
ELASPEED ORTA GER‹L‹M KABLO EKLER‹

En Uygun ve Güvenilir

EK TEKNOLOJ‹S‹

ORTA GER‹L‹M 
KABLO EK S‹STEMLER‹

12 kV - 36 kV 
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DKABLO EK‹ ÖZELL‹KLER‹

¥ Standard kablo kesme ve soyma aletleri haricinde �zel ekipman gerektirmez. 
IsÝ ve aleve ihtiya� yoktur.

¥ YapÝm s�resi kÝsadÝr, dolayÝsÝyla iß�ilik maliyeti d�ß�kt�r.

¥ Sistem bekletilmeden enerjilendirilebilir.

¥ B�t�n ek sistemi tek par�adan ibarettir.

¥ Bir �r�n birden fazla kablo �apÝnda kullanÝlabilir.

¥ YapÝmÝ basittir; �zel bilgi ve beceri gerektirmez.

¥ K���k boyutlu ve hafif olduÛundan kolay depolanabilir ve sevk edilebilir.

¥ Dar hacimli yerlere kolayca monte edilebilir.

O.G. KABLO EKLER‹

KABLO EK‹ GÜVEN‹L‹RL‹L‹⁄‹ 

¥ Kablo sekt�r�n�n en b�y�Û� ve araßtÝrma - gelißtirmeye en �ok b�t�e ayÝran lider Pirelli
tarafÝndan uluslararasÝ standartlarda �retilmißtir. 

¥ Ekler kablo yapÝm teknolojisi ve makinalarÝ kullanÝlarak EPR �zel lastikten i� yarÝ iletken, 
yalÝtkan ve dÝß yarÝ iletken halinde aynÝ anda 3Õl� p�sk�rtme ile ve t�m elektriksel fonksiyonlar
dahil edilmiß olarak �retilir. Bu �zellik ek yapÝm sÝrasÝnda olabilecek hatalarÝ ortadan kaldÝrÝr.

¥ �retim safhasÝnda eke kablo standardlarÝndaki b�t�n elektriksel ve fiziksel testler 
uygulandÝÛÝndan devreye alma �ncesinde �zel bir teste ihtiya� yoktur.

¥ Ek yapÝmÝ esnasÝnda plastik spiralin �ekilerek boßaltÝlmasÝ sonucu olußan y�ksek 
basÝn�lÝ daralma ek ortasÝndan baßlÝyarak dÝßa doÛru olduÛundan uniform ve kesin 
sÝzdÝrmazlÝk saÛlanÝr.

¥ EsnekliÛi sayesinde darbelere ve b�k�lmelere dayanÝklÝdÝr.

¥ IsÝ deÛißiminden etkilenmez, kablo ile aynÝ oranda genleßip daralabilir.

¥ Ekin i�inde herhangi bir yapÝßkan madde bulunmadÝÛÝndan su sÝzdÝrmazlÝÛÝ ve nem 
yalÝtÝmÝ s�reklidir.
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‹letken irtibat klemensi 

Ek gövdesi

Yar› iletken d›fl k›l›f

Metal ekran

Su s›zd›rmaz esnek k›l›f

Plastik spiral göbek6
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KABLO EK‹ YAPISI

KABLO EK‹ KULLANIM ALANLARI 

• 12 kV - 36 kV aras› gerilim kademelerinde 

• 25 mm2 - 630 mm2 aras› kesitli kablolarda

• Tek damar ve üç damarl› kablolarda

• ‹letken kesitleri farkl› iki kablonun birlefliminde

• De¤iflik tipte kablolarda (PVC; XLPE; Lastik; Ka¤›t yal›tkanl› vs.)

• Bak›r veya aluminyum iletkenli kablolarda

O.G. KABLO EKLER‹
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TÜRK P‹RELL‹ 
Kablo ve Sistemleri A.fi.

www.tr.pirelli.com

‹STANBUL
B�y�kdere Cad. No.117
80300 Gayrettepe - Üstanbul
Tel : (0212) 217 59 00 - 24 hat Pbx
Tel : (0212) 355 15 00
Fax: (0212) 217 58 95

ANKARA
Atat�rk BulvarÝ No: 175/4
KavaklÝdere 06680 Ankara
Tel : (0312) 418 27 84
Tel : (0312) 418 28 44
Fax: (0312) 418 29 11

KABLO EK‹ MONTAJ fiEKL‹

KABLO EK‹ 

• Direkt topra¤a gömülebilir. 

• 2 bar bas›nca kadar su alt› tesislerde kullan›labilir.

• Kanal içine veya kablo tavalar› üzerine serilebilir.

• Petrokimya Endüstrisi gibi özel flartlar istenen yerlerde kullan›labilir.

O.G. KABLO EKLER‹

KABLO EK‹ 18 ÜLKEDE 1994 YILINDAN 
BER‹ DEVREDED‹R.

EK KABLOYA YERLEÞTÜRÜLÜR

SPÜRAL �EKÜLEREK EK KABLOYA OTURTULUR

METAL EKRAN BAÚLANTILARI YAPILIR

KORDONLAR �EKÜLEREK ESNEK DIÞ KILIF KABLOYA YATIRILIR


