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Zalety stosowania

• Wysoki stopień niezawodności pracy
• Łatwy, pewny i szybki montaż
• Montaż przy użyciu standardowych narzędzi
• Kompaktowe rozmiary
• Rozwiązanie obejmujące szeroki zakres przekrojów
• Nowoczesna konstrukcja
• Nieograniczony okres magazynowania
• Przebadane elektrycznie (jednostkowa 
 kontrola wyrobu)

Korzyści

•  Redukcja kosztów montażu, magazynowania i 
 transportu
•  Redukcja kosztów eksploatacji linii kablowych
•  Pewność i bezpieczeństwo

Perfekcyjne połączenie
Zysk wynikający z innowacyjności

Osprzęt kablowy jest kluczowym elementem wpływającym na jakość sieci kablowej. Musi on 
charakteryzować się takim samym stopniem niezawodności pracy jak sam kabel. Każda awaria niesie 
za sobą konieczność poniesienia przez dostawców energii elektrycznej wysokich kosztów, co zmusza 
ich do poszukiwania wszelkich metod uniknięcia wspomnianych przypadków.
 Szczególnie w zakresie średniego napięcia poszukiwane są nowatorskie rozwiązania w celu 
drastycznego zredukowania wysokich kosztów spowodowanych błędami montażowymi. Dlatego też 
pewny, szybki i możliwie łatwy montaż osprzętu kablowego ma tak ogromne znaczenie dla każdego 
zakładu energetycznego.

Kompaktowa mufa przelotowa COMPAX jest wynikiem ponad pięcioletniej intensywnej pracy nad 
nowymi rozwiązaniami w fi rmie Cellpack i reprezentuje perfekcyjny system połączenia w zakresie 
średniego napięcia.

Mufa została specjalnie opracowana do łączenia kabli średniego napięcia o izolacji wytłaczanej. 
Komponenty mufy są tak do siebie dostosowane, że montaż jest wyjątkowo łatwy, pewny i szybki.
Dzięki innowacyjnej koncepcji integracyjnej, duża część prac, które wcześniej musiały być realizowane 
bezpośrednio podczas montażu, jest już przeprowadzona i elektrycznie przetestowana w 
kontrolowanych warunkach w laboratoriach BBC Cellpack. Na miejscu instalator musi wykonać 
samodzielnie tylko kilka niezbędnych etapów montażu.
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Sprawdzony system

Materiały izolacyjne

Tworzywa izolacyjne, które zostały zastosowane w mufi e typu CKM charakteryzują się rewelacyjnymi 
właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi. Są one wytwarzane w kontrolowanym procesie 
wtryskowym z kauczuku silikonowego odpornego na działanie wysokiego napięcia. Poszczególne 
komponenty materiałowe były poddawane przez wiele lat szczegółowym testom elektrycznym i 
mechanicznym i wykazały swą niezawodność w bezpośrednim użyciu na wiele dziesiątek lat.

Zintegrowana złączka śrubowa

Tylko mufa typu CKM jako jedyna posiada zintegrowany w korpusie niezawodny, śrubowy system 
łączenia żyły roboczej. Obejmująca szeroki zakres przekrojów złączka śrubowa jest tak 
zaprojektowana, aby zagwarantować bezawaryjne połączenie zarówno dla żył miedzianych, jak i 
aluminiowych. Śruby stykowe zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający zastosowanie do 
montażu tylko jednego konwencjonalnego narzędzia dla szerokiego zakresu przekrojów 
poprzecznych.

Zintegrowane sterowanie rozkładem pola elektrycznego

Stosowany milionkrotnie na światową skalę niezawodny refrakcyjny system sterowania pola 
elektrycznego jest już wkomponowany w mufę CKM. W ten sposób zostają wykluczone potencjalne 
błędy na etapie przygotowania kabla i pozycjonowania korpusu mufy, a liczba możliwych omyłek 
montażowych jest drastycznie zredukowana.

1 Zintegrowana złączka śrubowa
2 Zintegrowane sterowanie rozkładem pola
3 Zintegrowane odtworzenie ciągłości ekranu
4 Zintegrowana nowoczesna osłona zewnętrzna
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Compax – kompaktowa mufa przelotowa CKM 24kV 50-150 mm² i 95-240 mm²
dla 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej

Zastosowanie
Mufa przelotowa typu CKM zaprojektowana jest do łączenia kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, XLPE, EPR) 
z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (wytłaczany lub zdzieralny) oraz różnej formie żyły powrotnej (z drutów lub 
taśm miedzianych) do maksymalnego napięcia sieciowego 24 kV. Mufa została zaprojektowana dla kabli z 
uszczelnieniem wzdłużnym, np. XUHAKXS, XRUHAKXS.

Poziomy napięć
• U0/U (Um) 6/10 (12) – 12,7/22 (24) kV

Włściwości
• Łatwy, pewny i szybki montaż
• Rozwiązanie obejmujące szeroki zakres przekrojów
• Niewielka ilość komponentów
• Zintegrowane sterowanie rozkładem pola
• Zintegrowana złączka śrubowa
• Zintegrowane odtworzenie ciągłości ekranu
• Zintegrowana nowoczesna osłona zewnętrzna
• Kompaktowe rozmiary
• Nieograniczony okres magazynowania
• Zoptymalizowane opakowanie – oszczędność 
 kosztów transportu i magazynowania

Wymagania techniczne i standardy
• Badana typu według CENELEC HD 629.1

Elementy zestawu
• Korpus mufy przebadany elektrycznie
• Komponenty dodatkowe i drobne części montażowe 
• Ilustrowana instrukcja montażu

Q mm2

Typ 12 kV 17 kV 24 kV min. Ø 
mm

max. Ø 
mm Nr. kat.

CKM 24kV 50-150 70 - 150 70 - 150 50 - 150 15.1 28.5 252101
CKM 24kV 95-240 120 - 240 120 - 240 95 - 240 19.9 32.6 251713

Dane techniczne 50-150 mm2 95-240 mm2

Zakres przekrojów
• Al
• Cu

50 – 150
50 – 120

95 – 240
95 – 185

Poziom napięcia 
U/U0 (Um)

12,7/22 (24)
kV

12,7/22 (24)
kV

Wytrzymywane napięcie 
przemienne, 5 min.

57 kV 57 kV

Wytrzymywane napięcie 
stałe, 15 min.

76 kV 76 kV

Poziom wyładowań 
niezupełnych przy 2*U0

< 10 pC < 10 pC

Wytrzymywane napięcie 
udarowe +/-

125 kV 125 kV

L (całkowita długość) 470 mm 470 mm

B (szerokość) 71 mm 71 mm

H (wysokość) 85 mm 85 mm

Q – Przekrój nominalny
Ø – Minimalna i maksymalana średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej

Dane na zamówieniu
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