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Коротко про Ensto

Ensto - міжнародна промислова 
група, заснована в 1958 році 
і спеціалізується на розвитку, 
виробництві та збуті електричних 
систем та аксесуарів. Сьогодні Ensto 
має представництва в 14 країнах 
світу, поставляє продукцію в більш 
ніж 70 країн, кількість співробітників - 
більше 1100. Продукція Ensto відіграє 
ключову роль в роботі та розвитку 
енергосистем. Продукцію Ensto можна 
побачити в енергетичних мережах, 
мережах освітлення, інсталяції, 
різних високотехнологічних 
системах контролю та моніторингу 
в будівлях і т.д. Тісний взаємозв’язок 
із споживачем, прямі інформаційні 
канали, широкі можливості 
високоякісної продукції - ключові 
елементи сервісу Ensto. 

Ensto Utility Networks

Ensto Utility Networks - один з трьох 
напрямів Ensto, є однією з найбільших 
інтернаціональних груп компаній, 
що виробляють і розвивають 
обладнання, а також пропонують 
нові рішення для передачі і розподілу 
електроенергії. Основою ряду 
продукції Utility Networks є лінійна 
арматура для повітряних ЛЕП та 
матеріали для кабельних ліній. 
Ensto має дочірні підприємства у 
країнах Скандинавії, Західної та 
Східної Європи. З листопада 2004 
року відкрито ПРАТ ЕНСТО УКРАЇНА - 
дочірнє підприємство групи Ensto в 
Україні.

Більш детальна інформація:
www.ensto.com
www.ensto.ua

Продукція

ЕНСТО УКРАЇНА пропонує рішення і 
матеріали для:
• ЛЕП низької напруги з 
самоутримними ізольованими 
проводами
• ЛЕП середньої напруги з проводами 
з захисним покриттям
• кабельних ліній низької і середньої 
напруги
Ensto має заводи в Фінляндії, Естонії 
та Росії.

Ensto - надійний партнер

• Розвиток продукції у співпраці зі 
споживачем
• Продукція, яка легко встановлюється, 
безпечна та економічна
• Професійне навчання та технічна 
підтримка
• Тривалі лабораторні випробування 
на стійкість для різних кліматичних 
умов
• Продукція, яка відповідає 
міжнародним та вітчизняним 
стандартам (VDE/DIN, ВБН В.2.5-

341.004.001.001-02, ГНД34.20.261-
2004, ПУЕ:2006 та ін).
• Технічні умови на лінійну арматуру, 
погоджені з МІНПАЛИВЕНЕРГО 
України
• Великий досвід роботи в Україні (з 
1996 року)
Сертифікована якість

Більшість компаній Ensto мають 
сертифікат ISO 9001. Наша 
високоякісна продукція дає 
можливість конструювати мережі з 
низьким рівнем аварійності.
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Вступ

Провід з захисним покриттям 
(система PAS), був розроблений для 
підвищення надійності розподілу і 
передачі електроенергії. Система 
PAS зменшила кількість аварій на 
ЛЕП, викликаних впливом зовнішніх 
факторів. Також, дозволила зменшити 
охоронні зони для ЛЕП, що є великою 
перевагою в обмежених умовах і 
в забудованих зонах. Рішення PAS 
дають можливість реалізувати, 
наприклад, вихід з ТП в маленькому 
просторі, також мають естетичний 
зовнішній вигляд.

Роки використання системи довели 
її виняткову функціональність 
і надійність. Перша лінія була 
побудована у Фінляндії в 1976 році, 
в Швеції - 1985 р., на даний момент у 
Фінляндії побудовано більше ніж 7500 
кілометрів ЛЕП системи PAS, частка 
в будівництві розподільчих мереж 
середньої напруги становить близько 
35%. У Швеції більш ніж 9500 км ліній 
PAS, частка в будівництві нових мереж 
середньої напруги близько 60%. На 
даний момент система PAS широко 
використовується в декількох 
європейських країнах, включаючи 
Норвегію, Великобританію, Австрію, 
Балтійські країни, Польщу, Чеську 
Республіку та Словенію.

ЕНСТО безперервно продовжує 
вдосконалення системи, роблячи 
будівництво більш простим, швидким 
і надійним. Це засновано на простих 
і економічних конструкційних 
рішеннях, які розроблені у співпраці з 

проектувальниками і будівельниками 
мереж і відповідають всім 
вітчизняним і зарубіжним нормам.

Надійність

Ізоляційне покриття проводів 
запобігає аварійним ситуаціям, 
які викликані впливом 
зовнішніх факторів. Завдяки 
в о д о в і д ш т о в х у в а л ь н и м 
властивостям ізоляційного 
покриття обриви, аварії, пов’язані 
з обмерзанням проводів, були 
практично зведені до нуля. За 
статистикою, співвідношення 
аварійності на ПЛ зменшилася з 
4,5 аварій/100 км для традиційних 
неізольованих ліній до 0,9 
аварій/100 км для ізольованих.
Завдяки цим перевагам, деякі 
енергетичні компанії вибрали ПЛ 
системи PAS для гарантованого і 
безаварійного енергопостачання 
своїх ключових абонентів.

Система PAS 

Коридори для ліній

Просіка, необхідна для ПЛ системи 
PAS приблизно на 40% менше, ніж 
для традиційних неізольованих 
ліній. Це дало можливість будувати 
лінії в обмежених умовах, таких як 
забудовані території і, в особливості, 
ліси, для яких рекомендована ширина 
просіки становить 4 м, що робить 
можливим залишати дерева вздовж 
доріг як візуальний і звуковий бар’єр.
Система PAS пропонує також значну 
економію простору в місцях виходів 
лінії з ТП. Також значно зменшений 
габарит лінії при паралельній і 
багатоколовії підвісці.

normaali avojohto

Ensto PAS

неізольована лінія
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Система PAS

Витрати

Витрати на будівництво лінії PAS 
є помірними, беручи до уваги їх 
переваги над традиційною системою 
неізольованих проводів. При 
будівництві багатоколових ЛЕП, лінії 
PAS і неізольовані лінії коштують 
однаково.

Розробка

На відміну від традиційних ліній з 
неізольованими проводами, для ліній 
системи PAS були встановлені деякі 
додаткові вимоги.
Найбільш важливі вимоги включають 
в себе:
• Провід повинен мати жилу зі 
спеціального алюмінієвого сплаву
• З проводами потрібно поводитися 
обережно, щоб не пошкодити 
ізоляцію
• Може бути використана тільки 
арматура, розроблена і затверджена 
для цих проводів
• На частинах лінії, які вразливі 
до перенапруг, мають 
використовуватися пристрої захисту 
від дуги
• Підстанції повинні мати УЗО, а 
також пристрої, обладнані сигналом 
тривоги на випадок аварії

Захист від перенапруг

При ударі блискавки в лінію або 
в її безпосередній близькості 
індукується перенапруга, величина 
якої приблизно однакова на всіх 
трьох фазах. Перенапруга між 
фазним провідником і заземленою 
металоконструкцією може досягати 
близько декількох сотень кіловольт, 
але прямий удар блискавки в лінію 
- велика рідкость. Якщо лінія не 

обладнана пристроями захисту від 
перенапруги, розряд відбувається 
на найближчій опорі, ініціюючи 
дугу між заземленою траверсою і 
провідником. Після розряду, виникає 
струм К.З., величина якого зазвичай 
складає декілька кілоампер, і йде 
на робочій частоті в напрямку від 
виходу з підстанції в сторону К.З., 
генерованого дугою. Його величина 
залежить від величини струму 
короткого замикання мережі і відстані 
від підстанції до місця розряду. 
Розряд відбувається на найближчому 
від провідника заземленому місці і 
йде у бік потоку енергії (наприклад, 
до споживача).
Дуга може вільно переміщатися 
по неізольованих проводах, але 
на проводі системи PAS ізоляція 
ускладнює це переміщення. При 

розряді дуга випалює невеликий 
отвір в ізоляції і горить до 
пошкодження або перегорання 
провідника. Захист лінії при цьому не 
встигає спрацьовувати. Виходячи з 
цього провід PAS потрібно захищати 
пристроями захисту від перенапруг, 
встановленими в певних місцях лінії. 
Завдяки цьому, розряд відбувається 
без ушкодження проводу.
Пристрої захисту від перенапруг 
використовуються спільно з іншими 
компонентами захисту мережі. 
Завдяки цьому можливо забезпечити 
гарантоване безперебійне живлення 
для споживачів. Пристрої захисту 
повинні встановлюватися в місцях 
найбільш частого виникнення 
перенапруги (поля і височини). Також 
потрібно встановлювати захист в 
населеній місцевості і уздовж доріг.

I Провід АС 3х70, плоске розташування

II Провід АС 3х70, трикутне розташування

III Провід АС 3х70,  розташування при проходженні насаджень

IV Система PAS, горизонтальне розташування

V Система PAS, вертикальне розташування

VI Універсальний кабель (підвісний)

VII Кабель XLPE (сухий «зшитий» поліетилен), підземна КЛ

VIII Кабель с бумажною ізоляцією, підземна КЛ

Порівняння сумарних витрат, пов’язаних з будівництвом та 
експлуатацією ліній середньої напруги

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Витрати, повязані з охоронними відстанями при проходженні лінії в сільгоспугіддях

Витрати на експлуатацію та вирубку дерев

Витрати на будівництво лінії
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Тип траверси
Величина 
струму короткого 
замикання (кА)

Метод захисту

PAS біля 1.0 Іскрові розрядники, ОПН, захист по 
струму

PAS 1.5 - 2.5
УЗД з подвійним шунтом, іскрові 
розрядники, ОПН, захист по струму 
(розрядник+ОПН)

PAS >2.5 УЗД, іскрові розрядники, ОПН, 
захист по струму (розрядник+ОПН)

Міжфазні відстані, 
як для неізольова-
ного провода

Іскрові розрядники, ОПН, захист по 
струму (розрядник+ОПН)

Вид захисту УЗД Іскрові розрядники ОПН Захист по струму 
(розрядник+ОПН)

Захист лінії Ефективні Ефективні Ефективні Ефективні

Захист 
компонентів 
мережі

Немає захисту При невеликих розрядах, 
невеликі ТП

Захищають тр-ри і 
кабелі

Захищають невеликі 
тр-ри 

Якість 
електроенергії

Падіння напруги Падіння напруги Немає падіння 
напруги

Немає падіння напруги

Неізольовані 
ділянки лінії

Використовується 
захист від птахів

Використовується захист 
від птахів

Використовується 
захист від птахів

Використовується 
захист від птахів

Радіперешкоди Немає Немає Немає Немає

Пошкодження Витримують 2-3 
розряда при 10 кА/1 
сек.

Витримують 2-3 розряда 
при 10 кА/1 сек.

Можуть бути 
пошкоджені при 
великому струмі 
(енергії) блискавки

Можуть бути 
пошкоджені при 
великому струмі 
(енергії) блискавки

Вартість Недорого Недорого Висока Помірна

Для захисту застосовуються 
наступні типи обладнання:

• УЗД (дугозахисні роги)
• Іскрові розрядники
• Обмежувачі перенапруги (ОПН)
• Розрядники спільно з ОПН

Вибір захисту пов’язаний з 
величиною струму короткого 
замикання мережі. У таблиці 
вказані величини міжфазної 
відстані для ізольованих проводів, 
величини струму короткого 
замикання, об’єкт, що захищається 
та вид захисту.

Система PAS
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Пристрої захисту від дуги (ПЗД)

ПЗД розроблені для перенаправлення 
виникнувшої дуги з проводу та 
ізолятора на роги. ПЗД складається з 
дугозахисних рогів, рекомендованих 
використовувати на штирьових 
і опорних ізоляторах. Також 
рекомендується використовувати 
ПЗД на підвісних і натяжних 
ізоляторах.

У разі виникнення дуги, вона не 
пошкоджує провід, а передається 
на верхню частину ізолятора (1), 
після чого пересувається уздовж 
алюмінієвого шунта, намотаного 
навколо головки ізолятора, до 
дугозахисного рогу (2). Після чого 

Вузли лінії PAS

дуга іонізує повітря, роблячи 
його провідним (3), виникає 
коротке замикання між фазами (4), 
спрацьовують пристрої захисту 
лінії. Відстань між рогами не 
повинна бути більше міжфазних. 
Роги встановлюються в комплекті 
з затискачами, проколюючими 
ізоляцію, які не порушують 
механічну міцність проводу, що 
було підтверджено кількома 
випробуваннями на розтяг та 
вібрацію.
ПЗД може поставлятися в комплекті 
з шунтами. У колах з одностороннім 
живленням ПЗД встановлюються 
на стороні споживача. У колах 
з можливістю двостороннього 
живлення ПЗД встановлюються по 

обидві сторони траверси. ПЗД можуть 
також бути призначені для установки 
комплектів тимчасового заземлення 
та використовуються спільно з 
натяжними, штирьовими і опорними 
ізоляторами. При невеликих 
струмах короткого замикання ПЗД 
використовуються з подвійними 
шунтами. Шунти виготовляються 
з алюмінієвого дроту перетином 
25 мм2 і встановлюються також, як і 
одиночні.
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ПЗД для відгалужувальної опори

На натяжних ізоляторах 
відгалужувальних опор рекомен-
дується використовувати іскрові 
розрядники (стор. 14). В окремих 
випадках можна використовувати 
ПЗД. Відгалужувальні затискачі 
встановлюються з боку споживача 
між траверсою і ПЗД (див. Рис.). 
Обладнання, наприклад, натяжні 
ізолятори SDI90.0 з іскровими 
розрядниками SDI10.2, ОПН 
або обмежувачами по струму 
вибирається, виходячи з необхідності. 
У деяких випадках, ізольована 
відпайка виконується без захисту від 
дуги.

Улаштування затискачів

Перед початком робіт потрібно 
уважно вивчити інструкції з монтажу, 
в якій детально описані всі види 
операцій.
При установці затискачів ПЗД 
SEW20.1, SEW20.2 або SEW20.3, з 
провода не потрібно знімати ізоляцію 
(див. Рис.). Затискач обладнаний 
зубцями, що проколюють ізоляцію, 
змазані спеціальним мастилом для 
герметизації місця з’єднання.
Встановлювати затискач слід 

обережно, дотримуючись інструкції 
з монтажу, на динамометричному 
ключі вибирається значення 
моменту затягування 40 Н.М. 
Затискач повинен бути встановлений 
у відповідному місці. Особливо 
обережно потрібно працювати при 
мінусових температурах. Затискачі 
ПЗД призначені для одноразового 
використання. ЗД не встановлюються 
на неізольованих проводах, в цьому 
випадку необхідно використовувати 
інший тип захисту.

Магістральна лінія PAS з 
двостороннім живленням/ 
відпайка - лінія PAS 

На натяжних ізоляторах відга-
лужувальних опор рекомендується 
використовувати іскрові розряд-
ники. В окремих випадках 
можна використовувати ПЗД. 
Відгалужувальні затискачі 
встановлюються по обидві сторони 
траверси, між траверсою і ПЗД. 
Обладнання, наприклад, натяжні 
ізолятори SDI90.0 з іскровими 
розрядниками SDI10.2, ОПН або 
розрядниками з ОПН вибирається, 
виходячи з необхідності. У деяких 
випадках, ізольована відпайка 
виконується без захисту від дуги. 

НАПРЯМОК ПОТОКУ ЕНЕРГІЇ

ЛІНІЯ З ДВОСТОРОННІМ ЖИВ-

ЛЕННЯМ

НАПРЯМОК ПОТОКУ ЕНЕРГІЇ



10

Улаштування УЗД
Горизонтальна траверса 
Одноколова лінія

У лінії з одностороннім живленням ПЗД 
встановлюються з боку споживача, 
роги повернені вниз. Алюмінієвий 
шунт, що охоплює провід має переріз 
25 мм2, кінець шунта заводиться 
у відгалужувальний затискач. При 
використанні спіральної в’язки, ПЗД 
має бути пов’язане окремим шунтом 
з алюмінієвого дроту перетином 
25 мм2, з шийкою ізолятора, шунт 
повинен бути намотаний на ізолятор 
в два охоплення.

Вертикальна траверса, одно-
стороннє живлення
Одноколова лінія

У лінії з одностороннім 
живленням ПЗД встановлюються 
в бік споживача, роги повернені 
назовні. Алюмінієвий шунт, що 
охоплює провід має переріз 
25мм2, кінець шунта заводиться в 
відгалужувальний затискач. При 
використанні спіральної в’язки, ПЗД 
має бути пов’язане окремим шунтом 
з алюмінієвим дротом перетином 
25 мм2, з шийкою ізолятора, шунт 
повинен бути намотаний на ізолятор 
в два охоплення.

Вузли лінії PAS

НАПРЯМОК ПОТОКУ ЕНЕРГІЇ
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Горизонтальна траверса, лінія 
з двостороннім живленням, 
одноколова
На лінії з можливістю двостороннього 
живлення, ПЗД встановлюються по 
обидві сторони траверси, роги 
повернені вниз. Алюмінієвий шунт, 
що охоплює провід має переріз 
25мм2, кінець шунта заводиться в 
відгалужувальний затискач. При 
використанні спіральної в’язки, ПЗД 
має бути пов’язане окремим шунтом 
з алюмінієвого дроту перетином 
25 мм2, з шийкою ізолятора, шунт 
повинен бути намотаний на ізолятор 
в два охоплення.
Шунт повинен бути двічі намотаний 
навколо шийки ізолятора і двічі 
охоплювати провід, після чого 
кінці шунта заводяться в затискач 
ПЗД.

Горизонтальне розташування, 
одностороннє живлення, дво-
ланцюгова лінія

У лінії з одностороннім 
живленням ПЗД встановлюються 
в бік споживача, роги повернені 
назовні. Алюмінієвий шунт, що 
охоплює провід має переріз 
25мм2, кінець шунта заводиться в 
відгалужувальний затискач. При 
використанні спіральної в’язки, ПЗД 
має бути пов’язане окремим шунтом 
з алюмінієвого дроту перетином 
25 мм2, з шийкою ізолятора, шунт 
повинен бути намотаний на ізолятор 
в два охоплення. Траверси повинні 
бути з’єднані між собою мідним 
шунтом, перетином мінімум 50 мм2.

Вертикальне розташування, лінія 
з можливістю двостороннього 
живлення, одноколова
На лінії з можливістю двостороннього 
живлення, ПЗД встановлюються по 
обидві сторони траверси, роги 
повернені назовні. Алюмінієвий 
шунт, що охоплює провід має переріз 
25 мм2, кінець шунта заводиться в 
відгалужувальний затискач. При 
використанні спіральної в’язки, ПЗД 
має бути пов’язане окремим шунтом 
з алюмінієвого дроту перетином 
25 мм2, з шийкою ізолятора, шунт 
повинен бути намотаний на ізолятор 
в два охоплення. Шунт повинен бути 
двічі намотаний навколо шийки 
ізолятора і двічі охоплювати 
провід, після чого кінці шунта 
заводяться в затискач ПЗД. 



12

Вертикальне розташування, 
одностороннє живлення, 
двоколова лінія

У лінії з одностороннім живленням 
ПЗД встановлюються в бік споживача, 
роги повернені назовні. Алюмінієвий 
шунт, що  охоплює провід має переріз 
25мм2, кінець шунта заводиться в 
відгалужувальний затискач. При 
використанні спіральної в’язки, ПЗД 
має бути пов’язане окремим шунтом з 
алюмінієвого дроту перетином 25 мм2, 
з шийкою ізолятора, шунт повинен 
бути намотаний на ізолятор в два 
охоплення. 

Вертикальне розташування, лінія 
з можливістю двостороннього 
живлення, двоколова

На лінії з можливістю двостороннього 
живлення, ПЗД встановлюються по 
обидві сторони траверси, роги 
повернені назовні. Алюмінієвий 
шунт, що охоплює провід, має переріз 
25 мм2, кінець шунта заводиться в 
відгалужувальний затискач. При 
використанні спіральної в’язки, ПЗД 
має бути пов’язане окремим шунтом з 
алюмінієвого дроту перетином 25 мм2, 
з шийкою ізолятора, шунт повинен бути 
намотаний на ізолятор в два охоплення.
Шунт повинен бути двічі намотаний 
навколо шийки ізолятора і двічі 
охопити провід, після чого кінці 
шунта заводяться в затискач ПЗД.

Горизонтальне розташування, лінія 
з можливістю двостороннього 
живлення, двоколова
На лінії з можливістю двостороннього 
живлення, ПЗД встановлюються по 
обидві сторони траверси, роги 
повернені назовні. Алюмінієвий 
шунт, що охоплює провід має переріз 
25 мм2, кінець шунта заводиться в 
відгалужувальний затискач. При 
використанні спіральної в’язки, ПЗД 
має бути пов’язане окремим шунтом з 
алюмінієвого дроту перетином 25 мм2, 
з шийкою ізолятора, шунт повинен бути 
намотаний на ізолятор в два охоплення.
Шунт повинен бути двічі намотаний 
навколо шийки ізолятора і двічі 
охопити провід, після чого кінці 
шунта заводяться в затискач ПЗД. 
Траверси повинні бути з’єднані між 
собою мідним шунтом, перетином 
мінімум 50 мм2.
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Іскрові розрядники

При невеликих струмах короткого 
замикання дуга розвивається повільно 
і тривалий час впливає на ізолятор. 
Для запобігання пошкодження 
ізолятора, дуга має проходити 
точно в іскровому проміжку (1), що 
призведе до короткого замикання 
через траверсу (2) і спрацюванню 
захисту. Іскровий проміжок також 
повинен витримувати дію високих 
струмів короткого замикання (Ik = 10 
кА / 1 сек). Для іскрових розрядників 
несуттєво напрямок потоку енергії, 
вони можуть встановлюватися з будь-
якого боку опори. Іскрові розрядники 
можуть застосовуватися з натяжними, 
штирьовими і опорними ізоляторами.

Улаштування іскрових розрядників 
Натяжні ізолятори 

Найкращим способом установки 
іскрових розрядників з натяжними 
ізоляторами - є застосування 
ізоляторів SDI90 разом з комплектами  
SDI27.1  або SDI10.2. Для іскрових 
розрядників не має значення 
напрямок потоку енергії, вони можуть 
бути встановлені по будь-якій стороні 
траверси. Іскрові розрядники різних 
фаз можуть бути встановлені по різні 
боки траверси, іскровий проміжок - 
близько 150 мм.

Вузли лінії PAS
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Поворот, виконаний натяжними 
ізоляторами

У разі виконання повороту 
з натяжними ізоляторами, 
встановленими один над іншим, ПЗД 
SDI27.1 повинні використовуватися 
з полімерним ізолятором SDI90.0. 
Шпильки позаду опори повинні бути 
з’єднані вертикальною перемичкою, 
наприклад, PEK68 або шунтом, 
(мідь перерізом не менше 50 мм2). 
Це запобігає короткому замиканню 
через опору. Також, подібна 
конструкція може бути використана 
на траверсі кутової опори.

Горизонтальне розташування

Іскровий проміжок створюється 
за допомогою комплекту SDI20.3, 
що складається з ПЗД і металевої 
конструкції, встановленої на штирі 
ізолятора, обладнаної дуговим рогом. 
Для однієї опори потрібна установка 
трьох комплектів SDI20.3. Іскровий 
проміжок може розміщуватися по 
будь-якій стороні ізолятора, на його 
ефективність не впливає напрямок 
потоку енергії. Іскровий проміжок 
повинен становити 150 мм.

Траверса кутової опори з 
підвісним затискачем, обладнаним 
монтажними роликами і іскровим 
розрядником на натяжному 
ізоляторі

Оптимальним рішенням для кутової 
опори є використання натяжної 
ізолюючої підвіски, що складається 
з підвісного затискача SO181.6, 
комплекту SDI27.1 і натяжного 
ізолятора SDI90. Це обладнання 
забезпечить найкращий захист 
для проводу і зведе до нуля 
радіоперешкоди. З провода при 
цьому не потрібно знімати ізоляцію. 
Підвісні затискачі, які не обладнані 
пристроями для проколу ізоляції, не 
рекомендується використовувати на 
лініях PAS.
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Відгалужувальна опора з 
іскровими розрядниками

Для підключення ізольованих 
проводів або кінцевого 
кріплення, найкращим методом 
є використання натяжного 
затискача SO255 і ізолятора SDI90 
з комплектом SDI27.1. Також 
можна використовувати комплект 
SDI10.2 з натяжним затискачем 
SO85. Відгалуження виконується 
проколюючим затискачем SLW25.2. 
Ізоляція проводу при цьому не 
знімається.

Магістральна 
ізольована / відгалуження 
ізольованим або голим проводом

Магістральна лінія обладнана 
ІР. Відгалужувальні затискачі 
встановлюються у вільному місці, 
з’єднувальні проводи можуть бути 
ізольованими або голими.

Магістральна неізольована 
лінія / відгалуження лінії PAS
Найкращим і найбільш простим 
методом виконання захисту на 
відгалужувальній опорі є установка 
комплекту SDI 27.1 разом з 
натяжними затискачами SO255 (або 
SO256), при цьому ізоляція з провода 
не знімається. Також можлива 
установка комплекту SDI10.2 з 
затискачем SO85. При використанні ІР 
на натяжному ізоляторі, відгалуження 
може бути виконане голим або 
ізольованим проводом. Також, при 
цьому магістральна лінія може бути 
як ізольованою, так і неізольованою.
У разі, якщо неможливо встановити ІР 
на натяжних ізоляторах, захист може 
бути виконаний іншим способом. 
Це може відбутися при підключенні 
до існуючої ізольованої лінії з 
встановленим захистом.
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Затискач з ізольованим кожухом

Роги

Іскровий проміжок=80±10 мм

Підтримуюча рейка

Місце заземлення траверси

Розрядники

Більш економічним способом 
захисту проводу є використання 
струмових обмежувачів, ніж тільки 
ОПН. Переваги засновані на виборі 
невеликого ОПН. Отриманий 
потенціал не може пройти через 
невеликий ОПН, і розряджається 
через повітря. Цей метод забезпечує 
споживачеві безперебійне 
енергопостачання, тому що при 
спрацюванні захисту живлення не 
відключається. ОПН встановлюються 
на траверсі так само, як і ПЗД.
Установка повинна бути виконана 
по кожній стороні опори, керуючись 
напрямком потоку енергії. 

Вузли PAS 

Траверса обов’язково повинна 
бути заземлена. Кількість місць 
захисту вибирається в відповідності 
з довжиною прольоту, висотою від 
землі, від відстані до дерев, рельєфом 
місцевості.
Улаштування розрядників

Перевагою цього способу захисту 
є безперебійне енергопостачання. 
Її спрацьовування не викликає 
відключення лінії пристроями 
захисту на РП. Розряд прямує 
через металооксидний пристрій 
та іскровий проміжок, минаючи 
ізолятор. Пристрій має менший 
шлях витоку, ніж ізолятор, розряд 
проходить тільки через пристрій 

захисту. Птахи, інші тварини, гілки, 
що дотикаються до пристрою, не 
викликають спрацювання захисту. 
Траверса обов’язково повинна 
бути заземлена. При установці 
комплекту SDI46.5, пристрій 
встановлюється біля штиря ізолятора, 
ріг - відповідно з проколюючим 
затискачем монтується на проводі. 
ОПН монтується за допомогою 
відповідної рейки. Іскровий 
проміжок виставляється на величину 
80 мм. Ріг обладнаний проколюючим 
відгалужувальним затискачем. У 
комплекті пропонується три пристрої 
для однієї опори.
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ОПН

Захищаючи провід, ОПН також 
захищають інші компоненти мережі, 
при цьому дуга не індукується. 
ОПН не викликають перебоїв в 
енергопостачанні, але впливають 
на вартість лінії. Зазвичай вони 
використовуються на опорах з 
мачтовими ТП або на кінцевих 
опорах при переході ПЛ в кабельну 
лінію. У разі відсутності іншого 
захисту, можуть бути використані 
для захисту проводу.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть призвести до 
часткових розрядів, що може 
негативно впливати на електронні 
пристрої. На ізольованих лініях 
основними джерелами радіохвиль є:
1. Кутові опори з натяжною підвіскою 
при використанні підвісних 
затискачів для неізольованої 
лінії. При використанні затискачів 
з монтажними роликами 
SO181.6 або затискачів SO241 в 
комплекті з пристроями SDP4.1, 
радіоперешкоди зводяться до нуля.
2. Кутові опори з натяжною підвіскою 
при використанні підвісних 
затискачів для неізольованої лінії 
SO181. При використанні затискачів 
з монтажними роликами SO181.6, 
радіоперешкоди зводяться до нуля.
3. Радіоперешкоди також можуть 
бути викликані ржавими ковпачками 
або стрижнями скляних натяжних 
ізоляторів. Ця проблема вирішується 
застосуванням композитних 
ізоляторів SDI90.

Захист від птахів

Ізольовані проводи не так схильні, 
як традиційні неізольовані проводи, 
до пошкоджень і перебоїв в 
енергопостачанні, викликаними 
птахами або гілками. З іншого 
боку, зменшена міжфазна відстань 
ізольованих проводів збільшує ризик 
виникнення короткого замикання. 
Ризик може бути зменшений 
використанням спеціальних 
пристроїв, що запобігають ковзанню 
гілок по проводах від ізольованих 
частин лінії до неізольованих, і також, 
захисту від птахів, встановленої на 
неізольованих частинах лінії, яка 
запобігає доторканню птахів або 
гілок до неізольованих ділянок лінії. 
Ізолятори можуть бути захищені 
комплектом SP45.3.

Вузли PAS 
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Монтаж відгалужувальних 
затискачів

Для ізольованих проводів 
рекомендується застосування 
затискачів, що проколюють ізоляцію:  
відгалужувальні - SLW25.2, SLW25.22, 
для УЗД -  SEW20.1, SEW20.2 або 
SEW20.3. Для неізольованого 
проводу допускається застосування 
затискачів SL4.25, SL37.1, SL37.2,  
SL39.2, SL14.2 та SL8.21, захищених 
ізоляційними кожухами SP15 або 
SP16.
При монтажі затискачів основним 
правилом є те, що їх слід завжди 
встановлювати між затискачем ПЗД і 
траверсою. З цієї причини, затискачі 
ПЗД повинні бути встановлені на 
відповідній відстані від траверси. 
В цьому випадку з’єднання буде 
виконано правильно. Ізольований 
або неізольований провід може бути 
використаний в якості перемички 
або спуску.

Натяжка проводів

Натяжка здійснюється почергово 
по одному проводу. При натяжці 
необхідно керуватися таблицями 
монтажних стріл провисання і 
тяжінь. На запит енергопостачальних 

компаній були розроблені таблиці, 
розраховані на перерізи проводів від 
35 до 120 мм2.

В’язка проводів

Провід кріпиться на верхівці шийки 
ізолятора за допомогою комплекту 
спеціальних спіральних в’язок типу 
SO 115. Використовується по одному 
комплекту в’язок (6 шт.) для однієї 
опори. Провід кріпиться до ізолятора  
з двох сторін.

Тимчасове заземлення

Тимчасове заземлення виконується 
так само, як і для неізольованих 
проводів, для цього по лінії 
обладнуються точки підключення 
тимчасового заземлення. Ці 
точки виконуються за допомогою 
ПЗД SEW20.1 або за допомогою 
комплекту для підключення 
тимчасового заземлення SEW20.3, 
який виконує також функцію ПЗД. Для 
виконання тимчасового переносного 
заземлення використовується 
обладнання типів CT86.5 (для струмів 
5 кА) або CT86.8 (для струмів 8 кА).

Вузли PAS
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Штирьовий фарфоровий ізолятор SDI30
Фарфоровий штирьовий ізолятор SDI 30 розрахований на напругу до 24 кВ. Монтується 
на стандартному штирі SOT24. Провід може бути закріплений в жолобі або на шийці 
ізолятора. Діаметр шийки 85 мм.

Тип Код ean доВжина 
шляху ВиТоКу, 
мм

РуйніВне
наВанТаження, 
кн 

Тип 
шТиРя

маса,  
г

КільКісТь  
В упаКоВці,          
шТ

SDI30 6418677408748 325 12,5 SOT24 3370 3

Штирьовий фарфоровий ізолятор SDI37
Фарфоровий штирьовий ізолятор використовується з захищеними або неізольованими 
проводами на ПЛ напругою до 24 кВ. У верхній частині ізолятора встановлена пластмасова 
втулка, в яку при монтажі вкладають провід. Така конструкція дозволяє обходитися без 
монтажних роликів, що скорочує час монтажу і зменшує вартість. Після розтяжки лінії 
провід повинен бути закріплений в жолобі або на шийці ізолятора. Діаметр шийки 85 мм.

Тип Код ean доВжина 
шляху ВиТоКу, 
мм

РуйніВне
наВанТаження, 
кн  

Тип 
шТиРя

маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці,
шТ

SDI37 6418677408731 325 12,5 SOT24 3800 3

Опорний фарфоровий ізолятор SDI81.825
Лінійний фарфоровий опорний ізолятор для ПЛ 35 кВ, виконаних захищеним або 
неізольованим проводом.

Тип Код ean доВжина 
шляху ВиТоКу, 
мм

РуйніВне
наВанТаження, 
кн  

БолТ маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці,         
шТ

SDI81.825 825 12,5 М20 11000 3

Натяжні склянні ізолятори SH193
Застосовується для підвіски на кутових, анкерних і кінцевих траверсах на ПЛ 10-35 кВ, 
виконаних захищеним або неізольованим проводом.

Тип Код ean доВжина 
шляху 
ВиТоКу,мм

РуйніВне
наВанТаження, 
кн  

загальна 
доВжина, 
мм

маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці,           
шТ

SH193 6418677407062 380 40 2/24 кВ 4400 1

SH193.453 6418677414107 570 40 3/35 кВ 6160 1

SH193.454 6418677414114 760 40 4/35 кВ 7920 1

Ø170

16
0

Ø85

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ
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Ізолятори
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Композитні натяжні ізолятори серії SDI90
Ізолятори серії SDI90.150 використовуються на лініях 10 кВ, ізолятори серії SDI90.280 
- на лініях до 20 кВ, ізолятори серії SDI90.350 - на лініях до 35 кВ. Механічна міцність 
ізоляторів 70 кН. SH195 - скоба.

Тип Код ean доВжина 
шляху 
ВиТоКу, 
мм

номінальна 
напРуга, кВ 

Тип наКінечниКіВ маса, г КільКісТь  
В упаКоВці,          
шТ

SDI90.150 6418677422669 390 10 вушко/вушко 995 3

SDI90.280 6418677422768 613 20 вушко/вушко 1080 3

SDI90.350 64186774 22805 850 35 вушко/вушко 1430 3

SH195 64186774 07079 скоба 550 1

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

SD
I90.150

(150)
(352)

(22)

SD
I90.280

(251)
(453)

(14)

C

H

d1

B

d2

Ізолятори
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Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Новий міжнародний стандарт для 
повітряних лінії електропередавання 
EN 50397-2 визначає вимоги 
до випробувань арматури, яка 
використовується з захищеними 
проводами (PAS / BLL, СІП-3, ПЗВ), такої 
як натяжні, підтримуючі, з’єднувальні 
затискачі, пристрої захисту від дуги, 
пристрої для тимчасового заземлення 
ПЛЗ.

CENELEC EN 50397-2 - суворіші 
вимоги, більш жорсткі 
випробування

Стандарт EN 50397 визначає вимоги до 
захищених проводів, в той час як стандарт 
EN 50397-2 визначає вимоги до лінійної 
арматури, яка використовується з цими 
проводами. У порівнянні з попередніми 
національними стандартами EN 50397-
2 пред’являє значно суворіші вимоги і 
охоплює більш широкий ряд арматури, 
призначеної для використання з 
захищеними проводами. 
Це сприяє підвищенню надійності систем 
електропередач та збільшенню терміну 
служби ПЛЗ, в тому числі при експлуатації в 
суворих умовах.

Випробування гарантують якість!

Стандарт EN 50397-2 включає механічні 
випробування, такі як випробування на 
розтяг натяжних і підтримуючих затискачів, 
випробування на водонепроникність усієї 
арматури, випробування на ковзання 
підтримуючих затискачів, перевірку 
затягування болтів для всієї арматури і 
випробування болтів зі зривними головками. 
Крім того, стандарт вимагає проведення 
випробувань на монтаж при низьких 
температурах, кліматичні випробування, а 
також випробувань струмами КЗ та корозійну 
стійкість.
В цілому стандарт передбачає цілий ряд 
більш жорстких випробувань, що гарантують 
необхідні експлуатаційні характеристики і 
якість арматури.

Герметична арматура Ensto - надійність для захищених 
проводів
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Анкерні затискачі SO255, SO256, SO255.2 і SO 256.2
Герметичні анкерні затискачі для захищених проводів і для ізольованих несучих тросів 
повітряних кабелів середньої напруги, таких як AHXAMK-WM3 (типу мульти-віскі). 
Контактна частина, проколююча ізоляцію, має силіконове ущільнення, яке запобігає 
проникненню вологи всередину проводу. Затискачі типів SO255.2 і SO256.2 забезпечені 
адаптером для гака лебідки.

Тип Код  ean
пеРеРіз  
пРоВоду, 
мм2

моменТ 
заТягуВання, 
kH

маса, 
Кг

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

попеРедня
модель

SO255 6438100303846 50-70 40 1,133 9/216 SO235

SO255.2 6438100303860 50-70 40 1,250 9/216 SO235.2

SO256 6438100303822 95-150 40 2,530 3/90 SO236

SO256.2 6438100303839 95-150 40 2,790 3/90 SO236.2

Анкерні затискачі SO85 і SO85.2
Використовуються для кінцевого анкерного кріплення захищених і неізольованих 
проводів. Перед установкою захищеного проводу ізоляцію необхідно зняти. Корпус 
виконаний з корозійно-стійкого алюмінієвого сплаву, болти сталеві, гарячого 
цинкування. Провід вкладається в канавку затискача і фіксується плашкою з двома 
болтами.

Тип Код ean пеРеРіз  
пРоВоду, мм2

палець для  
підВісу, 
мм

моменТ  
заТягуВання, 
нм 

мРн, 
kH

маса,  
г 

КільКісТь  
В упаКоВці,  
шТ 

SO85 6418677405112
AAAC 25–150
захищений 35–150
ACSR 25–99

16 55 35 743 25

SO85.2 6418677405136
AAAC 25–132
захищений 35–120
ACSR 25–99

19 55 35 781  25

Анкерний затискач SO146
Використовується для кінцевого анкерного кріплення захищених і неізольованих 
проводів. Перед установкою захищеного проводу ізоляцію необхідно зняти. Корпус 
виконаний з корозійно-стійкого алюмінієвого сплаву, болти сталеві, гарячого 
цинкування. Провід вкладається в канавку затискача і фіксується плашкою з двома 
болтами.

Тип Код ean пеРеРіз  
пРоВоду, мм2

палець для  
підВісу, 
мм

моменТ  
заТягуВання, 
нм 

мРн, 
kH

маса,  
г 

КільКісТь  
В упаКоВці,  
шТ 

SO146 6418677404436

Al/Fe 25–99
Al 25–132 
AAC 25–150
AAAC, 
захищений 35–150

16 55 35 900 10

Анкерний затискач SO105
Використовується для кінцевого анкерного кріплення захищених і неізольованих 
проводів. Перед установкою захищеного проводу ізоляцію необхідно зняти. Корпус 
виконаний з корозійно-стійкого алюмінієвого сплаву. болти сталеві, гарячого 
цинкування. Провід вкладається в канавку затискача і фіксується чотирма болтами.

Тип Код ean пеРеРіз  
пРоВоду, мм2

палець для  
підВісу, 
мм

моменТ  
заТягуВання, 
нм 

мРн, 
kH

маса,  
г 

КільКісТь  
В упаКоВці,  
шТ 

SO105 6418677404030 Захищений 95–150
Al/Fe 63–99          
AAAC 95-241                              

16 44 50 1460 25

Примітки: 
розміри в дужках відносяться 
до  виробу SO256

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ 
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Анкерні затискачі



26

Спіральні в’язки

Використовуються для кріплення захищеного проводу на штирьових ізоляторах SDI30 і SDI37. В’язками 
обкручують провід в обидві сторони від ізолятора. Встановлюються легко, без будь-якого інструменту, поверх 
ізоляції захищеного проводу. У комплекті є 6 спіральних в’язок (один комплект на одну опору). Потрібний 
розмір в’язок легко визначити по кольоровому маркуванню.

Тип Код ean
пеРеРіз 
захищеного 
пРоВоду, мм2

діамеТР  
шийКи 
ізоляТоРа, мм

КольоРоВе 
маРКуВання

маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці,  
КомплеКТ

SO115.5085 6418677404092 35–50–62 85 Червоний 550 25

SO115.9585 6418677404115 70–95–99 85 Синій 617 25

SO115.150 6418677414329 120–150–157 73–85 Білий 665 25

Автоматичні з’єднувальні комплекти CIL

Застосовуються для з’єднання захищеного проводу. Кінці з’єднувальних жил повинні бути зачищені. Автоматичні 
з’єднувальні затискачі надійні і легко монтуються без застосування додаткових інструментів. З’єднувальні 
комплекти включають ізолюючу термоусаджувальну трубку та абразивний папір.

Тип Код ean пеРеРіз 
пРоВоду, мм2

діамеТР 
пРоВода, мм КольоРоВе маРКуВання маса, 

г 
КільКісТь  
В упаКоВці,  шТ

CIL6 64186774101543 35-50 5.8-8.4 Помаранчевий/Червоний 270 1

CIL66 6418677414251 35-50 5.8-8.6 Помаранчевий/Червоний 260 25

CIL7 6418677409110 70-95 9.3-11.7 Жовтий/Сірий 450 1

CIL67 6418677414268 70-95 9.3-12.1 Жовтий/Сірий 470 25

CIL8 6418677409127 120-150 11.7-14.8 Рожевий/Чорний 960 1

CIL68 6418677414275 120-150 12.8-14.9 Рожевий/Чорний 790 25

CIL69 6418677438899 150-300 14.7-18.4 Зелений/Коричневий 850 25

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Спіральні в’язки, з’єднувальні затискачі
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Підтримуючі затискачі SO241, SO241.1 і SO241.2
Застосовуються для неізольованих проводів. Корпус виконаний з корозійно-стійкого 
алюмінієвого сплаву. Болти - сталеві, гарячого цинкування. Оголений дріт вставляється 
і затискається болтом. Розривне зусилля 60 кН. 

Тип Код ean
діамеТР 
пРоВідниКа,
мм

палець для 
підВісу, мм

наяВнісТь
сеРежКи

моменТ  
заТягуВання, 
н 

маса,  
г 

КільКісТь  
В упаКоВці, 
шТ 

SO241 6418677416309 6,0–18,5 16 немає 40 550 25

SO241.2 6418677416316 6,0–18,5 19 немає 40 650 1

Підтримуючий затискач SO181.6
Підтримуючий затискач з роликами для захищених проводів і для ізольованих несучих 
тросів повітряних кабелів середньої напруги, таких як AHXAMK-WM3 (типу мульти-віскі). 
Затискач може служити в якості монтажного ролика. Через затискач можна протягнути 
з’єднувальні муфти діаметром до 30 мм. Не має окремо встановлюваних частин, тому з 
ним легко обходитись навіть у важких умовах. Контактна частина, проколююча ізоляцію, 
має силіконове ущільнення, яке запобігає проникненню вологи всередину проводу. 
Контактна частина, проколююча ізоляцію, з’єднана з корпусом затискача проводом для 
вирівнювання потенціалу. Виріб випробувано на предмет генерації радіоперешкод. 
МРН 30 кН. Палець підвіски діаметром 16 мм.

Тип Код  ean пеРеРіз  
пРоВоду, 
мм2

моменТ 
заТягуВання, 
kH

маса, 
Кг

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

попеРедня
модель

SO181.6 6418677459849 50-150 40 1,224 3/210 SO181.5
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Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

(1
19

)

(120)

(Ø
19

)

20±0,4

Ø20±0,2

Підтримуючі затискачі
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Відгалужувальні плашкові затискачі SL37.1, SL37.2 і SL39.2
Затискачі застосовуються для з’єднання алюмінієвих проводів між собою, де відсутня 
розривна дія на проводи. Плашки затискачів мають поздовжнє паралельне рифлення. 
Нижня частина корпусу захищає болти від корозії. Патентована нижня планка 
захищає болти затискача від корозії і полегшує їх утримання ключем-вилкою ST34 при 
затягуванні болтів. Корпус виконаний з корозійно-стійкого алюмінієвого сплаву. Болти - 
сталеві, гарячого цинкування. Всі затискачі попередньо зачищені і змащені контактним 
мастилом. Затискач SL37.1 забезпечений одним болтом М8, затискач SL37.2 - двома 
болтами.

Тип Код ean магісТРаль,  
мм2

Відгалуження, 
мм2

моменТ  
заТягуВанняя, 
нм 

маса, 
Г 

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ. 

SL37.1 6418677414404 Al 6–95 Al 6–95 22 55 200

SL37.2 6418677414411 Al 6–95 Al 6–95 22 100 50

SL39.2 6418677419607 Al 16–150 Al 16–150 22 120 50

Відгалужувальні плашкові затискачі SL4.25, SL8.21 і SL14.2
Затискачі застосовуються для з’єднання проводів: алюмінієвого - з алюмінієвим або 
сталевим проводом, де немає розривної дії на проводи. Плашки затискача мають 
поздовжнє паралельне рифлення. Патентована нижня планка захищає болти затискача 
від корозії і полегшує їх утримання ключем-вилкою ST34 при затягуванні болтів. 
Корпус виконаний з корозійно-стійкого алюмінієвого сплаву. Болти - сталеві, гарячого 
цинкування. Всі затискачі попередньо зачищені і змащені контактним мастилом. SL4.25 
забезпечений пружиною, що полегшує його установку. Для захисту від атмосферних 
опадів затискачі можуть поміщатися в захисний кожух SP15/16.

Тип Код ean магісТРаль,  
мм2

Відгалуження, 
мм2

моменТ  
заТягуВанняя, 
нм 

маса, 
Г 

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ. 

SL4.25 6418677403750 Al 16–120 Al 16–120 20 128 50

SL8.21 6418677403781 Al 50–240 Al 50–240 44 290 25

SL14.2 6418677403552 Al/Cu 50–240 Al 50–185
Cu 50–150 44 280 25

Проколюючі затискачі SLW25.2 і SLW25.22
Герметичні проколюючі затискачі SLW 25.2 і SLW25.22 призначені для з’єднання без 
натягування захищених проводів для ліній середньої напруги до 35 кВ без зняття 
ізоляції. Герметичність забезпечується покриттям зубців силіконом. Затискачі можуть 
використовуватися з захисними кожухами SP16. Затискач SLW25.22 забезпечений 
болтами зі зривними головками.

Тип Код  ean
пеРеРіз  
пРоВоду, 
мм2

моменТ 
заТягуВання, 
kH

маса, 
Кг

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

попеРедня
модель

SLW25.2 6438100304201 50-150/50-150 40 0,246 25/1750 SL25.2

SLW25.22 6438100304218 50-150/50-150 40 0,246 1/36 SL25.22

Проколюючі затискачі SЕW20 і SEW21
Затискачі застосовуються для з’єднання захищеного проводу з неізольованими, де 
відсутня розривна дія на проводи. Корпус виконаний з корозійно-стійкого алюмінієвого 
сплаву. Болти - сталеві, гарячого цинкування. Затискачі попередньо змащені контактним 
мастилом. Входить до складу пристроїв захисту від дуги SEW20.2 (SEW21.2).

Тип Код ean
пеРеРіз  
пРоВоду, 
мм2

моменТ   
заТягуВання, 
нм 

маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

попеРедня
модель

SEW20 6438100304553 50–150 40 266 25/1750 SE20

SEW21 6438100304560 150–240 40 284 25/1750 SE21

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ
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Відгалужувальні затискачі
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Захисні кожухи SP15 і SP16 для відгалужувальних затискачів
Застосовуються для захисту затискачів від атмосферних опадів. Кожух встановлюється 
дренажними отворами вниз. Кожухи виготовлені з пластмаси, стійкою до атмосферних 
впливів і ультрафіолетового випромінювання.

Тип Код ean Тип заТисКача маса, г КільКісТь   
В упаКоВці, шТ 

SP15 6418677405211  SL4.25, SL37.1, SL37.2, SL39.2 30 100

SP16 6418677410208  SL8.21, SL14.2, SL25.2, SE20, SE21 50 50

Оперативний відгалужувальний затискач SL30.1
Затискач використовується для оперативного відгалуження від неізольованих 
проводів. Для захищених проводів цей затискач можна використовувати спільно з 
затискачем SLW36 і скобою PSS923 або PSS924. Корпус виконаний з корозійно-стійкого 
алюмінієвого сплаву. Болти - сталеві, гарячого цинкування. Для мідних проводів 
необхідно використовувати гільзу PSS830. Монтаж затискача може бути проведений 
штангою (наприклад, СТ48).

Тип Код ean магісТРаль, 
мм2

Відгалуження,  
мм2

моменТ
заТягуВання, 
нм 

маса, 
г 

КільКісТь   
В упаКоВці, шТ  

SL30.1 6418677411533 Al 25–150 Al 25–150 40/44 450 24

Оперативні відгалужувальні затискачі SL30, SLW36 і скоби PSS923, 
PSS924
Затискач SL30 застосовується для оперативного відгалуження від неізольованих 
проводів, SLW36 - від захищених. Затискач виконаний з корозійно-стійкого алюмінієвого 
сплаву. Болти - сталеві, гарячого цинкування. При приєднанні мідних проводів 
додатково необхідна гільза PSS830. Монтаж під напругою проводиться за допомогою 
ізолювальної штанги (наприклад, СТ48.64). Відгалуження і тимчасове заземлення може 
бути виконано з використанням затискачів SL30 і SLW36 спільно зі скобами PSS923 і 
PSS924. Скоби виконані з корозійно-стійкого алюмінієвого сплаву. Скоба PSS923 має 
Г-подібну форму, PSS924 - П-подібну.

Тип Код ean магісТРаль, 
мм2

Відгалуження,  
мм2

моменТ
заТягуВання, 
нм 

маса, 
г 

КільКісТь   
В упаКоВці, шТ  

SL30 6418677403705 Al 25–150 Al 25–150 40–44 476 24

SLW36 6438100304577 Al 50–150 Al 50–150 40 494 24/1296

PSS923 6418677414299 100 24

PSS924 6418677414305 170 24

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ
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Комплект лінійних роз’єднувачів SZ24

Лінійний роз’єднувач служить для створення видимого розриву на знеструмлених 
ПЛЗ 6-20 кВ при проведенні ремонтних робіт або оперативних перемиканнь. Може 
встановлюватися на початку ПЛЗ біля підстанції або в місцях з’єднання з кабельними 
лініями. Операції з лінійним роз’єднувачем проводяться за допомогою оперативної 
ізольованої штанги. Роз’єднувач облаштований шинними затискачами для підключення 
проводів ПЛ. Можливе застосування лінійного роз’єднувача як спільно з натяжним 
ізолятором, так і окремо (з двома анкерними затискачами).

Комплект складається з трьох однополюсних роз’єднувачів.

Роз’єднувач розрахований на напругу до 20 кВ і номінальний струм 400 А.
Струм односекундного короткого замикання 10 кА.
Струм відключення з переважаючим активним навантаженням 12,5 А.
Струм відключення для повітряних мереж 10 А.
Струм відключення для мереж з кабельними вставками 10 А.
Мінімальна відстань між роз’єднувачами суміжних фаз після їх установки складає 800 
мм.

Тип Код ean доВжина шляху 
ВиТоКу, мм маса, г КільКісТь  

В упаКоВці, шТ 

SZ24 6418677419560 628 3200 3

(Ø88)

(2
34

)
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(438)
(291)

(90°)

(4
97

)

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Роз’єднувачі
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Пристрій захисту від дуги SEW20.1 і SEW21.1

Використовуються на ПЛ з захищеними проводами для захисту від дуги. Встановлюють-
ся без зняття ізоляції. Пристрій включає в себе затискач SEW20 або SEW21 і дугозахи-
сний ріг, який також може бути використаний для підключення тимчасового заземлен-
ня, шунт в комплект не входить.

Тип Код ean

пеРеРіз 
захище-
ного 
пРоВоду, 
мм2

Тип 
наКінечниКа 
дугозахис-
ного Рогу

наяВнісТь 
алюмінієВої 
пРоВолоКи-
шунТа 
пеРеТином, 
мм2

моменТ 
заТягуВання, 
нм

маса, 
г

КільКісТь 
В 
упаКоВці, 
шТ

SEW20.1 6418677401879 35-150 площина немає 40 470 24

SEW21.1 6418677414132 185-241 площина немає 40 470 24

Пристрій захисту від дуги SEW20.2 і SEW21.2

Використовуються на ПЛ з захищеними проводами для захисту від дуги. Встановлюють-
ся без зняття ізоляції. Пристрій включає в себе затискач SEW20 або SEW21 і дугозахи-
сний ріг, який також може бути використаний для підключення тимчасового заземлен-
ня. Пристрої оснащені шунтом перетином 25 мм² і довжиною 2,1м.

Тип Код ean

пеРеРіз 
захище-
ного 
пРоВоду, 
мм2

Тип 
наКінечниКа 
дугозахис-
ного Рогу

наяВнісТь 
алюмінієВої 
пРоВолоКи-
шунТа 
пеРеТином, 
мм2

моменТ 
заТягуВання, 
нм

маса, 
г

КільКісТь 
В 
упаКоВці, 
шТ

SEW20.2 6418677401893 35-150 площина немає 40 570 24

SEW21.2 6418677411021 185-241 площина немає 40 570 24

Затискачі переносного заземлення SEW20.3 і SEW21.3

Використовуються як затискачі переносного заземлення у випадку, якщо не встанов-
лені пристрої захисту від дуги SEW20.1/SEW21.1 або SEW20.2/SEW21.2. Знімати ізоляцію 
немає необхідності. Включає в себе затискач SEW20/SEW21 та дугозахисний ріг, що ви-
користовується для підключення переносного заземлення, шунт в комплект не входить. 

Тип Код ean пеРеРіз захищеного 
пРоВоду, мм2

моменТ 
заТягуВання, нм

маса, 
г

КільКісТь В упаКоВці, 
шТ

SEW20.3 6418677401923 35-150 40 570 24

SEW21.3 6418677413049 185-241 40 570 24

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ
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Іскровий розрядник SDI10.2
Використовується як дугозахисний пристрій на натяжних ізоляторах типу SDI90.ХХ. 
SDI10.2 включає в себе два роги, які кріпляться на металевих частинах натяжного 
ізолятора таким чином, що кінці рогів спрямовані один на одного і відстань між ними 
становить 100-150 мм для ПЛЗ 6-35 кВ. Зусилля затягування 44 Нм.

Тип Код ean маса, г КільКісТь  В упаКоВці, шТ 

SDI 10.2 6418677410673 580 15

Дугозахисний ріг PSS465 для анкерних затискачів
Використовується з анкерними затискачами SO85, SO105 і SO146 на ПЛЗ. Дугозахисний 
ріг виготовлений із сталі гарячого цинкування і забезпечений болтом і гайкою.

Тип Код ean маса, г КільКісТь  В упаКоВці, шТ 

PSS465 6418677401282 215 25

Іскровий розрядник SDI20.2 і SDI20.3
Іскрові розрядники SDI 20.2 і SDI 20.3 використовуються на ПЛЗ 6-35 кВ. Комплект 
включає в себе пристрій захисту від дуги SEW20.1, додатковий ріг з кронштейном 
PSS715. Іскровий проміжок регулюється. SDI20.2 застосовується при використанні 
опороного ізолятора, SDI20.3 застосовується при використанні штирьового ізолятора. 

Тип Код ean маса, г КільКісТь  В упаКоВці, шТ 

SDI20.2 6418677418600 1250 12

SDI20.3 6418677401534 1600 9

PSS715 6418677401312 1135 12

Обмежувачі перенапруг нелінійні ОПН SGA1012.10 і SGA3542.10
Використовуються для захисту кабельних ліній і підстанційного обладнання від 
перенапруг.

Тип Код ean
номінальний 
РозРядний сТРум, 
ка

номінальна 
напРуга, 
КВ

маса, г
КільКісТь  
В упаКоВці, 
шТ

SGA1012.10 6418677457579 10 10 2000 1

SGA3542.10 6418677404517 10 35 7850 1

ОПН з іскровим проміжком SDI46
Встановлюється на траверсах прямих ділянок лінії для захисту від індукованих 
грозових перенапруг. Комплект включає в себе ОПН, кронштейн, проколюючий 
затискач і захисний кожух. Серії SDI46.7ХХ застосовуються для установки з ізолятором 
штирьового типу; Серії SDI46.5ХХ - для установки з ізолятором опорного типу.

Тип Код ean
пеРеРіз 
захищеного 
пРоВоду, мм2

номінальна 
напРуга, 
КВ

поВіТРяний 
пРоміжоК, 
мм

маса, 
г

КільКісТь  
В упаКоВці, 
шТ

SDI46.710 6418677419102 Al 35–150 10 45 + 5 2300 1

SDI46.510 6418677418655 Al 35-150 10 45 + 5 3160 1

SDI46.7 6418677401626 Al 35–150 20 60 + 5 3000 1
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Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Захист від перенапруги
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Пристрій захисту від дуги SDI27

Використовується як дугозахисний пристрій на натяжних ізоляторах типу 
SDI90.ХХ. Комплект SDI27 включає в себе два дугозахисних роги, кабельний накіненчик, 
проколюючий затискач SLW25.2 і провід довжиною 0,5 м перетином 95 мм2. SDI27.1 
поставляється без проколюючого затискача.

Тип Код ean пеРеРіз захищеного 
пРоВоду, мм2 маса, г КільКісТь  

В упаКоВці, шТ 

SDI27 6418677401596 Al 35-157 1400 10

SDI27.1 6418677419133 Al 35-157 830 9

Пристрій захисту від дуги SDI27.2

Використовується разом з композитними ізоляторами SDI90.Х на кутових опорах 
з підтримуючими затискачами типу SO181.6 і на анкерних опорах з натяжними 
затискачами типу SO255 або SO256. Комплект включає дугозахисні роги і провідник 
перетином 95 мм2 з кабельними накінечниками. Іскровий проміжок регулюється в 
межах 90-100 мм для ліній напругою 12 кВ, 130-150 мм для ліній напругою 24 кВ і 220-
250 мм для ліній напругою 35 кВ.

Тип Код ean опис
пеРеРіз
пРоВоду,  
мм2

моменТ 
заТягу-
Вання, нм

маса, 
Кг

КільКісТь В 
упаКоВці, 
шТ

попеРедня 
модель

SDI27.2 6438100305611
Пристрій 
захисту 
від дуги

SDI90.x, 
SO255, 
SO256, 
SO181.6

30 0,830 9/405 SDI27.1

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Захист від перенапруги
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Універсальний кабель забезпечує 
можливість переходу повітряної 
кабельної лінії в підземну або підводну 
лінію без використання з’єднувальних 
муфт. З використанням цього кабелю 
траса ЛЕП може проходити в стислих 
умовах населених пунктів, лісних масивів 
або  заповідників 

Використання повітряного самоутрим-
ного кабелю напругою 6-35 кВ набагато 
економічніше, ніж використання 
кабельних ліній, що прокладаються 
в землі. Конструкція кабеля  - це три 
одножильні кабелі з ізоляцією із 
зшитого поліетилену, що мають подвійну 
герметизацію, скручені в джгут навколо 
ізольованого сталевого тросу.

Кабель забезпечує:
Можливість його підвішування 
на одній опорі з іншими лініями 
електропередавання, проводами 
радіопередавання та телефонними 
лініями;
Безпечну експлуатацію;
Безпеку навколишнього середовища;
Низькі експлуатаційні витрати;
Скорочення об’ємів аварійних робіт.

Компанія Ensto розробила повний спектр 
спеціальних пристроїв для систем, що 
використовують універсальний кабель. 
Наш багаторічний досвід роботи в 
складних умовах холоду і снігопадів, а 
також в жарких і вологих умовах допоміг 
нам розробити надійне і безпечне 
обладнання.
Однак у силу наявності безлічі різних 
виробників універсальних кабелів 
застосовність наших пристроїв повинна 
завжди підтверджуватися виробником 
кабелю.

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Multi-Wiski - універсальний кабель
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Автоматичні анкерні затискачі COL68 
Автоматичні анкерні затискачі типу COL - це надійні і швидкомонтовані затискачі для 
ліній середньої напруги, на яких застосовується універсальний самонесучий кабель 
зі сталевим несучим тросом. Для монтажу інструмент не потрібний. Розривне зусилля 
COL68 - 68,4 кН.

Тип Код ean пеРеРіз  
ТРосу, мм2

діамеТР  
пРоВоду, мм

маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

COL68 6418677418525 Fe 68 9,96–11,56 770 25

Автоматичний з’єднувальний затискач CIL9.68
Автоматичні з‘єднувальні затискачі CIL9.68 застосовуються для з’єднання сталевого 
несучого тросу універсального підвісного кабелю. Затискач встановлюється після 
зняття ізоляції (якщо така є) і не вимагає спеціального інструменту. Розривне зусилля 
CIL9.68 - 68,4 кН.

Тип Код ean пеРеРіз  
ТРосу, мм2

діамеТР  
пРоВоду, мм

маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

CIL9.68 6418677418532 Fe 68 9,96–11,56 726 25

Підтримуючі затискачі SO69.95
Застосовується для кріплення несучого тросу універсального кабелю на прямих 
ділянках лінії та на кутових опорах. Металевий корпус затискача виготовлений з 
алюмінієвого сплаву і покритий атмосферостійкою пластмасою, мінімальна товщина 
якої 1,5 мм. Мінімальне руйнівне навантаження 22 кН.

Тип Код ean пеРеРіз  
ТРосу, мм2

діамеТР  
пРоВоду, мм

маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

SO69.95 6418677414572 16–95 7,0–16,5 234 50

Підтримуючий затискач SO214
Застосовується для кріплення несучого тросу універсального кабелю на прямих 
ділянках лінії та на кутових опорах. Металевий корпус затискача і притискна плашка 
виготовлені з алюмінієвого сплаву. Болт - сталевий, гарячого цинкування. Для 
забезпечення надійності затискач має захисну пластину з атмосферостійкої пластмаси, 
яка захищає кабель від механічних пошкоджень.

Тип Код ean пеРеРіз  
ТРосу, мм2

РуйніВне 
наВанТаження, мм

маса, 
г 

КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

SO214 6418677410666 16–95 25 248 50

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ
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Арматура для універсального кабелю
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Зривна ланка SO135.150
Застосовується на прямих ділянках лінії та кутових опорах. Мінімальне руйнівне навантаження 15 кН. Мета 
зривної ланки - захист кабелю. Ланка монтується між гаком і підтримуючим затискачем.

Тип Код ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ 

SO135.150 6418677404351 100 25

Коромисла SOT73 і SOT73.1
Коромисло застосовується для підвіски двох підтримуючих затискачів на кутових опорах з кутом повороту 
до 60 °.

Тип Код ean доВжина гаКа, мм маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ 

SOT73 6418677408922 210 7200 1

SOT73.1 6418677414336 310 7500 1

Бандажні хомути PER15, PER26

Тип L, mm b, mm d, mm допусТимі 
наВанТаження, n упаКоВКа, шТ 

PER26.100 100 2,5 20 80 500/5000

PER26.150 150 3,5 35 175 500/5000

PER26.200 200 4,8 50 220 500/2500

PER15 300 4,8 80 220 500/2500

PER26.375 375 4,8 105 220 500/1500

PER26.380 380 7,6 105 530 100/1200

PER26.530 530 7,6 150 530 100/1000

PER14.1 718 9

L - довжина бандажа , B - ширина бандажа, D - max діаметр пучка проводів

Захисний кожух SO278
Захисний кожух використовується для механічного захисту ізоляції фазних жил кабелю. Виготовлений 
із пластмаси, стійкої до атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінюванню. Довжина захисного 
кожуха 225 мм, маса 100 г.

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

 

Арматура для універсального кабелю
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Аспекти, пов’язані з охороною 
навколишнього середовища, стають 
сьогодні все більш і більш актуальними при 
будівництві мереж електропостачання.
Ensto співпрацює з компаніями, що 
здійснюють електропостачання, а 
також з експертами з питань охорони 
навколишнього середовища. 
Співпраця ведеться з метою визначити 
найбільш ефективні способи охорони 
навколишнього середовища від впливу 
мереж електропостачання. Якість 
електропостачання залежить в тому числі 
і від кількості пошкоджень, викликаних 
птахами і дрібними тваринами.

Найбільш складними і проблематичними 
є місця розташування ліній 
електропередавання, трансформаторних 
підстанцій та електричних апаратів 
на опорах, коли вони співпадають з 
маршрутами міграції перелітних птахів.

Компанія Ensto постійно проводить 
розробку та вдосконалення комплексу 
виробів, призначених для захисту 
навколишнього середовища і для 
забезпечення безперебійного 
електропостачання.

Даний комплекс включає в себе маркери 
проводів, інструменти для роботи на лінії 
під напругою, пристрої захисту від птахів 
для лінійних ізоляторів та прохідних 
ізоляторів трансформаторів, гнучкі кожухи 
для перемичок та ін.

Компанія Ensto розробила ряд 
інструментів, призначених 
для проведення робіт на лінії 
без її відключення. У Європі 
відгалужувальні затискачі 
монтуються під напругою як на лініях 
з неізольованими проводами, так і 
на лініях із захищеними проводами. 
 
Звертаємо Вашу увагу, що існують різні 
місцеві норми і правила проведення 
робіт на лінії під напругою. До роботи 
на лінії під напругою може бути 
допущений лише той персонал, що 
пройшов навчання у відповідності з 
місцевими нормами і правилами.

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Будівництво екологічно безпечних ліній
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Комплект захисту від птахів SP31.3
SP31.3 являє собою гнучкий кожух на провід, що прилягає до ізолятора. Може застосовуватися разом з SP36.3 
для штирьового ізолятора або вводів трансформатора. Комплект включає в себе три кожухи і хомути для 
монтажу. Виготовлений із пластмаси, стійкої до атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання.

Тип Код  ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, КомплеКТ

SP31.3 6418677405266 330 1

Комплект захисту від птахів SP36.3 і комбінований комплект SP52.3
SP36.3 застосовується для ізоляторів, вводів і ОПН з діаметром 100-180 мм. Комплект включає в себе 
три кожухи і хомути для монтажу. Комплект виготовлений з пластмаси, стійкої до атмосферних опадів і 
ультрафіолетового випромінювання. Комбінований комплект захисту від птахів SP52.3 складається з одного 
кожуха з комплекту SP36.3 і двох гнучких кожухів з комплекту SP31.3.

Тип Код  ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, КомплеКТ

SP36.3 6418677405280 445 8

SP52.3 6418677405372 550 1

Комплект захисту від птахів SP38.3
Гнучкий кожух для низьковольтних трансформаторних вводів. Комплект включає в себе три кожухи і 
хомути для монтажу. Комплект виготовлений з гуми, стійкої до атмосферних опадів і ультрафіолетового 
випромінювання.

Тип Код  ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, КомплеКТ

SP38.3 6418677405297 550 10

Комплект захисту від птахів SP45.3 для ізоляторів
Застосовується для штирьових і різних типів лінійних ізоляторів. Встановлюється як на захищених, 
так і на неізольованих проводах, на прямих ділянках лінії та кутових опорах з малим кутом повороту. 
Комплект включає в себе три кожухи і хомути для монтажу. Комплект виготовлений з пластмаси, стійкої до 
атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання.

Тип Код  ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, КомплеКТ

SP45.3 6418677405327 875 1

Комплект захисту від птахів SP46.3 для кінцевих кабельних муфт
Запобігає короткому замиканню від великих птахів і граду на ОПН і кінцевих кабельних муфтах в мережах 
6-10 кВ. Неізольовані відповідні проводи можна закрити кожухом SP31.3. Комплект включає в себе три 
кожухи і хомути для монтажу. Комплект виготовлений з пластмаси, стійкої до атмосферних опадів і 
ультрафіолетового випромінювання. 

Тип Код  ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, КомплеКТ

SP46.3 6418677405334 226 8

Пристрій захисту від птахів SP62.3 і SP63.3
SP62.3 представляє собою пристрій захисту від птахів для підртимуючого затискача типу SO181.6.
SP62.3 – пристрій захисту від птахів для анкерного затискача типу SO255. Комплект виготовлений із пласт-
маси, стійкої до атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання . Пристрої захисту від птахів за-
побігають аваріям, що викликані птахами, тваринами або зламаними гілками дерів на лініях з ізольованими 
або неізольованими проводами. Завдяки простим кріпленням установка цих пристроїв здійснюється дуже 
просто і легко.

Тип Код  ean пеРеТин пРоВоду, 
мм2 маса, г КільКісТь В упаКоВці, КомплеКТ

SP62.3 6438100301163 50 - 120 390 1

SP63.3 6438100305826 50 - 120 891 1

Пристрої захисту від птахів

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Будівництво екологічно безпечних ліній
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Маркери проводів SP43
Застосовуються для того, щоб зробити провід видимим. Встановлюються на перетинах 
водних шляхів, автомобільних доріг, в місцях міграції птахів і поблизу аеропортів. 
Запобігають перехрещуванню проводів. Легко встановлюються на лінії за допомогою 
будь-якої стандартної оперативної штанги, наприклад, СТ48. Використовуються на 
проводах А, АС, ААС, АААС, ACSR і сталевих проводах. Маркери проводів виготовлені з 
пластмаси, стійкої до атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання.

Тип Код ean КоліР 
ВеРх/низ

діамеТР,  
мм

діамеТР пРоВоду, 
мм

маса, г КільКісТь  
В упаКоВці,  
шТ 

SP43 6418677405303 червоний 200 7-21 400 1

SP43.1 6418677408205 червоний із 
світловідбивачами 200 7-21 450 1

SP43.3 6418677408229 червоний–білий 200 7-21 450 1

Загороджувальні авіційні кулі SP48
Загороджувальні авіаційні кулі привертають увагу до повітряних ліній 
електропередавання, на яких вони підвішені. Діаметр куль 600 мм. Діаметр проводу 
9-20 мм. Монтаж легко проводити з підйомного транспортного засобу. Куля складається 
з двох півкуль і монтажної планки. Півкулі кріпляться до проводів за допомогою 
відгалужувальних затискачів. Загороджувальні кулі виготовлені з пластмаси, стійкої до 
атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання. 

Тип Код ean КоліР 
ВеРх/низ

діамеТР,  
мм

маса, г КільКісТь  
В упаКоВці,  
шТ 

SP48.1 6418677405341 червоний–білий 600 6100 1

SP48.2 6418677413667 білий 600 6100 1

SP48.3 6418677413674 червоний 600 6100 1

Комплект захисту від великих птахів SH693
Часто великі птахи, сідаючи на траверси ліній електропередавання, викликають 
аварійну ситуацію в мережі і самі при цьому гинуть. Комплект SH693 захищає орлів, 
лелек і інших великих птахів від ураження електричним струмом, а лінії електропередач 
від відключення.

Тип Код ean маса, г КільКісТь В 
упаКоВці,  шТ 

SH693 6418677459016 8550 1

Пристрій захисту від гілок ST149
Оберігає захищені проводи від гілок, ковзаючих вздовж проводів у бік пристроїв захисту 
від дуги або інших частин лінії, що знаходяться під напругою. Пристрій виготовлено з 
пластмаси, стійкої до атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання. Може 
бути встановлено під напругою за допомогою пристосування СТ48.

Тип Код ean пеРеРіз 
захищеного пРоВоду, 
мм2

маса, г КільКісТь В 
упаКоВці,  шТ 

ST149 6418677405433 35–150 70 1
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Маркери проводів і пристрої захисту від гілок

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Будівництво екологічно безпечних ліній
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Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Металоконструкції та елементи кріплення опор
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Одноколова проміжна траверса з горизонтальним 
розташуванням фаз SH151
Застосовується для кріплення захищених проводів на проміжних опорах. Можлива 
комплектація штирями SOT24.X. На ПЛЗ 6-20 кВ застосовується разом з ізоляторами 
SDI37 і SDI30. Ізолятори замовляються окремо.

Тип Код ean а, 
мм

L, 
мм

H, 
мм

d, 
мм 

маса, г

SH151 6418677406812 400 215 140 M24 12,5

Одноколова проміжна траверса з горизонтальним 
розташуванням фаз SH151.0
Застосовується для кріплення захищених проводів на проміжних опорах. Можлива 
комплектація штирями SOT24.X. На ПЛЗ 6-20 кВ застосовується разом з ізоляторами 
SDI37 і SDI30. Ізолятори замовляються окремо.

Тип Код ean а, 
мм

L, 
мм

H, 
мм

с, 
мм 

маса, г

SH151.0 6418677406829 450 215 140 360 15,2

Одноколова проміжна кутова траверса з горизонтальним 
розташуванням фаз SH153.10
Застосовується для кріплення захищених проводів на проміжних кутових опорах. На 
ПЛЗ 6-20 кВ застосовується разом з натяжними ізоляторами SDI90.Х і підтримуючим 
затискачем SO181.6. Ізолятори і затискач замовляються окремо.

Тип Код ean а, 
мм

b, 
мм 

H1, 
мм 

H2, 
мм

d, 
мм

маса, г

SH153.10 6418677406843 900 1200 96,5 256,5 M20 29,6
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Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Металоконструкції та елементи кріплення опор

Траверси 6-20 кВ і 35 кВ

Траверси сконструйовані таким чином, щоб забезпечити легкий і швидкий монтаж, в 
тому числі у важкодоступних місцях за важких погодних умов. Несучі елементи траверс 
виготовляються з високоякісних порожнистих профілів прямокутної форми, завдяки 
чому забезпечується легкість і необхідна міцність. Зварювання елементів виконується 
механізованим способом.
Для забезпечення високої стійкості до впливів корозії всі траверси проходять гаряче 
цинкування, яке виконується у відповідності зі стандартами SFS-EN, ISO 1461.

Траверси 6-20 кВ
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Одноколова проміжна кутова траверса з вертикальним 
розташуванням фаз SH154
Застосовується для одноколових кутових проміжних опор з вертикальним 
розташуванням фаз. На ПЛЗ 6-20 кВ застосовується разом з натяжними ізоляторами 
SDI90.Х і підтримуючим затискачем SO181.6. Вертикальна пластина PEK68 
замовляється окремо.

Тип Код ean а, 
мм

K, 
мм 

L, 
мм 

d, 
мм

e, 
мм

маса, г

SH154 6418677406850 550 70 250 M20 24 5,1

Одноколова кінцева траверса з горизонтальним розташуванням 
фаз SH155
Застосовується для одноколових кінцевих опор з горизонтальним розміщенням фаз. 
На ПЛЗ 6-20 кВ застосовується разом з натяжними ізоляторами SDI90.Х та анкерним 
затискачем SO255, SO256. Ізолятори і затискач замовляються окремо.

Тип Код ean а, 
мм

b, 
мм 

C, 
мм 

d1, 
мм

d, 
мм

маса, г

SH155 6418677406867 450 515 315 27,0 M20 20,5

Одноколова кінцева траверса з горизонтальним розташуванням 
фаз SH156
Застосовується для одноколових кінцевих опорах з горизонтальним розміщенням фаз. 
На ПЛЗ 6-20 кВ застосовується разом з натяжними ізоляторами SDI90.150 і анкерним 
затискачем SO255, SO256. Ізолятори і затискач замовляються окремо.

Тип Код ean а, 
мм

K, 
мм 

b, 
мм 

C, 
мм

d1, 
мм

маса, г

SH156 6418677406874 450 900 515 315 27 19,5

Одноколова анкерна траверса з горизонтальним розташуванням 
фаз SH188
Застосовується для одноколових анкерних опор ПЛЗ 6-20 кВ з горизонтальним 
розміщенням фаз. Штирі SOT24 входять в комплект.

Тип Код ean а, 
мм

b, 
мм

d, 
мм 

маса, г

SH188 6418677407031 450 100 M20 24,1

Двоколова проміжна траверса з вертикальним розташуванням 
фаз SH157.10
Застосовується для двоколових проміжних опор ПЛЗ 6-20 кВ з вертикальним 
розташуванням фаз.

Тип Код ean H, 
мм

C, 
мм

d, 
мм 

L, 
мм

маса, г

SH157.10 6418677406881 550 390 M20 237 30,6
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Траверси 6-20 кВ

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Металоконструкції та елементи кріплення опор
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Одноколова проміжна траверса з вертикальним розташуванням 
фаз SH157.30
Застосовується для одноколових проміжних опор ПЛЗ 6-20 кВ з вертикальним 
розташуванням фаз.

Тип Код ean H, 
мм

C, 
мм

d, 
мм 

L, 
мм

маса, г 

SH157.30 6418677406898 550 390 M20 237 14,3

Двоколова проміжна траверса з вертикальним розташуванням 
фаз SH181
Застосовується для двоколових проміжних опор ПЛЗ 6-20 кВ з вертикальним 
розташуванням фаз.

Тип Код ean а, 
мм

e, 
мм

L, 
мм

Hmin, 
мм

d, 
мм 

маса, г 

SH181 6418677406973 800 220 215 730 M20 33

Двоколова кутова проміжуна траверса з вертикальним 
розташуванням фаз SH182
Застосовується для двоколових кутових проміжних опор ПЛЗ 6-20 з вертикальним 
розташуванням фаз. Вертикальна пластина PEK68 замовляється окремо.

Тип Код ean a, 
мм

b, 
мм

H, 
мм

K, 
мм

L, 
мм 

d1, 
мм

d2, 
мм

маса, г 

SH182 6418677407000 260 600 550 1200 1600 M20 M24 25,9

Двоколова кутова проміжна траверса з вертикальним 
розташуванням фаз SH158
Застосовується для двоколових кутових проміжних опор ПЛЗ 6-20 кВ з вертикальним 
розташуванням фаз.

Тип Код ean H, 
мм

K, 
мм

L, 
мм 

d, 
мм

e, 
мм

маса, г 

SH158 6418677406904 550 70 280 M20 24 22,4
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Траверси 6-20 кВ

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Металоконструкції та елементи кріплення опор
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Двоколова кінцева траверса з горизонтальним розташуванням 
фаз SH176
Застосовується для двоколових кінцевих опор з горизонтальним розміщенням фаз.

Тип Код ean напРуга, кВ a, 
мм

b, 
мм

K, 
мм 

d1, 
мм

d, 
мм

маса, 
Кг

SH176 6418677410048 6–20 450 600 1500 26 M20 41,0

Двоколова кінцева траверса з горизонтальним розташуванням 
фаз SH176.1
Застосовується для двоколових кінцевих опор з горизонтальним розміщенням фаз.

Тип Код ean напРуга, кВ a, 
мм

b, 
мм

K, 
мм 

d1, 
мм

d, 
мм

маса, 
Кг

SH176.1 6418677406935 6–20 580 580 1740 26 M20 48,8

Двоколова анкерна траверса з горизонтальним розташуванням 
фаз SH177
Застосовується для двоколових проміжних опор з горизонтальним розміщенням фаз.

Тип Код ean напРуга, кВ a, 
мм

b, 
мм

K, 
мм 

L, 
мм

маса, 
Кг

SH177 6418677406959 6–20 450 600 1500 215 49,0

Двоколова анкерна траверса з вертикальним розташуванням фаз 
SH183
Застосовується для двоколових анкерних опор з вертикальним розташуванням фаз.

Тип Код ean напРуга, кВ a, 
мм

H, 
мм

b, 
мм 

C, 
мм

d, 
мм

маса, 
Кг

SH183 6418677407017 6–20 900 650 515 315 M20 48,8

SOT24.X
Штирі для траверс. Сумісні з усіма траверсами Ensto.

Тип Код ean L, 
мм

a, 
мм

b, 
мм 

d, 
мм

H, 
мм маса, Кг

SOT24 6418677407932 215 139 95 M24 354 1,81

SOT24.10 6418677411427 215 135 95 M24 354 2,71

SOT24.20 6418677411434 215 138 95 M24 354 2,27
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Траверси 6-20 кВ

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Металоконструкції та елементи кріплення опор
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Одноколова проміжна траверса з горизонтальним 
розташуванням фаз SH248
Застосовується для кріплення захищених проводів на проміжних опорах ПЛЗ 35 кВ 
разом з ізоляторами SDI81, які замовляються окремо.

Тип Код ean міжфазна ВідсТань, мм маса, Кг

SH248 6418677422898 600 12,9

Одноколова проміжна траверса з горизонтальним 
розташуванням фаз SH249
Застосовується для кріплення захищених проводів на проміжних опорах ПЛЗ 35 кВ 
разом з ізоляторами SDI81, які замовляються окремо.

Тип Код ean міжфазна ВідсТань, мм маса, Кг

SH249 6418677422904 600 12,6

Одноколова проміжна кутова траверса з горизонтальним 
розташуванням фаз SH250
Застосовується для кріплення захищених проводів на проміжних кутових опорах ПЛЗ 
35 кВ. Використовується разом з натяжними композитними ізоляторами SDI90.350, 
підтримуючими затискачами SO181.6 і пристроями захисту від дуги SDI27.1. Ізолятори, 
затискачі та захисні пристрої замовляються окремо.

Тип Код ean міжфазна ВідсТань, мм маса, Кг

SH250 6418677422911 1070 35,0

Одноколова проміжна кутова траверса з горизонтальним 
розташуванням фаз SH251
Застосовується для кріплення захищених проводів на проміжних кутових опорах ПЛЗ 
35 кВ. Використовується разом з натяжними композитними ізоляторами SDI90.350, 
підтримуючими затискачами SO181.6 і пристроями захисту від дуги SDI27.1. Ізолятори, 
затискачі та захисні пристрої замовляються окремо.

Тип Код ean міжфазна ВідсТань, мм маса, Кг

SH251 6418677422928 1070 38,0

Одноколова кінцева траверса з горизонтальним розташуванням 
фаз SH252
Застосовується для кріплення захищених проводів на одноколових кінцевих опорах 
ПЛЗ 35 кВ. Використовується разом з натяжними композитними ізоляторами SDI90.350, 
анкерними затискачами SO255 або SO256 і пристроями захисту від дуги SDI27.1. 
Ізолятори, затискачі та захисні пристрої замовляються окремо.

Тип Код ean міжфазна ВідсТань, мм маса, Кг

SH252 6418677422935 600 22,0

Одноколова анкерна траверса з горизонтальним розташуванням 
фаз SH253
Застосовується для кріплення захищених проводів на одноколових анкерних опорах 
ПЛЗ 35 кВ. Використовується разом з натяжними композитними ізоляторами SDI90.350, 
опорним фарфоровим ізолятором SDI81.Х, анкерними затискачами SO255 або SO256 

і пристроями захисту від дуги SDI27.1. Ізолятори, затискачі та захисні пристрої 
замовляються окремо.

Тип Код ean міжфазна ВідсТань, мм маса, Кг

SH253 6418677422942 600 25,0
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Траверси 6-20 кВ

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Металоконструкції та елементи кріплення опор
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Елементи кріплення опор

Комплекти ізольованих та неізольованих тросів відтяжок SHS
Комплект використовується для тросів відтяжок перетином 25, 50 і 68 мм2. Комплект 
може бути забезпечений різними наконечниками та композитними або керамічними 
ізоляторами. Комплект включає в себе трос відтяжки, скоби і затискач або анкер відтяжки.

Тип Код ean пеРеРіз
ТРосу, м2

доВжина, 
м

наКінечниК 
для ТРосу

наяВнісТь 
ізоляТоРа

mPH, 
кн

маса, 
г

SHS25Р.110L 6418677407635 25 11.0 Затискач немає 32 4300

SHS25Р.135L 6418677407659 25 13.5 Затискач немає 32 4900

SHS25Р.110R 6418677407642 25 11.0 немає немає 32 5000

SHS25Р.135R 6418677407666 25 13.5 немає немає 32 5600

SHS25K.165L 6418677407697 25 16.5 Затискач є 9600

SHS25K.165R 6418677407703 25 16.5 Гак є 10700

SHS12.0600123 6418677402456 52 18.0 Затискач є 11200

SHS5.0600052 6418677403019 68.0 22.6 Затискач є 16200

Замки відтяжок CHLK25 і SH517
Використовуються для кріплення тросу відтяжки у верхній частині опори.

Тип Код ean пеРеРіз
ТРосу, мм2

діамеТР 
ТРосу, мм

а, 
мм

В, 
мм

с, 
мм

R, 
мм

mPH, 
кн маса, г

CHLK25 6418677410772 25 6.36–6.40 49 49 35 4.5 32 260

SH517 6418677414657 52–68 9.20–10.60 60 60 48 6 95 745

Скоби відтяжок SH35 і SH187
Використовуються для кріплення тросу відтяжки на дерев’яній опорі. Запобігають врізанню 
троса відтяжки в опору.

Тип Код ean пеРеРіз
ТРосу, мм2

діамеТР 
ТРосу, мм а, мм В, мм е, мм маса, г

SH35 6418677402203 25 6.36 55 65 9 75

SH187 6418677402128 25–68 6.36–10.60 100 82 11 200

Анкерні затискачі відтяжки COL25, CHK25.1, SH49 
Використовуються для кріплення тросу відтяжки до опорно-анкерної плити. COL25 - 
автоматичний затискач, CHK25.1 і SH49 - клинові.

Тип Код ean пеРеРіз ТРосу, мм2 діамеТР, м маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

COL25 6418677418495 25 5.46 - 6.86  280  25

CHK25.1 6418677410741 25 6.36 - 7.32  560 10

SH49 6418677430022 25 - 68 6.36 - 10.6 1570 25    

Маркери відтяжок SH25, SH144 і SH45
Використовуються для маркування тросів відтяжки. У разі якщо відтяжка вже встановлена, 
маркери мають поздовжній розріз для установки на натягнутий трос. Комплект з 6 жовтих 
і 6 чорних маркерів гарантує видимість відтяжки. Матеріал маркерів - атмосферостійка 
пластмаса.

Тип Код ean пеРеРіз ТРосу, мм2 ВнуТРішній 
діамеТР, мм

загальна 
доВжина, мм маса, г

SH25 6418677402173 25 15 12х210 = 2520 180

SH144 6418677402081 25–67 25 12х210 = 2520 410

SH45 6418677402210 25-185 35 12х210 = 2520 600
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Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Металоконструкції та елементи кріплення опор
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Номери фаз РЕМ241
Номери використовуються на проводах для позначення номерів фаз і виготовлені з 
пластмаси, стійкої до атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання. Номери 
кріпляться за допомогою нейлонових хомутів.

Тип Код ean номеР фази маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ 

PEM241.1 6418677400445 1 7 100

PEM241.2 6418677400476 2 7 100

PEM241.3 6418677400490 3 7 100

Ізолятор відтяжки SDI4.5
Керамічний ізолятор на 24 кВ застосовується для улаштування на тросі відтяжки 16-68 мм2. 
Відповідає стандарту SFS 3741. Довжина шляху витоку 110 мм.

Тип Код ean РоБоче 
наВанТаження, 
кн 

мінімальне  
РуйніВне 
наВанТаження  
пРи РозТягуВанні, кн 

маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, 
шТ 

SDI4.5 6418677418556 12,5 120 1700 6

Композитний ізолятор тросу відтяжки SDI70.24/72
Ізолятори серії SDI70, незважаючи на малу вагу, мають високі механічні і електричні 
характеристики. Ізоляційна частина виконана з джгута скляних ниток, просочених 
світлостабілізованою гумою, і має подвійну оболонку з силіконової гуми. Накінечник 
виготовлений з алюмінію і розрахований на петлю не менше 52 мм. Застосовується зі 
сталевим тросом до 52 мм2. Ізолятор випробуваний по МЕК 60383. Номінальне механічне 
навантаження 48 кН, максимальне - 144 кН, руйнівне механічне навантаження 180 кН.

Тип Код ean номінальне 
наВанТаження, кВ

а,  
мм

доВжина  
шляху  
ВиТоКу, мм 

с,  
мм

маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, 
шТ 

SDI70.24 6418677401787 24 280 160 188 800 20

SDI70.72 6418677401794 72 530 410 438 1200 20

(5
1)

(1
00

)
(1

75
)

(5
7.

5)
(6

0)
(5

7.
5)

(Ø22)

A
B

C

(74)
(52) (75)

Елементи кріплення опор

Рішення Ensto для повітряних ліній електропередавання 
від 6 до 35 кВ

Металоконструкції та елементи кріплення опор



48

Комплект заземлення для дерев’яних опор SE15
Комплект SE15 складається з заземлюючого затискача SM2.24, монтажної планки для 
затискача PSS116 і двох шурупів для установки на дерев’яну опору.

Тип Код ean

пеРеРіз 
пРоВоду, 
мм2, 
магісТРаль

маТеРіал
ВідпайКа

діамеТР пРоВоду, мм
маса, 
г

КільКісТь, 
шТ.

магісТРаль Відгалуження

SE15 6418677401848 160–120 
Fe або Al 6–35 Cu 4.5–14 2.8–7.5 370 25

Кришки пластикові для опор SP20, SP18, SP19
Використовуються для захисту верхнього зрізу дерев’яних опор. Фіксуються цвяхами 
гарячого цинкування, які входять у комплект. Кришки виготовлені з атмосферостійкою 
пластмаси.

Тип Код ean діамеТР, мм маса, г КільКісТь,  шТ.

SP20 6418677405242 163 47 100

SP18 6418677405228 180 53 100

SP19 6418677405235 220 70 100

Кріплення підкосу SH167
Використовується для кріплення верхньої частини підкосу до дерев’яної стійки опори. 
Матеріал - сталь гарячого цинкування.

Тип Код ean d1, мм d2, мм a, мм H1, мм H2, mm наяВнісТь 
гВинТіВ маса, Кг

SH167.10 6418677406911 170 170 52 200 150 немає 3
SH167.11 6418677434013 170 170 52 200 150 7 шт. 3
SH167.30 6418677406928 200 170 55 180 150 немає 4,1

Основа кріплення деревяних опор у слабких грунтах SH184 
Основа для дерев’яних опор з великою опорною поверхнею використовується для 
зміцнення дерев’яних опор при їх установці в слабких грунтах. Конструкція трилапчата, 
виконана зі сталі гарячого цинкування.

Тип Код ean діамеТР опоРи, 
мм

H, мм В, мм с, мм L, мм маса, Кг

SH184 6418677407024 до 260 1345 255 1733 1500 89,5
SH184.3 6418677410703 до 325 1600 340 2234 2000 137

Ригель кріплення деревяної стійки SH244
Ригель служить для зміцнення дерев’яної опори в скельних грунтах. Матеріал - сталь 
гарячого цинкування. Профіль - кутик.

Тип Код ean b, мм н, мм d1, мм d2, мм маса,К г
SH244.1 6418677407215 790 1345 22 14 10,1
SH244.2 6418677407222 945 1600 22 14 15,25
SH244.3 6418677407239 1200 2040 22 14 19,1
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Ригель кріплення дерев’яної опори SH83, SH84
Ригель служить для зміцнення дерев’яної опори в скельних грунтах. Матеріал - сталь 
гарячого цинкування. Профіль - труба.

Тип Код ean b, мм н, мм d1, мм d2, мм маса, Кг
SH83 6418677407482 790 1345 23 14 6
SH84 6418677407499 945 1600 23 14 7,4

Анкер ригеля для скельного грунту SH85, SH86
Анкер служить для закріплення ригеля дерев’яної опори в скельних грунтах. 

Тип Код ean d, мм b, мм d, мм L, мм F, мм маса,Кг
SH85 6418677407505 M20 60 20 210 55 0,61
SH86 6418677407512 M22 60 22 210 55 0,72

Анкер дерев’яної опори для скельного грунту SH82
Анкер служить для закрепління дерев’яної стійки в скельних грунтах. Комплектується клином 
SHS212.

Тип Код ean d, мм b, мм d, мм L, мм F, мм маса, Кг
SH82 6418677407475 14 160 20 610 55 1,62
SHS212 6418677406508 0,040

Кронштейн для приєднання кабелю до ПЛ SH536
Кронштейн SH536 застосовується для кріплення кінцевої муфти до дерев’яних опор.

Тип Код ean ДІАмЕТР кАБЕЛЯ, мм маса, Кг

SH 536 6418677415043 40-90мм 10,7

Елемент кріплення трансорфматора мачтової підстанції (рама) SH75
Служить для кріплення траснсформатора щоглової підстанції на базі двостійкової опори. 
Матеріал - сталь гарячого цинкування.

Тип Код ean d, мм d мax, mm g, mm H, мм K, мм маса,К г
SH75 6418677407406 M20 250 50 100 1900 3,5

Ремонтне кріплення основи опори SH0, SH1, SH2 і SH3
Застосовують для зміцнення пошкодженої і ослабленої основи дерев’яних опор на рівні 
землі. Економічний, легкий і безпечний спосіб збільшення терміну служби дерев’яних опор.

Тип Код ean d x L, мм для опоР діамеТРом, мм БолТи - гайКи маса,К г
SH0 6418677406782 160х1500 130-170 М12х120 19,5
SH1 6418677406799 200х1500 170-210 М12х120 24
SH2 6418677407123 250х1500 210-260 М12х120 30
SH3 6418677414466 300х1500 260-300 М12х120 50
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Інструменти

Компанія Ensto пропонує широкий асорти-
мент інструменту, необхідного для будів-
ництва повітряних ліній з самонесучими 
ізольованими провідниками. Технологія 
монтажу провідників СІП відрізняється від 

монтажу неізольованих провідників, тому 
для коректного монтажу та подальшої 
надійної експлуатації ПЛ компанія Ensto ре-
комендує застосовувати нижчеперечісле-
ний інструмент.
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Щітка ST18 
Щітка для зачистки контактної поверхні алюмінієвої жили перед установкою затискачів. ST18.2 - футляр для щітки.

Тип Код ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ.

ST18 6418677405440 72 10

ST18.2 6418677405457 22 10

Ключ CT164
Ключ сталевий з гумовою ручкою, двосторонній - на 13 і 17 мм.

Тип Код ean РозміР БолТіВ, 
мм

доВжина, мм маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ

CT164 6418677414213 13 и 17 280 254 1

Шарнірний ключ ST20
Призначений для монтажу затискачів всіх типів та іншої лінійної арматури.

Тип Код ean РозміР 
наКінечниКіВ, мм

фоРма маса, г  КільКісТь В
 упаКоВці, шТ

ST20 6418677408601 13 и 17 Шестигранник 300 1

Динамометричний ключ ST30 
Використовується для затягування болтів з нормованим зусиллям. Ключ має дві динамометричні шкали: в Н · м і фунт · дюйм.

Тип Код ean шКала, H·м маса, г РозміР пРиєднуючої 
голоВКи, дюйми

КільКісТь В
 упаКоВці, шТ

ST30 6418677408755 8–54 890 1/2 1

Головки для динамометричного ключа ST30
Тип Код ean РозміР, мм фоРма маса, г КільКісТь В 

упаКоВці, шТ

ST12 6418677411557 17 Торцева шестигранна 66 1

ST13 6418677411564 13 Торцева шестигранна 56 1

ST115 6418677414138 19 Торцева шестигранна 75 1

CT113 6418677412141 6 Шестигранна внутрішня 74 1

Тримач затискачів ST34
Призначений для утримання затискачів за спеціальну нижню планку при установці для максимально корек-
тного монтажу проколюючих затискачів. Ізольована рукоятка дозволяє застосовувати тримач при роботі під 
напругою.

Тип Код ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ

ST34 6418677405549 337 25

Торцевий внутрішній шестигранний ключ ST32
Може застосовуватися для монтажу проколюючих затискачів під напругою.

Тип Код ean РозміР, мм маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ

ST32 6418677405525 6 60 1

Інструменти
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Роз’єднувальний клин ST31
Застосовуються при монтажних роботах на скручених ізольованих провідниках для відділення жили від загального пучка.

Тип Код ean опис маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

ST31 6418677405518 2 пластикових клина 109 10

Монтажні ролики ST26.1, ST26.11, ST26.22 і ST26.33
Монтаж ізольованих провідників (СІП) повинен проводитися тільки за допомогою монтажних роликів. Ролики 
ST26.1 і ST26.11 мають один пластиковий диск, використовуються на прямих ділянках лінії і при малих кутах 
повороту лінії - до 30 °. Подвійний ролик ST26.22 застосовується при великих внутрішніх кутах повороту лінії 
- до 90 °. Ролик ST26.33 має один диск з алюмінієвого сплаву на кулькових підшипниках. Ролик СT26.55 застосо-
вується при великих зовнішніх кутах повороту лінії.

Тип Код ean опис/КРіплення діамеТР 
Ручья, мм

маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

ST26.1 6418677408625 Одинарний / на крюк 50 1458 10

ST26.11 6418677410116 Одинарний / ланцюг 50 3900 3

ST26.22 6418677410123 Подвійний / ланцюг 50 6250 3

ST26.33 6418677410130 Одинарний / на крюк 77 2172 5

CT26.55 6418677412288 Четверний / ремінь 10000 1

Пристосування для затягування бандажів CT42
Пристосування призначене для натягування бандажної стрічки СОТ37 і кріплення гаків типу SOT29, SOT39, 
SOT76 на залізобетонних або металевих опорах.

Тип Код ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ.

CT42 6418677412332 2000 1

Ручний прес CT120
Ручний гідравлічний прес для опресування за допомогою матриць CT121, CT122, CT123 з'єднувальних затискачів типу 
SJ8. У комплект постачання входить пластикова валіза для перенесення.

Тип маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ.

CT120 1950 1

Матриці для опресування CT121, CT122, CT123
Матриці для опресування з'єднувальних затискачів типу SJ8: CT121 - від 25 до 70 мм2; CT122 - від 95 до 150 мм2; 
CT123 - до 16 мм2.

Тип Тип маТРиці КільКісТь В упаКоВці, шТ.

CT121 Е173 2

CT122 Е215 2

CT123 Е140 2

Монтажний затискач ST102 
Затискачі призначені для натягування та регулювання стріли провисання системи СІП - 4, охоплюючу всі чоти-
ри провідники.

Тип Код ean пеРеТин пРоВодіВ, мм2 маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

ST102.50 6418677430770 4х(25–50) 2300 1

ST102.95 6418677430787 4х(70–95) 4300 1

ST102.120 6418677430794 4х(120) 4300 1

Монтажний затискач CT102 для натягування СІП - 3
Затискачі призначені для натягування та регулювання стріли провисання системи СІП - 3 з ізольованим або 
неізольованим несучим нульовим провідником.

Тип Код ean діамеТР, мм пеРеТин, мм2 мРн, кн маса, г   КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

CT102.501 6418677409196 7.87–13.46 50–120 20 1700 1

CT102.1201 6418677409189 13.46–18.80 120–185 36 3800 1

Інструменти
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Монтажні панчохи CT103, ST103
Застосовується для розкочування провідників СІП по роликах. Монтажна панчоха виготовлена з гальванізова-
них сталевих дротів, ST 103.502 виготовлений із пластику.

Тип Код ean зоВнішній діамеТР (пРоВода) 
джгуТа сіп, мм

пеРеТин, 
мм2

доВжина, 
мм

мРн, кн маса, г

CT103.35 6418677412073 20–30 4x(16–35) 600 22 232

CT103.50 6418677412080 30–40 4x(35–70) 600 36 303

CT103.95 6418677412097 40–50 4x(70–95) 600 54 586

Динамометр ST112
Застосовується для регулювання стріл провисання провідника.

Тип Код ean маКсимальна Тяга, Кг цена деления, Кг маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

ST112.1 6418677414152 1000 20 1180 1

ST112.2 6418677414169 2000 50 1200 1

ST112.3 6418677414176 3000 50 2300 1

Вертлюг CT104
Застосовується для запобігання утворення петель на дроті при його розкочуванні. Вертлюг встановлюється між 
монтажною панчохою і трос-лідером.

Тип Код ean доВжина,  
мм

діамеТР ТРоса-
лідеРа,  мм

маКсимальне 
наВанТаження 
ТРоса-лідеРа, кн

маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

CT104 6418677412103 125 10 12 450 1

Індикатор напруги ST97.Х
Застосовується для перевірки наявності напруги на полюсах щоглових вимикачів без підйому на опору і відключення 
вимикача. Датчик напруги піднімають до вимикача за допомогою ізольованої штанги ST33 або ST19 і підносять до 
полюса запобіжника щоглового вимикача. Наявність напруги також може бути визначено на ізольованій жилі при 
дотику індикатором до ізоляції. Конструкція має ступінь захисту IP34.

Тип Код ean опис маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

ST97 6418677408670 Индикатор 320 1

ST97.1 6418677408687 Индикатор + подсумок 400 1

ST97.2 6418677408694 Подсумок 60 1

ST97.3 6418677408700 Индикатор с зуммером 340 1

Прилад фазування CT1
Прилад є індикатором послідовності фаз у трифазній системі ізольованих провідників. Прилад безпечний при 
роботі на лінії, що знаходиться під напругою. Можливе визначення напрямку обертання підключених двигунів. 
Конструкція має ступінь захисту IP34. В комплекті є поясний футляр.

Тип Код ean маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ.

CT1 6418677408762 1320 1

Ручні лебідки ST116 і CT116
Застосовуються при регулюванні натягу провідників.

Тип Код ean ВысоТа підйому 
Без/з БлоКом, м

гРузопідємнісТь 
Без/з БлоКом, Кг

маса, г КільКісТь  
В упаКоВці, шТ.

ST116 6418677414183 3/1.5 500/1000 4100 1

ST116.1 6418677414190 4/2 750/1500 4700 1

CT116.3 6418677414206 4/2 454/908 4300 1

CT116.7 6418677414165 9/4.5 680/1360 6100 1

Інструменти
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Універсальна ізольована штанга СТ48.64
Ізольовану штангу СТ48.64 використовують для улаштування маркерів проводів SP43, 
загороджувальних авіаційних куль SP48, перевірки відсутності напруги, вимірювання 
струму,  улаштування переносних заземлень на робочому місці, відключення або включення 
роз’єднувача або вимикача навантаження, підключення або відключення відпайки.

Тип Код ean назВа доВжина, м маса, г КільКісТь В упаКоВці, шТ

CT48.64 6418677408793 Штанга 7,5 8500 1

ST250 Інструмент для зняття напівпровідного шару
Для кабелів середньої напруги з поліетиленовою ізоляцією діаметром від 10 мм до 52 мм. 
Інструмент залишає рівну поверхню ізоляції при видаленні напівпровідного шару та дозволяє 
регулювати товщину шару, що знімається в процесі видалення. Інструмент поставляється в 
пластиковому кейсі в комплекті з силіконовою змазкою для зменшення тертя інструменту по 
поверхні ізоляції при роботі. ST250.1-комплект з 10 ножів для інструменту.

Тип ean Код маса, Кг Кіл-Ть, шТ.

ST250 6418677457388 0.8 1

ST250.1 6418677457395 0.047 1

ST251 Універсальний тримач болтових кабельних з’єднувачів та 
накінечників
Призначений для утримання болтового з’єднувача або накінечника діаметром від 14 мм до 40 
мм в процесі монтажу, затягування болтів з головками нормованого зусилля зриву. Інструмент 
виконаний з ізоляційного ударостійкого пластику. 

Тип ean Код маса, Кг Кіл-Ть, шТ.

ST251 6418677457401 0.350 1

ST252 Інструмент для зняття основної ізоляції 
Інструмент для зняття основної ізоляції кабелів з пластмасовою ізоляцією на напругу 20кВ. 
Комплект складається з хрестоподібної ручки і набору насадок для перерізів кабелю від 25 до 
240 мм2. Інструмент дозволяє видаляти ізоляцію жили кабелю на довжину від 20 мм до 100 мм. 
ST251.1 - запасне лезо для насадки.

Тип ean Код маса, Кг Кіл-Ть, шТ.

ST252 6418677457418 1.7 1

ST252.1 6418677457425 0.007 1

ST18 Щітка
Щітка для зачистки поверхні струмоведучої жили кабелю перед улаштуванням кабельного 
накінечника або з’єднувача. ST18.2-футляр для щітки.

Тип ean Код маса, Кг Кіл-Ть, шТ.

ST18 6418677405440 0.072 1
ST18.2 6418677405457 0.022 1

Інструменти
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