
Jungiamosios ir remontinės movos 10 ir 35 kV viengysliams ekranuotiems kabeliams
su plastiko izoliacija 

Kabelis
Jungiamoji mova skirta 10 ir 35 kV
viengysliams kabeliams su plastiko
izoliacija ir vieliniu arba juostiniu ekranu.
Pvz.: N(A)2XS(F)2Y, N(A)2XSY,
AHXAMK-W, TSLE, АПвВГ, ПвВГ. 

Jungiamosios movos su varžtiniu
sujungikliu konstrukcija
Kabeliams su vieliniu arba juostiniu
ekranu
Ant pusiau laidaus gyslos ekrano
nupjovimo vietos užvyniojama geltona
tuštumų užpildymo mastika ir ant gyslos
galo užsodinama po termosusitraukiantį
elektrinio lauko valdymo vamzdelį. Gyslos
sujungiamos įeinančiu į movos komplektą
varžtiniu sujungikliu, o ant viršaus
užvyniojama plati elektrinio lauko valdymo
juosta. Ant gyslos užsodinamas
dvisluoksnis termosusitraukiantis
elastomerinis vamzdelis užtikrina reikiamą
izoliacijos storį ir ekraną virš izoliacijos.
Varinis tinklelis, užvyniotas ant gyslų
sujungimo srities, movoje atstoja kabelio

metalinį ekraną. Kabeliams su vieliniu
ekranu į movos komplektą įeina
nelituojama ekranų sujungimo sistema.
Kabeliams su juostiniu ekranu į movos
komplektą įeina nelituojama įžeminimo
armatūra, kuri taip pat tinka kabeliams su
aliumininės folijos ekranu (pvz.:
AHXAMK-W). Išorinę movos apsaugą ir
hermetizaciją užtikrina storasienis
termosusitraukiantis vamzdelis, kurio
vidinis paviršius padengtas termolydžių
klijų sluoksniu.

Kabeliams su aliumininių vielų ekranu
Šioje movoje kabelio elementai iki pat
vidinio apvalkalo atstatomi taip pat, kaip ir
kabeliams su vieliniu ar juostiniu ekranu.
Aliumininės vielos sujungiamos varžtiniu
sujungikliu, o ant viršaus užvyniojamas
metalinis tinklelis. Išorinę movos apsaugą
ir hermetizaciją užtikrina storasienis
termosusitraukiantis vamzdelis, kurio
vidinis paviršius padengtas termolydžių
klijų sluoksniu. 

Jungiamosios movos be
sujungiklio konstrukcija
Kabeliams su vieliniu arba juostiniu
ekranu
Ant pusiau laidaus gyslos ekrano
nupjovimo vietos ir ant sujungiklio
užvyniojama geltona tuštumų užpildymo
mastika. Ant kabelio gyslos ties
sujungimo sritimi užsodinamas
termosusitraukiantis elektrinio lauko
valdymo vamzdelis. Dvisluoksnis
termosusitraukiantis elastomerinis
vamzdelis užtikrina reikiamą izoliacijos
storį ir ekraną virš izoliacijos. Varinis
tinklelis, užvyniotas ant gyslų sujungimo
srities, movoje atstoja kabelio metalinį
ekraną. Kabeliams su juostiniu ekranu į
movos komplektą įeina nelituojama
įžeminimo armatūra, kuri taip pat tinka
kabeliams su aliumininės folijos ekranu
(pvz.: AHXAMK-W). Išorinę movos
apsaugą ir hermetizaciją užtikrina
storasienis termosusitraukiantis
vamzdelis, kurio vidinis paviršius
padengtas termolydžių klijų sluoksniu. 

Remontinės movos konstrukcija
Remontinė mova savo konstrukcija ir
komponentais panaši į jungiamąją.
Didesnis remontinės movos ilgis leidžia
išpjauti pažeistą kabelio dalį ir pakeisti ją
kabelio gyslos atkarpa su dviem
sujungikliais. Tokio intarpo ilgis gali siekti
iki 520 mm (10 kV) arba iki 420 mm
(35 kV).
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Jungiamosios ir remontinės movos 10 ir 35 kV viengysliams ekranuotiems
kabeliams su plastiko izoliacija 

Jungiamosios movos su varžtiniais sujungikliais
Jungiamosios movos kabeliams su vieliniu arba metalinių juostų ekranu

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
kabeliams su kabeliams su juostiniu

Uo/U (kV) (mm2) vieliniu ekranu arba vieliniu ekranu* L D

25– 70 POLJ 12/1x 25- 70 POLJ 12/1x 25- 70-CEE01 450 45
6/10 70–150 POLJ 12/1x 70-150 POLJ 12/1x 70-150-CEE01 450 55

120–240 POLJ 12/1x120-240 POLJ 12/1x120-240-CEE01 450 65
240–400 POLJ 12/1x240-400 - 500 75
500 POLJ 12/1x500 - 500 85
630 POLJ 12/1x630 - 500 85
800 POLJ 12/1x800-Al-C** - 550 90

35– 70 POLJ 42/1x 35- 70 POLJ 42/1x 35- 70-CEE01 800 65

20/35
70–120 POLJ 42/1x 70-120 POLJ 42/1x 70-120-CEE01 850 70

120–240 POLJ 42/1x120-240 POLJ 42/1x120-240-CEE01 850 75
300–400 POLJ 42/1x300-400 – 900 85

*  Jungiamosios movos skirtos kabeliams su varinių juostų arba aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W), tačiau taip pat tinka ir
kabeliams su vieliniu ekranu. Norėdami sujungti kabelį su aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W) ir viengyslį kabelį su vieliniu
ekranu (pvz.: TSLE), naudokite movą, skirtą kabeliams su vieliniu ekranu (be -CEE modifikacinio kodo), ir papildomą nelituojamos
armatūros komplektą SMOE-62651 (žiūr. 83 psl.).

** Į jungiamosios movos komplektą įeina DIN presavimo sujungiklis aliumininiams laidininkams. Sujungiklis turi būti presuojamas
hidrauliniu presu, naudojant matricą Nr. 58. 

Jungiamosios movos kabeliams su aliumininių vielų šarvu ir vieliniu arba juostiniu ekranu

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
kabeliams su juostiniu 

Uo/U (kV) (mm2) arba vieliniu ekranu L D

25– 70 POLJ 12/1x 25- 70-AW 850 50
6/10 70–150 POLJ 12/1x 70-150-AW 850 60

120–240 POLJ 12/1x120-240-AW 850 70

20/35
70–120 POLJ 42/1x 70-120-AW 1250 75

120–240 POLJ 42/1x120-240-AW 1250 80

Remontinės movos kabeliams su vieliniu arba juostiniu ekranu

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Maks. remontinis ilgis Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) (mm) L D

25– 70 REPJ-24/1x 25- 70 520 1200 50
6/10 70–150* REPJ-24/1x 70-150 520 1200 55

120–240 REPJ-24/1x120-240 520 1200 70

20/35
70–120 REPJ-42/1x 70-150 420 1200 55

120–240 REPJ-42/1x120-240 420 1200 70

* 10 kV kabeliams skerspjūvių diapazonas yra 95–150 mm2.

Jungiamosios movos be sujungiklių
Jungiamosios movos kabeliams su vieliniu arba juostiniu ekranu

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui kabeliams su Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) vieliniu ekranu juostiniu ekranu* L D

50– 70 SXSU 4111 SXSU 4111-CEE01 550 45
95–150 SXSU 4121 SXSU 4121-CEE01 600 55

6/10 185–300 SXSU 4131 SXSU 4131-CEE01 650 65
400–630 SXSU 4141 SXSU 4141-CEE01 750 75
800 SXSU 5151 750 85

50– 70 SXSU 6121 850 65
20/35 95–150 SXSU 6131 850 70

185–400 SXSU 6141 850 80

* Jungiamosios movos skirtos kabeliams su varinių juostų arba aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W). 

Į jungiamųjų movų viengysliams kabeliams komplektus įeina medžiagos vienai fazei.

Jungiamosios movos kitokių skerspjūvių, įtampų ir tipų kabeliams siūlomos pateikus individualią užklausą.


