
Szerokie zastosowanie - niewielka liczba produktów

Ekranowane głowice konektorowe
Ensto typ CON
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Nowa seria ekranowanych głowic 
konektorowych Ensto

Ensto przedstawia nowe ekranowane głowice  
konektorowe przeznaczone dla sieci kablowych  
o napięciu 12 i 24 kV. Szeroki zakres stosowania 
głowic ogranicza konieczność wyboru produktu 
do niezbędnego minimum.

Korzyści z zastosowania ekranowanych głowic 
konektorowych Ensto:

 9 Jeden produkt - szeroki zakres stosowania 

 9 Głowice konektorowe są bezpieczne w użyciu  

i łatwe w instalacji

 9 Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom nie zajmują 

wiele miejsca

 9 Rozłączanie i podłączanie jest szybkie i łatwe

 9 Nie wymagają specjalnych narzędzi

 9 Kabel może być podłączony niezwłocznie po instalacji

 9 Głowice konektorowe są wykonane z elastycznej,  

wysokiej jakości silikonowej gumy

Ekranowane głowice konektorowe Ensto są używa-
ne podczas przyłączania kabli o izolacji z tworzywa 
sztucznego (12 i 24 kV) do transformatorów, silni-
ków,  rozłączników oraz rozdzielnic SF6 w rozwiąza-
niach zarówno wnętrzowych, jak i napowietrznych.
Instalacja jest szybka i łatwa. 
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Ekranowane głowice konektorowe proste i kątowe 250 A
Głowice konektorowe proste oraz kątowe są używane przy połączeniach do transformatorów 
i rozdzielnic do 24 kV. Są przystosowane do współpracy ze standaryzowanymi stożkowymi izola-
torami przepustowymi zgodnie z Normami EN 50180 i EN 50181, Typ A (250 A). Odpowiednie dla 
1- żyłowych kabli z tworzywa sztucznego (XLPE, EPR, PE itd), głowice mogą pracować zarówno 
jako wnętrzowe lub napowietrzne. Zestaw zawiera komplet komponentów na 3 fazy. Zestaw 
zawiera śrubowe końcówki kablowe.

Ekranowane głowice konektorowe typu T 630 A
Głowice 630 A są używane w połączeniach do transformatorów i rozdzielnic do 24 kV.  
Są przystosowane do współpracy ze standaryzowanymi stożkowymi izolatorami przepustowy-
mi zgodnie z Normami EN 50180 i EN 50181, typ C1 (630 A). Odpowiednie dla 1- żyłowych kabli 
z tworzywa sztucznego (XLPE, EPR, PE itd), głowice mogą pracować zarówno jako wnętrzowe 
lub napowietrzne. Zestaw zawiera komplet komponentów na 3 fazy. Zestaw zawiera śrubowe 
końcówki kablowe.

Ekranowane głowice sprzęgające 630 A
Ekranowane głowice sprzęgające 630A służą do połączenia dodatkowego kabla o izolacji XLPE  
i żyle powrotnej z drutów o maksymalnym napięciu 24 kV do głowic konektorowych typu 
CONT630 oraz CONTB630.  Odpowiednie dla 1- żyłowych kabli z tworzywa sztucznego (XLPE, 
EPR, PE itd), głowice mogą pracować zarówno jako wnętrzowe lub napowietrzne. Zestaw zawie-
ra komplet komponentów na 3 fazy. Zestaw zawiera śrubowe końcówki kablowe

Ekranowane ograniczniki przepięć  630A
Ekranowane ograniczniki przepięć mogą być połączone z ekranowanymi głowicami konektoro-
wymi CONT630 i  CONTB630. Ograniczniki przeznaczone są do zabezpieczania urządzeń śred-
niego napięcia (transformatory, rozdzielnice itp.) przed przepięciami. Zestaw zawiera komplet 
komponentów na 3 fazy. 

Kod produktu EAN Opis Zakres przekrojów
24 kV mm²

Prąd 
A

CONE250.2 6438100319830 Głowica kątowa (kable 1-żył.)  25-95 250

CONS250.2 6438100319847 Głowica prosta (kable 1-żył.)  25-95 250

Kod produktu EAN Zakres przekrojów
12 kV mm²

Zakres przekrojów
24 kV mm²

Prąd 
A

CONT630.1 6438100319755 25-95 25-95 630

CONT630.2 6438100319762 95-240 70-240 630

CONT630.3 6438100319779 185-300 120-300 630

Złącze dwugniazdowe CONTP630 służy do połączenia razem dwóch lub więcej głowic konektorowych 
typu CONT630.x

CONTP630 6438100323578 Złącze dwugniazdowe 630 A. Zestaw zawiera trzy złącza dwugniazdowe.

Kod produktu EAN In kA Uc kV

CONTS630.10-24 6438100319823 10 24

Produkty

Kod produktu EAN Zakres przekrojów 
12 kV mm²

Zakres przekrojów
24 kV mm²

Prąd 
A

CONTB630.1 6438100319786 25-95 25-95 630

CONTB630.2 6438100319793 95-240 70-240 630

CONTB630.3 6438100319809 185-300 120-240 630
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