут поставляється з болтами.

- Для кріплення кабельного хомута бандажною стрічкою викорис-
товується основа для кріплення MB (замовляється окремо).

- Механічна міцність 25 кН.
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Основа для кріплення кабельного хомута бандажною стрічкою MB

Позначення l1, мм l2, мм h, мм b, мм

MB 1 118 64 46 60

MB 2 170 64 65 80

Вибір основи для хомутів
Кабельні хомути MB 1 MB 2

BS-L 18-26 + -
BS-L 25-38 + -
BS-L 30-46 + -
BS-L 35-50 + -
BS-L 49-66 + -
BS 25-38 + -
BS 35-50 + -
BS 49-66 - +
BS 65-85 - +
BS 87-106 - +
BS 105-130 - +
BBS 25-36 - +
BBS 29-43 - +
BBS 33-46 - +
KP 29-41 - +
KP 39-53 - +

Кабельні хомути

MB

Призначення: Основа для кріплення MB призначе-
на для кріплення кабельного хомута бандажною стріч-
кою до опор або інших конструкцій.

Конструкція:
- Кабельний хомут кріпиться до основи MB болтами хо-

мута, шляпки яких вставляються у пази основи MB.

- Спеціальні прорізи у основі MB дають можливість 
кріпити конструкцію за допомогою бандажної стрічки до 
різноманітних конструкцій (циліндричних, прямокутних, 
сталевих, дерев’яних або залізобетонних опор).

- При необхідності кабельний хомут можна замінити не 
знімаючи основу для кріплення і бандажну стрічку.

I1
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Кабельний хомут BIC

Призначення: Кабельний хомут BIC призначений для кріплення 
кабелів та проводів на опорах або на стінах будівель.

Конструкція:
Кабельний хомут BIC виготовлений з кліматично стійкого матеріалу.

Кріпиться бандажною стрічкою на опори або за допомогою, дюбеля 
чи цвяха на стінах будівель.

Хомути відповідають стандарту: HN 33-S-62 (04-97).

Кабельні хомути

Позначення
Діапазон
діаметрів

обхвату, мм

Перерізи кабелів та проводів, мм2

Кабелі у паперовій ізоляції
(типу ААБЛ)

Кабелі у ПВХ ізоляції 
(типу ВВГ, АВВГ)

Самоутримні
ізольовані проводи

(типу СИП-4)
BIC 15-30 15 - 30 - 4х10 - 4x35 2x16 - 4x50
BIC 30-50 30 - 50 3x35 - 3x95 4х50 - 4x150 4x70 - 4x150
BIC 50-90 50 - 90 3x120 - 3x240 4х185 - 4x300 -

BIC 15-30

BIC 30-50

BIC 50-90
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Стяжний ремінець для фіксації кабелю CCE

Позначення Довжина,
мм

Ширина,
мм

Максимальний 
діаметр обхвату, 

мм

CCE 550-12.7 550 12,7 140
CCE 762-12.7 762 12,7 190

Призначення: стяжний ремінець CCE призначений для фіксації 
кабелів у формі трикутника при прокладанні кабельних ліній.

Характеристики:
- матеріал: поліамід 6.6, стійкий до ультрафіолету;
- температура плавлення: 255 оС;
- клас вогнестікості: UL 94 V2;
- температура експлуатації: від -40 оС до +80 оС;
- температура монтажу: від -10 оС до + 60 оС;
- стійкий до мастил;
- механічна міцність: > 110 кгс.

CCE
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Для фіксації одножильних кабелів у формі трикутника рекомендується скріпляти їх стяжними ремінцями CCE з інтервалом:

- 2-4 метри - при прокладанні кабелів у грунті;

- 1 метр - при прокладанні кабелів у лотках і кабельних каналах (якщо не передбачено використання кабельних хомутів).

При паралельному прокладанні декількох ліній, фіксуються три кабелі різних фаз кожної лінії (Рис 2).

Рис 1. Способи укладання кабелів. а - у ряд, б - у формі трикутника.
а б

Рис 2. Паралельне укладання декількох кабельних ліній.

У документації на кабельну продукцію виробники високовольтних кабелів приводять більші значення струмових навантажень при 
прокладанні кабелів у ряд (Рис. 1, а) ніж при прокладанні у формі трикутника (Рис. 1, б). У більшості випадків основним фактором, 
що обмежує пропускну здатність лінії є струм, що наводиться у екранах кабелів, а не пропускна здатність жили.

Струм у екрані кабеля (при інших однакових умовах) залежить від взаємного розташування фаз кабельної лінії: чим менша від-
стань між фазами - тим менший наведений струм у екранах і, як наслідок, менші втрати.

Тому, якщо інше не вимагається проектом, слід прокладати одножильні кабелі середньої напруги у формі трикутника (Рис. 1 б).

12,7 мм

Кабельні хомути


