
PE

NO
Halogen

Polyolefin

15
V0

UL94
 20

l
1m

Ts
-20..+45 °C

To
-40..+105°C

Ts

min.135°C

t

ml

3× m

Pictogramele capului de tabel

Pictogramele datelor tehnice

Raport de contracţie
Temperatura mediului 
ambiant

Temperatura de 
depozitare

Temperatura de 
contracţie

Material: Polietilenă
Rezistenţă la foc 
conform UL 94

Rigiditatea dielectrică Conţinutul setului

Lungime Material: Poliolefină
Nu conţine elemente 
halogen

Rezistent UV

Tub termocontractabil 
izolare fază 

Tub exterior Cablu principal Cablu de ramificaţie

Timp de întărire Volum
Absorbţia de apă timp 
de 42 de zile la 50 °C

Secţiunea 
conductorului de 
racord

Cablu cu 3 
conductoare

Masa
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6 7 8 9 9
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14 15 16 17 18

19 19 19 19

D/1

D

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE

Tuburi termocontractabile cu perete 
subţire - raport de contracţie 2:1

Tuburi termocontractabile cu perete 
subţire, cu raport de contracţie 3:1

Tuburi termocontractabile 
cu perete mediu și gros

Set hobby de tuburi 
termocontractabile

Seturi de tuburi  
termocontractabile

Manșoane 0,6/1 kV pen-
tru  cabluri neecranate

Manșoane 0,6/1 kV pentru ca-
bluri ecranate cu ţesătură de liţă

Manșoane 0,6/1 kV pentru ca-
bluri ecranate cu tresă metalică

Branșamente cu  
două braţe

Branșamente cu  
trei ramificaţii

Branșamente cu  
patru ramificaţii

Branșamente cu  
cinci ramificaţii

Seturi de branșamente 0,6/1 
kV pentru cabluri neecranate

Seturi de branșamente 0,6/1 kV pentru 
cabluri ecranate cu ţesătură de liţă

Seturi de branșamente 0,6/1 kV pentru 
cabluri ecranate cu tresă metalică

Capace termocontrac-
tabile

Tuburi termocontractabile cu 
fermoar pentru reparaţii.

Set manșon în linie, cu 
rășină

Set manșon derivaţie cu 
rășină (tip Y)

Manșoane și terminale 
de medie tensiune

Plasă de cupru  
ZSSZR5

Bandă de etanșare 
ZSSZOH1,5

Bandă de umplere 
ZSSZVM-1 Arc de pământare
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Polyolefin
l

1m

Ts

min.120°C

To
-40..+105°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

 12

D1 
(mm)

D2  
(mm)

S  
(mm)

ZS016 ZS016SZ – ZS016K – ZS016P ZS016S ZS016Z ZS016FEH – ZS016LIL 1.6 0.8 0.45
ZS024 ZS024SZ ZS024B ZS024K ZS024ZS ZS024P ZS024S ZS024Z ZS024FEH ZS024N ZS024LIL 2.4 1.2 0.43
ZS032 ZS032SZ ZS032B ZS032K ZS032ZS ZS032P ZS032S ZS032Z ZS032FEH ZS032N ZS032LIL 3.2 1.6 0.43
ZS048 ZS048SZ ZS048B ZS048K ZS048ZS ZS048P ZS048S ZS048Z ZS048FEH ZS048N ZS048LIL 4.8 2.4 0.43
ZS064 ZS064SZ ZS064B ZS064K ZS064ZS ZS064P ZS064S ZS064Z ZS064FEH ZS064N ZS064LIL 6.4 3.2 0.56
ZS095 ZS095SZ ZS095B ZS095K ZS095ZS ZS095P ZS095S ZS095Z ZS095FEH ZS095N ZS095LIL 9.5 4.8 0.56
ZS127 ZS127SZ ZS127B ZS127K ZS127ZS ZS127P ZS127S ZS127Z ZS127FEH ZS127N ZS127LIL 12.7 6.4 0.56
ZS190 ZS190SZ ZS190B ZS190K ZS190ZS ZS190P ZS190S ZS190Z ZS190FEH ZS190N ZS190LIL 19 9.5 0.7
ZS254 ZS254SZ ZS254B ZS254K ZS254ZS ZS254P ZS254S ZS254Z ZS254FEH ZS254N ZS254LIL 25.4 12.7 0.76
ZS381 ZS381SZ ZS381B ZS381K ZS381ZS ZS381P ZS381S ZS381Z ZS381FEH ZS381N ZS381LIL 38.1 19 0.86
ZS508 ZS508SZ ZS508B ZS508K ZS508ZS ZS508P ZS508S ZS508Z ZS508FEH ZS508N – 50.8 25.4 0.96
ZS760 – – – – – – – – – – 76.2 38.1 1.2
ZS1020 ZS1020SZ – – – ZS1020P ZS1020S ZS1020Z – – – 101.6 50.8 1.15

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

U L  C E R T I F I C A T E  N O .

YDPU2/8.E203950
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

K-08382

D/0

Tuburi termocontractabile cu perete subţire - raport de contracţie 2:1

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Tuburi termocontractabile

Dacă comandaţi role, adăugaţi codului litera -D, de ex. ZS016-D.

Domenii de utilizare
• Izolarea electrică a cablurilor și conductorilor
• Refacerea izolaţiei conductorilor
• Protecţie anticorozivă a cablurilor și conductorilor
•  Protecţie la umiditate și condiţii meteo nefavorabile a cablurilor și 

conductorilor
• Izolarea papucilor electrici
• Protecţia componentelor electronice
• Protecţie anticorozivă a barelor metalice sau a mânerelor de unelte
• Scop decorativ

D1 – diametru interior înainte de contracţie
D2 – diametru interior după contracţie liberă
S – Grosimea peretelui după contracţie liberă

Legendă 
pictograme
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Polyolefin

Polyolefin

l
1m

l
1m

Ts

min.120°C

Ts

min.120°C

To
-55..+135°C

To
-55..+110°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

 20

 20

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

U L  C E R T I F I C A T E  N O .

YDPU2/8.E203950

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

K-08382

D1  
(mm)

D2  
(mm)

S
(mm)

ZSV30      3 1 0.55
ZSV48      4.8 1.6 0.60
ZSV60      6 2 0.65
ZSV90      9 3 0.75
ZSV120    12 4 0.75
ZSV180    19 6 0.95
ZSV240    24 8 1.15
ZSV390    39 13 1.30

D1  
(mm)

D2  
(mm)

S
(mm)

ZSVR30    3 1 1
ZSVR48    4.8 1.6 1
ZSVR60    6 2 1
ZSVR90    9 3 1.4
ZSVR120  12 4 1.6
ZSVR190  19 6 2.15
ZSVR240  24 8 2.4
ZSVR390  39 13 2.4

D/0

D/0

Tuburi termocontractabile cu perete subţire, cu raport de contracţie 3:1

MATERIALE TERMOCONTRACTABILETuburi termocontractabile

Fără adeziv

Cu adeziv

Legendă 
pictograme

Legendă 
pictograme
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Polyolefin

Polyolefin

l
1m

l
1m

Ts

min.120°C

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

 12

 12

Polyolefin
l

150 mm

Ts

min.120°C

To
-40..+105°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

15 12

D1  
(mm)

D2  
(mm)

S
(mm)

ZSB33/8R      33 8 3.2
ZSB51/16R    51 16 6
ZSB85/25R    85 25 6.5
ZSB130/36R  130 36 6.5
ZSB180/50R  180 50 4.3

ZSB-SET     ×15 mm

D1  
(mm)

D2  
(mm)

S
(mm)

ZS8/2R        8 2 1.7
ZS12/3R      12 3 1.5
ZS16/4R      16 4 2
ZS19/6R      19 6 2.5
ZS30/8R      30 8 2.5
ZS40/12R    40 12 3
ZS50/16R    50 16 3
ZS63/19R    63 19 3.5
ZS75/22R    75 22 3.5
ZS95/30R    95 30 4
ZS115/34R  115 34 4
ZS140/42R  140 42 5.5
ZS175/55R  175 55 4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

U L  C E R T I F I C A T E  N O .

YDPU2/8.E203950
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

K-08382

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Tuburi termocontractabile

Tuburi termocontractabile cu perete mediu și gros, cu adeziv

Cu perete gros

Cu perete mediu

ZSB-SET – Set hobby de tuburi termocontractabile

Se poate utiliza pentru repararea izolaţiei conductorilor.

• Material:  Tub termocontractabil cu perete subţire cu raport de contracţie 2:1
• Conţinut:  15 buc. tuburi termocontractibile cu perete subţire
• Dimensiuni:  Bucăţi cu lungimea de 150mm, care au diferite dimensiuni și culori

CITIŢI CODUL !
Vezi noutăţile noastre
Fiţi informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situaţia din Ianuarie 2017.

Pentru informaţii actualizate vizitaţi pagina
noastră de internet!
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Polyolefin
l

1m

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

 12

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-10237

A/9-A/10

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET3-1,5 3 × 1.5 8/2 50 3 19/6 200 1
ZSRSET3-2,5 3 × 2.5 8/2 50 3 19/6 250 1
ZSRSET4-1,5 4 × 1.5 8/2 50 4 19/6 200 1
ZSRSET4-2,5 4 × 2.5 8/2 50 4 19/6 250 1
ZSRSET4-4 4 × 4 8/2 100 4 30/8 250 1
ZSRSET4-6 4 × 6 8/2 100 4 30/8 330 1
ZSRSET4-10 4 × 10 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET4-16 4 × 16 12/3 200 4 40/12 500 1
ZSRSET4-25 4 × 25 19/6 200 4 50/16 500 1
ZSRSET4-35 4 × 35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET4-50 4 × 50 19/6 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-70 4 × 70 30/8 250 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-95 4 × 95 30/8 250 4 75/22 1000 1
ZSRSET4-120 4 × 120 30/8 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-150 4 × 150 40/12 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-185 4 × 185 40/12 250 4 115/34 1000 1
ZSRSET4-240 4 × 240 40/12 330 4 115/34 1000 1
ZSRSET5-1,5 5 × 1.5 8/2 50 5 19/6 200 1
ZSRSET5-2,5 5 × 2.5 8/2 50 5 19/6 250 1
ZSRSET5-4 5 × 4 8/2 100 5 30/8 250 1
ZSRSET5-6 5 × 6 8/2 100 5 30/8 330 1
ZSRSET5-10 5 × 10 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-16 5 × 16 12/3 200 5 40/12 500 1
ZSRSET5-25 5 × 25 19/6 200 5 50/16 500 1
ZSRSET5-35 5 × 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-50 5 × 50 19/6 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-70 5 × 70 30/8 250 5 63/19 1000 1

MATERIALE TERMOCONTRACTABILEManșoane de joasă tensiune

Seturi de tuburi termocontractabile, cu adeziv

Pe baza tipului și secţiunii cablurilor care se manșonează trebuie alese mufele de legătură din Cu respectiv Al. (Setul nu conţine aceste mufe).

Mufe neizolate
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d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1 4 × 6 – 4 × 25 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET-2A 4 × 25 – 4 × 35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET-2B 4 × 50 – 4 × 70 30/8 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET-2 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 75/22 1000 1
ZSRSET-3 4 × 150 – 4 × 240 40/12 250 4 140/42 1000 1
ZSRSET5-1 5 × 6 – 5 × 25 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-2A 5 × 25 – 5 × 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-2B 5 × 50 – 5 × 70 30/8 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-2 5 × 35 – 5 × 120 30/8 200 5 75/22 1000 1
ZSRSET5-3 5 × 150 – 5 × 240 40/12 250 5 140/42 1000 1

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1FK 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2FK 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3FK 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1
ZSRSET5-1FK 5 × 6 – 5 × 25 19/6 150 5 51/16 500 1
ZSRSET5-2FK 5 × 35 – 5 × 120 30/8 200 5 85/25 1000 1
ZSRSET5-3FK 5 × 150 – 5 × 240 50/16 300 5 130/36 1000 1

Polyolefin

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

 12

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-10237

                   AYKY, CYKY, AYKE,
CYKE, NYY-J,NYY-O, NAYY-J,

NAYY-O, YKY, YAKY

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Manșoane de joasă tensiune

Seturi de tuburi termocontractabile (manșoane) 0,6/1 kV pentru cabluri neecranate

Variante constructive cu tub termocontractabil exterior cu perete mediu

Variante constructive cu tub termocontractabil exterior cu perete gros

Setul nu conţine mufe; mufele de cupru sau de aluminiu se aleg în funcţie de conductorii ce se conectează

d1 – diametru interior tub fază înainte de contracţie
d2 –  diametru interior tub fază după contracţie liberă
D1 –  diametru interior tub exterior înainte de contracţie
D2 –  diametru interior tub exterior după contracţie liberă

Conţinutul setului:
Instrucţiuni de montare  1 buc

Tub de exterior termocontractabil cu perete gros sau mediu, cu adeziv  
1 buc

Tub de fază termocontractabil cu perete mediu, cu adeziv  4 sau 5 buc

CITIŢI CODUL !
Vezi noutăţile noastre
Fiţi informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situaţia din Ianuarie 2017.

Pentru informaţii actualizate vizitaţi pagina
noastră de internet!
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d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1DA 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DA 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DA 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-10237A/9-A/10A/9-A/10

NYCWY, NAYCWY, AYCWY

MATERIALE TERMOCONTRACTABILEManșoane de joasă tensiune

Manșoane 0,6/1 kV pentru cabluri ecranate cu ţesătură de liţă

Tuburi de fază și de exterior

Elemente de refacerea ecranării

a cablu ecranat de joasă tensiune
b conductor
c tub de fază
d ecranare
e tub exterior de refacerea mantalei;

Setul nu conţine mufe; mufele de cupru sau de aluminiu se aleg în funcţie de conductorii ce se conectează

Secţiune  
conductor  

(mm2)

Ecranare Umplere Altele

Secţiune
mufă 
(mm2)

Cantitate
Dimensiune
bandă de

umplere (mm)

Număr
role

Dimensiune bandă
abrazivă

ZSRSET-1DA 4 × 6 – 4 × 25 10 1 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DA 4 × 35 – 4 × 120 25-35 2-2 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DA 5 × 150 – 5 × 240 50 1 0.4 × 50 × 5000 1 800 mm × 25 mm

Conţinutul setului:
1 buc. listă de inventariere
1 buc. instrucţiuni de utilizare
1 buc.  tub exterior cu perete gros și material termoadeziv 1

4 buc.  tuburi de fază cu perete mediu și cu material  termoadeziv  2

1 (2) buc. mufă de cupru pentru refacerea ecranării  3

1 rolă de material umplere  4

1 buc. bandă abrazivă  5

d1 – diametru interior tub fază înainte de contracţie
d2 –  diametru interior tub fază după contracţie liberă
D1 –  diametru interior tub exterior înainte de contracţie
D2 –  diametru interior tub exterior după contracţie liberă

Mufe neizolate
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-10237

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1DB 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DB 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DB 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1

NYFGY, SZRMKAM,
SZAMKAM

D/0

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Manșoane de joasă tensiune

Manșoane 0,6/1 kV pentru cabluri ecranate cu tresă metalică

a  cablu ecranat cu tresă metalică de joasă tensiune cu 4 conductori
b conductor
c mufă de conexiune
d tub de fază
e ecranare cu tresă metalică
f arc pentru pământare
g tub exterior de refacerea mantalei

Setul nu conţine mufe; mufele de cupru sau de aluminiu se aleg în funcţie de conductorii ce se conectează 

Tuburi de fază respectiv de exterior

Elemente de facerea ecranării

Conţinutul setului:
1 buc. listă de inventariere
1 buc. instrucţiuni de utilizare
1 buc.  tub exterior cu perete gros și material  termoadeziv  1

4 buc.  tuburi de fază cu perete mediu și cu material termoadeziv  2

1 buc. tresă metalică  3

4 buc. arc de pentru pământare  4

1 rolă de material umplere  5

1 buc. bandă abrazivă  6

d1 – diametru interior tub fază înainte de contracţie

d2 –  diametru interior tub fază după contracţie liberă

D1 –  diametru interior tub exterior înainte de contracţie

D2 –  diametru interior tub exterior după contracţie liberă

Secţiune
conductor 

(mm2)

Ecranare Umplere Altele

Arc de
pământare

Tresă din  
CU stanat

Dimensiune
bandă de

umplere (mm)

Număr
role

Dimensiune
bandă

abrazivă

ZSRSET-1DB 4 × 6 – 4 × 25 4 buc. TRF1 0.5 m 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DB 4 × 35 – 4 × 120 4 buc. TRF2 0.7 m 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DB 4 × 150 – 4 × 240 4 buc. TRF5 2 × 0.8 m 0.4 × 50 × 5000 1 800 mm × 25 mm

Legendă 
pictograme
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

K-08382

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax  
(mm)

dmin  
(mm)

S
(mm)

S*
(mm)

L
(mm)

L*
(mm)

V23012 2 × 4 – 2 × 35 30 9 15 4 1 2 90,8 80,5

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax  
(mm)

dmin  
(mm)

S
(mm)

S*
(mm)

L
(mm)

L*
(mm)

VE33816 3 × 10 – 3 × 50 38 17 14 4,5 2,7 2,7 98 97
VE38036 3 × 70 – 3 × 240 80 38 35 11 2,8 3,5 185 180

PE

PE

Ts

min.135°C

Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

V0
UL94

V0
UL94

NO
Halogen

NO
Halogen

 11

 11

NYY-J, NYY-O, YSLY-JZ

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

MATERIALE TERMOCONTRACTABILEBranșamente și seturi de branșamente

Branșamente cu două braţe

Branșamente cu trei ramificaţii

Dmax, dmax – diametre interioare înainte de contracţie
Dmin, dmin – diametre interioare după contracţie liberă
S – grosime perete tub înainte de contracţie
S* – grosime perete tub după contracţie liberă

L – lungime totală înainte de contracţie
L* – lungime totală după contracţie liberă

Dmax, dmax – diametre interioare înainte de contracţie
Dmin, dmin – diametre interioare după contracţie liberă
S – grosime perete tub înainte de contracţie
S* – grosime perete tub după contracţie liberă

L – lungime totală înainte de contracţie
L* – lungime totală după contracţie liberă
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PE
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                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

PE

Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

V0
UL94

NO
Halogen

 11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax  
(mm)

dmin  
(mm)

S
(mm)

S*
(mm)

L
(mm)

L*
(mm)

VE3512 4 × 6 – 4 × 25 42 15 14 3,5 2 2,2 105 80
VE4021 4 × 35 – 4 × 50 55 21 20 5 2,6 3,1 150 105
VE5527 4 × 70 – 4 × 120 75 26 28 7 2,9 3,3 175 120
VE8035 4 × 120 – 4 × 240 90 37 32 9 3 4 190 120
VE10045 4 × 150 – 4 × 300 102 47 38 9 3 4 198 120
VE12550 4 × 300 130 52 52 15 4 4 240 150

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax  
(mm)

dmin  
(mm)

S
(mm)

S*
(mm)

L
(mm)

L*
(mm)

VE54019 5 × 16 – 5 × 35 40 19 13 4 2 2,5 105 98
VE55524 5 × 35 – 5 × 70 55 24 18 5 2 3,2 160 155
VE58033 5 × 70 – 5 × 120 80 33 16 8 2,1 3 180 175
VE510046 5 × 150 – 5 × 240 98 49 34,5 11 2,4 3,5 190 186

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

K-08384

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Branșamente și seturi de branșamente

Branșamente cu patru ramificaţii

Branșamente cu cinci ramificaţii

Dmax, dmax – diametre interioare înainte de contracţie
Dmin, dmin – diametre interioare după contracţie liberă
S – grosime perete tub înainte de contracţie
S* – grosime perete tub după contracţie liberă

L – lungime totală înainte de contracţie
L* – lungime totală după contracţie liberă

Dmax, dmax – diametre interioare înainte de contracţie
Dmin, dmin – diametre interioare după contracţie liberă
S – grosime perete tub înainte de contracţie
S* – grosime perete tub după contracţie liberă

L – lungime totală înainte de contracţie
L* – lungime totală după contracţie liberă
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                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

M0353V062

MATERIALE TERMOCONTRACTABILEBranșamente și seturi de branșamente

Seturi de branșamente 0,6/1 kV pentru cabluri neecranate

Secţiune conductor  
(mm2)

Ramificaţie (1) Tuburi de fază (2)
Tip Cantitate D1/D2 (mm) L (m) Cantitate

VE3512-SZ 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 12.7/6.4 3 1
VE4021-SZ 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 19/9.5 4 1
VE5527-SZ 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 25.4/12.7 5 1
VE8035-SZ 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 38.1/19 8 1

Papucii de cupru sau aluminiu se aleg în funcţie de secţiunea conductoarelor (nu fac parte din set)

Conţinutul setului:
Tub patru ramificaţii  1

Tub de fază cu perete subţire rezistentă UV  2

Tubul de fază contractat pe izolaţia conductorilor asigură protecţie la umezeală.
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-10238

D1, d1

D2, d2

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Branșamente și seturi de branșamente

Seturi de branșamente 0,6/1 kV pentru cabluri ecranate cu ţesătură de liţă

Tip
Secţiune  

conductor  
(mm2)

Tub ramificaţie Tub izolare papuc Tub izolare completă fază

Varianta Cantitate D1/D2  
(mm)

I  
(mm) Cantitate D1/D2  

(mm)
L  

(m) Cantitate

ZSVRS-1B1 Interior 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K1 Exterior 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B1 Interior 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K1 Exterior 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B1 Interior 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K1 Exterior 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B1 Interior 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K1 Exterior 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1

Secţiune
conductor 

(mm2)

Umplere Altele

Tip bandă de
etanșare

Lungime
(m)

Dimensiune bandă
abrazivă

ZSVRS-1B1 4 × 6 – 4 × 25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K1 4 × 6 – 4 × 25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B1 4 × 35 – 4 × 50 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K1 4 × 35 – 4 × 50 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B1 4 × 70 – 4 × 120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K1 4 × 70 – 4 × 120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B1 4 × 150 – 4 × 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm × 25 mm
ZSVRS-4K1 4 × 150 – 4 × 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm × 25 mm

Papucii de cupru sau aluminiu se aleg în funcţie de secţiunea conductoarelor (nu fac parte din set)

Tuburi de fază și de ramificaţie

Componente de refacerea ecranării

Conţinutul setului:
1 buc. Listă de inventariere 
1 buc. Instrucţiuni de utilizare 
1 buc. Tub cu patru ramificaţii  1

4 buc. Tuburi de izolare papuci  2

1 buc.  Tub de izolare fază, cu perete subţire, rezistent la raze UV (numai 
pentru exterior)  3

1 buc. Bandă abrazivă  4

1 buc. Bandă de etanșare de tip ZSSZOH1,5;  5

– diametru înainte de contracţie 
– diametru după contracţie liberă
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EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-10238

MATERIALE TERMOCONTRACTABILEBranșamente și seturi de branșamente

Seturi de branșamente 0,6/1 kV pentru cabluri ecranate cu tresă metalică

Varianta
Secţiune  

conductor  
(mm2)

Tub ramificaţie Tub izolare papuc Tub izolare completă fază

Tip Cantitate D1/D2  
(mm)

I  
(mm) Cantitate D1/D2  

(mm)
L  

(m) Cantitate

ZSVRS-1B2 Interior 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K2 Exterior 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B2 Interior 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K2 Exterior 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B2 Interior 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K2 Exterior 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B2 Interior 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K2 Exterior 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1

Secţiune  
conductor  

(mm2)

Ecranare Umplere Altele

Arc de pământare 
(mm2)

Tresă din CU 
stanat

Tip bandă
de etanșare

Lungime
(m)

Dimensiune bandă
abrazivă

ZSVRS-1B2 4 × 6 – 4 × 25 2 buc. TRF1 1 buc. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K2 4 × 6 – 4 × 25 2 buc. TRF1 1 buc. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B2 4 × 35 – 4 × 50 2 buc. TRF2 1 buc. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K2 4 × 35 – 4 × 50 2 buc. TRF2 1 buc. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B2 4 × 70 – 4 × 120 2 buc. TRF4 1 buc. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K2 4 × 70 - 4 × 120 2 buc. TRF4 1 buc. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B2 4 × 150 – 4 × 240 2 buc. TRF5 2 buc. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 800 mm × 25 mm
ZSVRS-4K2 4 × 150 – 4 × 240 2 buc. TRF5 2 buc. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 800 mm × 25 mm

Papucii de cupru sau aluminiu se aleg în funcţie de secţiunea conductoarelor (nu fac parte din set)

Tuburi de fază și de ramificaţie

Componente de refacerea ecranării

Conţinutul setului:
Listă de inventariere 1 buc.
Instrucţiuni de utilizare 1 buc.
Tub cu patru ramificaţii 1 buc.  1

Tuburi de izolare papuci 4 buc.  2

Tub de izolare fază, cu perete subţire, rezistent la raze UV (numai pentru 
exterior)  3

Bandă abrazivă 1 buc.  4

Bandă de etanșare de tip ZSSZOH1,5; 1 buc.  5

Tresă metalică 1 buc.  6

Arcuri de pământare 2 buc.  7
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4×
 

(mm2)

3×
 

(mm2)

1×
 

(mm2)

Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VES124 1 kV: 4×4-4×6 - - 19 4 40 35
VES208 1 kV: 4×10-4×50 - - 28 8 75 69
VES3515 1 kV: 4×70-4×185 10-30 kV: 3×50-3×120 10-30 kV: 1×50-1×120 40 20 110 100
VES5524 1 kV: 4×240-4×300 10-30 kV: 3×150-3×400 10-30 kV: 1×150-1×400 60 30 110 100
VES7533 1 kV: 4×500-4×630 20-35 kV: 3×185-3×300 20-35 kV: 1×185-1×300 80 40 130 110
VES10058 - 120-132 kV: 3×185-3×300 120-132 kV: 1×185-1×300 100 50 160 130

D/0

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Alte produse

Capace termocontractabile

Dmax – diametre interioare înainte de contracţie
Dmin – diametre interioare după contracţie liberă
L – lungime totală înainte de contracţie
L* – lungime totală după contracţie liberă

CITIŢI CODUL !
Vezi noutăţile noastre
Fiţi informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situaţia din Ianuarie 2017.

Pentru informaţii actualizate vizitaţi pagina
noastră de internet!

Legendă 
pictograme
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Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)

ZSJR50/05 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 500
ZSJR50/1 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 1000
ZSJR50/15 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 1500
ZSJR75/05 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 500
ZSJR75/1 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 1000
ZSJR75/22 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 1500
ZSJR146/05 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 500
ZSJR146/1 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 1000
ZSJR146/38 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 1500
ZSJR180/05 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 500
ZSJR180/1 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 1000
ZSJR180/15 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 1500

A/11-A/12

A/8

D/0

MATERIALE TERMOCONTRACTABILEAlte produse

Tuburi termocontractabile cu fermoar pentru reparaţii

Avantajele papucilor și mufelor cu șurub și principalele locuri de utilizare

•  Elementele de legătură se folosesc la 
capete terminale și mansoane de joasă și 
medie tensiune

•  Fac posibilă montarea rapidă, se pot folosi 
chiar și în locuri greu accesibile

•  Pentru montarea elementelor de legătură nu 
sunt necesare prese de sertizat

Manșoane și terminale de medie tensiune

Manșoane și terminale de joasă tensiune

S – grosime perete înainte de contracţie
S* – grosime perete după contracţie liberă

Legendă 
pictograme
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L
(mm)

H
(mm)

D1

(mm)
D2

(mm)

KET-1,5-10 4×1,5-4×10 210 36 8 26
KET-6-25 4×6-4×35 260 47 16 34
KET-16-50 4×25-4×70 360 55 21 43
KET-50-95 4×50-4×120 400 70 26 48
KET-70-150 4×70-4×150 530 100 35 63
KET-150-300 4×150-4×300 700 125 47 81

KET-1,5-10 KET-6-25 KET-16-50 KET-50-95 KET-70-150 KET-150-300

3×
 

(mm2)

3 × 4
3 × 6
3 × 10
3 × 16

3 × 10
3 × 16
3 × 25
3 × 35

3 × 25
3 × 35
3 × 50
3 × 70

3 × 50
3 × 70
3 × 95
3 × 120

3 × 120
3 × 150
3 × 185

3 × 240

4×
 

(mm2)

4 × 1.5
4 × 2.5
4 × 4
4 × 6
4 × 10

4 × 6
4 × 10
4 × 16
4 × 25
4 × 35

4 × 25
4 × 35
4 × 50
4 × 70

4 × 50
4 × 70
4 × 95
4 × 120

4 × 70
4 × 95
4 × 120
4 × 150

4 × 150
4 × 185
4 × 240
4 × 300

5×
 

(mm2)

5 × 1.5
5 × 2.5
5 × 4
5 × 6
5 × 10

5 × 4
5 × 6
5 × 10
5 × 16
5 × 25

5 × 16
5 × 25
5 × 35
5 × 50

5 × 25
5 × 35
5 × 50

5 × 50

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

D/0

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Alte produse

Tabel pentru alegerea manșoanelor în funcţie de tipul de cablu și secţiune:

Set manșon în linie, cu rășină

Conţinutul setului:
 • Carcasă din material plastic (PET) formată din două bucăţi;
 •  Rășina din două componente cu element de separare din material 

plastic, ambalaj cu 5 straturi din AL laminat;
 • Bandă PVC, hârtie abrazivă;
 • Mănuși PE; Lavetă pentru curăţire;
 • Instrucţiuni de utilizare;

Legendă 
pictograme
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(mm2)

 
(mm2)

D1

(mm)
D2

(mm)
L

(mm)
H

(mm)

KYT-2,5 4 × 1.5 – 2.5 4 × 1.5 11 20 150 50
KYT-4-10 4 × 4 – 10 4 × 4 6 21 175 60
KYT-6-25 4 × 6 – 25 4 × 16 9 24 225 70

ml m
t

To

KGY-80 80 ml 157 g
35 / 20 / 15 min. (5 / 23 / 35 °C) 5...60 °C

360 mg
20 kV

KGY-150 150 ml 261 g 400 mg
KGY-464 464 ml 806 g 35 / 20 / 15 min. (5 / 23 / 35 °C) 5..60 °C 400 mg 20 kV

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

A/13

D/0

MATERIALE TERMOCONTRACTABILEAlte produse

Set manșon derivaţie cu rășină (tip Y)

Rășină din două componente

Cleme de legătură cu șurub pentru realizarea derivaţiilor

Valabilitatea rășinii este de 48 de luni de la data fabricaţiei cu condiţia ca 
aceasta să nu fie omogenizată. Temperatura de depozitare: 15…35 °C.

Conţinutul setului:
 • Carcasă din material plastic (PET) formată din două bucăţi;
 •  Rășina din două componente cu element de separare din  

material plastic, ambalaj cu 5 straturi din AL laminat;
 • Bandă PVC, Hârtie abrazivă, Mănuși PE;
 • Lavetă pentru curăţire, Instrucţiuni de utilizare.

După îndepărtarea elementului separator din material plastic care se 
găsește pe pungă, cele două componente ale rășinii trebuie omogenizate 
rezultând un material care se poate turna ușor, dar care se solidifică în 
câteva minute asigurând protejarea împotriva pătrunderii apei și izolarea 
oricăror conexiuni electrice până la tensiunea nominală de 1 kV. Culoarea 
rășinii: neagră

Versiunile familiei de cleme pentru legături, tip YCSK, au fost speci-
al concepute pentru derivaţiile de cablu. După îndepărtarea piuliţei, în 
trunchiul filetat prin așchiere conductorul principal se poate introduce 
fără a fi întrerupt, iar deasupra se așează cel puţin un conductor de 
aceeași secţiune sau mai multe de secţiune mai mică pentru derivaţie, 
în funcţie de locul disponibil.

Legendă 
pictograme
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12 kV: 1 × 16 – 630 mm2 17.5 kV: 1 × 25 – 630 mm2 24 kV: 1 × 25 – 630 mm2 36 kV: 1 × 25 – 630 mm2

17.5 kV: 1 × 35 – 400 mm2 24 kV: 1 × 25 – 400 mm2 36 kV: 1 × 35 – 400 mm2

12 kV: 3 × (1) ×  25 – 400 mm2 17.5 kV: 3 × (1) ×  25 – 400 mm2 24 kV: 3 × (1) ×  25 – 400 mm2 36 kV: 3 × (1) ×  35 – 400 mm2

12 kV: 3 × (1) ×  25 – 630 mm2 17.5 kV: 3 × (1) ×  25 – 630 mm2 24 kV: 3 × (1) ×  25 – 630 mm2 36 kV: 3 × (1) ×  25 – 630 mm2

12 kV: 1 × 25 – 630 mm2 17.5 kV: 1 × 25 – 630 mm2 24 kV: 1 × 25 – 630 mm2 36 kV: 1 × 25 – 630 mm2

12 kV: 3 × (1) ×  25 – 630 mm2 17.5 kV: 3 × (1) ×  25 – 630 mm2 24 kV: 3 × (1) ×  25 – 630 mm2 36 kV: 3 × (1) ×  35 – 400 mm2

12 kV: 1 × 25 – 630 mm2 17.5 kV: 1 × 25 – 630 mm2 24 kV: 1 × 25 – 630 mm2 36 kV: 1 × 35 – 400 mm2

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE Seturi pentru tensiune medie

Manșoane și terminale de medie tensiune
Tehnologia de montaj a cablurilor de medie tensiune este un domeniu special în realizarea și întreţinerea reţelelor electrice. 
Cu gama noastră de produse putem oferi clienţilor noștri setul adecvat pentru aproape  toate sarcinile de montaj existente în 
practică. În cazul unor nevoi speciale, în urma unei înţelegeri prealabile, se pot realiza (compune) seturi individuale care nu 
sunt cuprinse în catalog. Detalii despre gama noastră de produse pe pagina de internet www.tracon.com

Manșon termocontractabil pentru cablu monofilar 12-36 kV, de tip MZSEK
Manșoanele termocontractabile se utilizează la cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu cu izolaţie XLPE cu ecranare.  
Se livrează fără mufă.
Dimensiuni:

Manșon contractabil la rece pentru cablu monofilar 17,5-36 kV, de tip HZSEK
Manșonul contractabil la rece se utilizează la realizarea conexiunilor între două cabluri monoconductor de cupru sau de aluminiu cu izolaţie XLPE sau 
EPR, cu ecranare. Se livrează fără mufă. Diferenţa de tehnologie între contracţia la rece și la cald este că, la contracţie la cald, contracţia se realizează 
cu ajutorul unei surse de căldură, pistol de aer cald sau arzător pe gaz, iar în cazul contracţiei la rece se extrage din tub spirala care menţine tubul în 
forma sa iniţială, după care tubul se contractă în mod automat.
Dimensiuni:

Manșoane termocontractibile mixte (multifilare) 12-36 kV, de tip MZSVGK
Manșoane termocontractibile de medie tensiune pentru realizarea conexiunii între:

I./  cablu armat cu trei conductori cu cămașă plumb și

II./  3 conductori cu izolaţie XLPE cu ecranare cu tresă metalică sau fir, de cupru sau de aluminiu.

Dimensiuni:

Terminale termocontractabile de interior, tip MZSVB, pentru cablu monofilar 12-36 kV
Terminalele de interior, pentru cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu, cu ecranare cu tresă metalică sau fir. Conţinutul setului: trei terminale de 
cablu monofilar. 
Dimensiuni:

Terminale termocontractabile de exterior, tip MZSVK, pentru cablu monofilar 12-36 kV
Terminalele de exterior, pentru cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu, cu ecranare cu tresă metalică sau fir.
Conţinutul setului: un terminal cablu monofilar. 
Dimensiuni:

Terminale contractabile la rece, de interior,  tip HZSVB, pentru cablu monofilar până la 12-36 kV
Terminalele contractabile la rece de interior pentru cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu cu izolaţie XLPE sau EPR, cu ecranare cu tresă 
metalică sau ţesătură de liţă. Setul conţine trei terminale contractabile pentru cablu monofilar.
Dimensiuni:

Terminale contractabile la rece, de exterior,  tip HZSVK, pentru cablu monofilar până la 12-36 kV
Terminalele contractabile la rece de interior pentru cabluri monofilare de cupru sau de aluminiu cu izolaţie XLPE sau EPR, cu ecranare cu tresă 
metalică sau ţesătură de liţă. Setul conţine un terminal contractabil  pentru cablu monofilar.
Dimensiuni:
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MATERIALE TERMOCONTRACTABILEAccesorii

Test Date Metode testare

întindere min. 70% ASTM D412
Forţă de rupere min. 35 N/10 mm2 ASTM D412
Rezistivitatea de volum min. 0.3 Ωcm ASTM D257

Test Date Metode testare

întindere min. 1000% ASTM D412
Forţă de rupere min. 3 N/10 mm2 ASTM D412
Rezistivitatea de volum min. 1014 Ωcm ASTM D257
Rigiditate electrică min. 3 kV/mm ASTM D149

Test Date Metode testare

Întindere 1.3 g/cm3 UNI 7092
Forţă de rupere min. 15 kV/mm UNI 4291
Rezistivitatea de volum min. 1 × 1012 Ωcm UNI 4288

Plasă de cupru ZSSZR5

Bandă de etanșare ZSSZOH1,5

Bandă de umplere ZSSZVM-1

Arc de pământare

Dmin (mm) Dmax (mm) Grosime
(mm)

TRF0 12 19 0.2
TRF1 17 22 0.2
TRF2 19 29 0.2
TRF3 25 37 0.3
TRF4 31 50 0.3
TRF5 44 70 0.3
TRF6 58 94 0.4
TRF7 60 130 0.4

Se utilizează pentru refacerea ecranării din punct de vedere electric. Se
pot utiliza la tensiune joasă și medie.
Dimensiune: 5 m × 30 mm × 0,4 mm

Se utilizează la seturi de manșoane și branșamente de tensiune medie. Servesc 
protecţiei sigure faţă de umiditate.
Dimensiune:1,5 m × 38 mm × 3 mm
Culoare: negru

Se utilizează la seturi de manșoane și branșamente de tensiune medie. Se utili-
zează la izolarea refacerea izolaţiei conductorilor dintrun cablu și uniformizarea 
conexiunii.
Dimensiune: 1,5 m × 25 mm × 0,8 mm
Culoare: roșu

Se utilizează la seturi de manșoane și branșamente de tensiune medie pentru a 
apăsa plasa de cupru de tresa metalică a conductorului.

Dmin: Diametrul minim care poate fi strâns de arc
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