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CWS 250 A 24 kV | CGS 250 A  24 kV
Adaptoare ambroşabile CWS (în T) şi CGS (drepte), cu conectică inclusă,  

Elemente constructive
1. repartitor de câmp electric
2. conectică cu şurub, cap special
3. contact tip ştift
4. ecran interior
5. izolaţie primară
6. carcasă cauciuc EPDM
7. piuliţă de fixare
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Aplicaţii
Adaptoarele ambroşabile Cellplux tip CWS (în T) sau CGS (drepte) sunt concepute pentru montaj pe cabluri monofazate 
de medie tensiune, cu izolaţie polimerică (PVC, PE, XLPE sau EPR) cu diferite straturi semiconductoare şi ecranări. 
Tipurile CWS şi CGS se conectează cu borne de  tip A la celule / transformatoare de medie tensiune, (conf. EN 50180, 
EN 50181 şi DIN 47636), cu trecere etanşă, prezentând soluţie pentru tensiuni de lucru de până la 24kV.

Tensiunea nominală
• U0/U (Um) 6/10 (12) – 12.7/22 (24) 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 
   fiecare adaptor testat individual
• uz atât interior cât şi exterior
• imersibil, etanşeitate perfectă

•

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

Setul conţine:
• set de 3 adaptori pt. cele 3 faze, individual testaţi
• componente necesare asamblării complete
• instrucţiuni de utilizare în limba română
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CWS

CGS

pt. borne de tip A (250 A), cu trecere etanşă



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

www.gerkonelectro.ro

Tip 12 kV
Q mm²

17,5 kV
Q mm²

24 kV
Q mm²

Ø1
mm

Cod comandă

CWS  250A  24kV  16-95/EGA 50 - 95 25 - 95 16-95 14.7 295167

CWS  250A  24kV 70-150/EGA 120-150 95-150 70-150 19.9 293792

CGS  250A  24kV  25-95/EGA 50 - 95 25 - 95 25 - 95 14.7 295283

CGS  250A  24kV 70-150/EGA 120-150 95-150 70-150 19.9

EGA = adaptoarele se livrează cu kit de împământare suplimentară

293797
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Tip Cod comandă

CVS 250 A 24kV 225844

Caracteristici tehnice

CVS 250 A 24 kV 

Aplicaţii
Cu ajutorul dispozitivul CVS se pot conecta 2 adaptoare de tip CWS sau CGS, în T sau drepte. Montarea se face 
cu usurinţă, conectorii tip ştift a celor două adaptoare se introduc în dispozitivul CVS şi se fixează suplimentar. 
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Dispozitiv pt. conectarea a 2 adaptoare ambroşabile de tip CWS (în T) sau CGS (drepte)  

Tensiunea nominală
• U0/U (Um) 6/10 (12)  12.7/22 (24) kV

Caracteristici
• instalare rapidă, simplă şi sigură
• puţine componente auxiliare
• uz atât interior cât şi exterior
• imersibil, etanşeitate perfectă
• fiecare dispozitiv testat individual

Setul conţine:
set de 3 dispozitive pt. cele 3 faze, individual testaţi
componente necesare asamblării complete
instrucţiuni de utilizare în limba română
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• 
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