
n Konektory se skladují v suchém a èistém 
prostøedí. Maximální teplota skladování nesmí 
pøesáhnout 50°C.

n Doporuèená maximální doba skladování od 
dodání po montáž je 36 mìsícù.

SKLADOVÁNÍ

Kabelové oko s trhacími šrouby  
pro Al i Cu jádro.

2Rozsah prùøezù 35-300 mm

Šroubový kontakt

Vnitøní polovodivá vrstva

Vnìjší polovodivá vrstva (tl. 3mm)

Izolaèní èást tìlesa konektoru           
-  výlisek z EPDM  kauèuku

Kapacitní napì�ový dìliè- mìøící bod

Izolaèní zátka

Èepièka

Oèko pro pøipojení vnìjší polovo-
divé vrstvy ke kovovému stínìní 
kabelu

Adaptér a krytka vývodu uzemnìní 
jako jedna souèást - výlisek z EPDM 
kauèuku,  pro pøizpùsobení kabelù 
rùzného prùøezu k tìlu konektoru

KONSTRUKCE

1

3

4

5

2

7

8

9

6

elascon

ODPOJITELNÝ KONEKTOR  T          MSCEA/EC-630-C

n Konektory splòují  požadavky normy             
HD 629.1 S2:2006, tj. ÈSN 34 7006 ed.2 pro 
jmenovitá napìtí  6/10 a  12,7/22  kV

NORMY

n pro  pøipojování jednožilových kabelù s XPE 
nebo s EPR izolací, s rùznými provedeními 
vnìjší polovodivé vrstvy na izolaci a s rùznými 
typy kovového stínìní (Cu dráty, Cu pásky, Al 
laminovaná fólie) k pøístrojovým prùchodkám 
typu C podle normy EN 50 181 S1 v 
rozvadìèích, transformátorech atd., v 
prostøedí vnitøním i venkovním

n provedení je plnì izolované, stínìné a lze jej 
použít pro vnitøní i venkovní montáž

n pro jmenovitá napìtí U /U (U ):0 m

6/10 (12) a 12,7/22 (25) kV

n pro jmenovitý proud 630 A a krátkodobé 
pøetížení (max. 8 hod z 24 hod provozu) 900  A

POUŽITÍ

pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo etylenpropylenového kauèuku (EPR), 
vyhovujících konstrukcí normì IEC 502 a normám odvozeným (HD 620 S1 a pøíslušné normy a technické podmínky 
výrobcù kabelù a energetiky)

n Montáž konektorù je provádìna technologií 
zastudena, tj. bez použití horkovzdušných 
zaøízení nebo otevøeného ohnì. Je nutné 
používat kvalitní nástroje na sejmutí vnìjší 
polovodivé vrstvy, pøíp. i PE pláštì a izolace. 

n Konektory lze pøipojit pod napìtí ihned po 
ukonèení jejich montáže. 

MONTÁŽ

10

pøipojení k prùchodce typu C
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Oznaèení konektoru

n typovou znaèkou  - MSCEA/EC

n jmenovitým proudem v amperech - 630

n oznaèením prùchodky, ke které se konektor 
pøipojuje - písmeno C

n nejvyšším napìtím v kV dle IEC 38                  
- 12 nebo 24

n velikostí podle rozmìrù kabelu - písmena rA 
až rE

n konstrukcí kovového stínìní kabelu - T1, T2  
nebo T3

2
n rozsah prùøezù kabelù v mm , pro které je 

konektor urèen  

Pøíklad  oznaèení: 

   MSCEA/EC-630-C-24-rD-T3-95/240 

znaèí asymetrický T konektor pro jednožilový 
kabel pro napìtí 22 kV s Cu nebo Al jádrem s 

2
drátovým stínìním pro prùøezy 95-240 mm

ZNAÈENÍ KONEKTORÙ

10 / 22  kV

Konektor se volí dle uvedené tabulky podle 
následujících parametrù:

n jmenovitého napìtí sítì

n prùøezu a rozmìrù kabelu

n typu stínìní:
T1 - Al laminovaná folie
T2 - Cu pásky
T3 - Cu dráty

VOLBA VELIKOSTI KONEKTORU

Celkové rozmìry konektoru po pøipojení na 
prùchodku jsou uvedeny na obr. níže.

ROZMÌRY

KONEKTORY

n konektory jsou dodávány v sadách po 3 ks 
balené v kartonových krabicích

n Hmotnost sady konektorù: cca  6 kg

DODÁVÁNÍ A BALENÍ

Jmenovité napìtí
kV

Doporuèený prùøez 
kabelu

2mm

Prùmìr izolace po 
opracování vnìjší 
polovodivé vrstvy

mm

10 kV 95 - 240
25 - 120

MSCEA/EC-630-C

JMENOVITÉ NAPÌTÍ

13,0 - 22,3

16,1 - 26,3

MSCEA/EC-630-C-12-rA-25/120...

95 - 240

25 - 120
22 kV 22,7 - 33,0

MSCEA/EC-630-C-12-rB-95/240...

25,6 - 35,3 MSCEA/EC-630-C-24-rE-185/300...

22,7 - 33,0 185 - 300 MSCEA/EC-630-C-12-rD-185/300...

16,1 - 26,3

185 - 300

MSCEA/EC-630-C-24-rB-25/150...

MSCEA/EC-630-C-24-rD-95/240...

* Minimální    
vzdálenost, 
potøebná pro 
odpojení 
konektoru od 
prùchodky
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