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CTKS 630 A 24 kV şi  CTKS 630 A 36 kV

Aplicaţii
Adaptoarele ambroşabile Cellplux, tip CTKS, sunt concepute pentru realizarea conexiunilor duble, în T. Se combină 
cu adaptoarele tip CTS 630A, cu montaj pe cabluri monofazate de medie tensiune, cu izolaţie polimerică (PVC, PE, 
XLPE sau EPR), cu diferite straturi semiconductoare şi ecranări, prezentând soluţie pentru tensiuni de lucru de 
până la 36kV.

Tensiunea nominală
• U0/U (Um) 6/10 (12) – 18/30 (36) kV

Caracteristici
• instalare rapidă, simplă şi sigură
• gamă largă de secţiuni disponibile
• majoritatea componentelor integrate în adaptor
• siguranţă ridicată în exploatare
• este prevăzut cu punct de măsură capacitiv, 
   acoperit cu un capac conductiv
• uz atât interior cât şi exterior
• imersibil, etanşeitate perfectă

Teste

Setul conţine:
• set de 3 adaptori tată pt. cele 3 faze, 

• componente necesare asamblării complete
• instrucţiuni de utilizare în limba română
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Adaptoare ambroşabile CTKS 630A, pt. realizarea conexiunilor duble, în T, cu conectică inclusă,  

pt. borne de tip C (630 A), cu trecere etanşă

• adaptor CENELEC HD 629. 1
   conectică EN/IEC 61238-1• 

individual testaţi

Elemente constructive

1 repartitor de câmp electric
2 conectică cu şurub, cap special 

3  ştift racordare, cu filet interior
4  bolţ racordare
5  ecran interior
6  izolaţie primară
7  carcasă cauciuc EPDM
 

9  capac protector

    proiectat pt. a susţine bolţul de racord

8  dop izolant cu punct de testare
capacitivă

Conectica necesara se comanda separat cât si prizele 
de ecran pt. cablurile cu ecran din banda de aluminiu.



Q  = secţiunea nominală a conductorului
 Ø1 = diametrul minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior

Caracteristici tehnice
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EGA = adaptoarele se livrează cu kit de împământare suplimentară

Tip 12 kV
Q mm²

17,5 kV
Q mm²

24 kV
Q mm²

36 kV
Q mm²

Ø1
mm

CTKS  630A  24kV  25-70/EGA 50 - 95 25 - 95 25 - 70 --- 14.7 256838

CTKS  630A  24kV  95-240/EGA 150 - 240 120 - 240 95 - 240 --- 22 256839

CTKS  630A  36kV  35-95 --- --- 95 35 - 95 22 257581

CTKS  630A  36kV  150-240 --- --- 240 150 - 240 30.8

Cod 
comandă

257582
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Conectica necesara se comanda separat cât si prizele de ecran pt. cablurile cu ecran din
banda de aluminiu.

CTKS  630A  36kV  240-400 --- --- 300-400 240 - 400 31.5 353314
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