
Ensto povýšilo montáž VN kabelových spojek 
studené technologie na vyšší úroveň

Ensto All-in-One přímá spojka
Proč si práci komplikovat?
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Ensto All-in-One VN spojka za studena 
Všechny komponenty jsou integrovány do jednoho celku

Ensto povýšilo montáž VN kabelových spojek studené tech-
nologie na vyšší úroveň: nová spojka All-in-One má všechny 
části, nezbytné pro instalaci, umístěné na jedné nosné spirále. 
Je mnoho složitých věcí okolo nás - chceme Vaší práci co 
nejvíce zjednodušit . 

Každá montáž kabelové spojky vyžaduje 
odbornost a koncentraci na přesnost je-
jího výsledku. Kabelové spojky mohou práci 
komplikovat, nebo se snažit o zjadnodušení 
montáže. 

Ensto All-in-One přímá spojka garantuje bez-
problémovou a spolehlivou montáž, protože 
všechny kritické kroky montáže spojky jsou 
snadno provedeny přesně. 

Široký rozsah použití
Ensto All-in-One je použitelná pro všechny 
běžně používané jednožilové VN kabely. 

První výrobek z nové All-in-One řady pokryje 
napěťové hladiny od 12 to 36 kV a průřezy od 
70 - 240 mm².

Jednoduché jako 1-2-3
Ensto All-in-One přímá spojka šetří Váš čas a 
energii díky snadné montáži ve třech krocích:
1. Vysunutí z parkovací pozice a odstranění 

vnitřní nosné spirály
2. Propojení Cu pocínované punčošky 

se stíněním kabelu pomocí kruhových 
pružin 

3. Odstranění spirál dvou těsnících trubic

Zemnící Cu páska

Geometrické 
řízení pole

Vnitřní elektroda

Izolační trubice

Venkovní plášť

Silikonová těsnící trubice

Bavlněný pásek

Nosné spirály

Díky kompaktní konstrukci, celá spojka 
nárokuje minimální délku parkovací pozice. 
Spojka All-in-One může být namontována v 
teplotách do -25ºC. 

Testování kvality
Zajišťujeme průběžné kontrolní mecha-
nismy během výroby spojek. Mimo 
jiné kontroly materiálů, napěťové 
testy a měření částečných výbojů.  
Naše výrobky technologie za studena 
smrštitelné plně splňují a jsou testovány podle 
standardů HD 629.

www.ensto.com/all-in-one

Parkovací délka Montážní délka
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Informace o výrobku

Proč si práci komplikovat?

Smršťování za tepla Smršťování za studena Ensto All-in-One 

5 částí 3 části 1 část
NEW

!

CJAIO11 All-in-One přímá jednožilová spojka pro kabely s XLPE 
izolací a Cu dráty stínění nebo Al folií typ ”Wiski”
Spojka je určená pro spojení dvou max. 36 kV kabelů s XLPE izolací a Cu dráty stínění.  Spojka je 
určená pro spojení jednožilových kabelů a obsahuje všechny části pro jednu žílu.
Typové označení EAN Průřez stínění mm² Průřez jádra mm2 

24 kV se šroubovými spojovači  (Al/Cu)
CJAIO11.2403C 6438100320782 25 70-240
36 kV se šroubovými spojovači (Al/Cu)
CJAIO11.3603C 6438100319434 25 70-240

CJAIO11 All-in-One přímá jednožilová spojka pro kabely s XLPE 
izolací a Cu dráty stínění nebo Al extrudovanou folií
Spojka je určená pro spojení dvou max. 36 kV kabelů s XLPE izolací a Cu dráty stínění.  Spojka je 
také určena pro kabely typu AHXAMK-W. Spojka obsahuje všechny části pro tři žíly. 
Typové označení EAN Průřez stínění mm² Průřez jádra mm2

24 kV se šroubovými spojovači  (Al/Cu)
CJAIO11.2403C-ALS 6438100320751 25 70-240
36 kV se šroubovými spojovači (Al/Cu)
CJAIO11.3603C-ALS 6438100320768 25 70-240

All-in-One jednožilová přechodová spojka
Spojka je určená pro spojení max. 24 kV kabelů s XLPE izolací a klasických papírových kabelů. 
Spojka je určena pouze pro spojení dvou jednožilových kabelů a obsahuje části pro jednu žílu.
Typové označení EAN Průřez stínění mm² Průřez jádra mm2 

24 kV

24 kV se šroubovými spojovači  (Al/Cu)
CJAIOT11.2403C 6438100320775 25 70-240

CJAIO11 All-in-One opravná spojka pro 1 žilové kabely s XLPE 
izolací a Cu dráty stínění nebo s Al extrudovanou stínící folií
Spojka je určená pro spojení dvou max. 24 kV kabelů s XLPE izolací a Cu dráty stínění nebo Al 
folií.  Spojka je určena pro jednožilové kabely a obsahuje části pro tři žíly.
Typové označení EAN Průřez stínění mm² Průřez jádra mm2 

24 kV

24 kV se šroubovými spojovači  (Al/Cu)
CJAIO11.3603C-25-REP-ALS 6438100316648 25 70-240

Ensto Kabelové Soubory

Ensto příslušenství pro kabelové 
distribuční sítě nabízí a obsahuje mno-
ho různých typů pro kabely NN a VN 
pro napětí 1 - 42 kV. Nabízíme přímé 
spojky pro plastové i papírové kabely, 
přechodové varianty spojek, koncovky 
pro vnitřní a venkovní provedení v 
technologiích za studena nebo za tepla 
smrštitelných.

Online informace o výrobku:

www.ensto.com/all-in-one



Ensto Oy Ensio Miettisen Katu 2, P.O. Box 77 
FIN-06101 Porvoo, Finland
ensto@ensto.com 
www.ensto.com
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Ensto Czech s.r.o.
Obchodní ulice 107
251 01  Praha - Čestlice, Česká Republika
petr.krejci@ensto.com
www.ensto.cz


