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Zestawienie osprzętu do linii napowietrznych nN.
1.

Osprzęt do izolowanych linii napowietrznych nN.

1.1.

Izolowane nN – złączki.

Lp

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa

Przykładowy asortyment1

Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia
poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych.
Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich
szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania.
Na przekrój przewodu 16/16 mm2.

ENSTO - SJ 8.16
SICAME - MJPT16

Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia
poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych.
Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich
szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania.
Na przekrój 25/25 mm2.

ENSTO - SJ 8.25
SICAME - MJPT25

Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia
poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych.
Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich
szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania.
Na przekrój 35/35 mm2.

ENSTO - SJ 8.35
SICAME - MJPT35

Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia
poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych.
Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich
szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania.
Na przekrój 50/50 mm2.

ENSTO - SJ 8.50
SICAME - MJPT50

Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia
poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych.
Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich
szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania.
Na przekrój 70/70 mm2.

ENSTO - SJ 8.70
SICAME - MJPT70

Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia
poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych.
Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich
szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania.
Na przekrój 95/95 mm2.

ENSTO - SJ 8.95
SICAME - MJPT95(21)

Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia
poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych.
Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich
szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania.
Na przekrój 120/120 mm2.

ENSTO - SJ 8.120
SICAME - MJPT120

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest
izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na
ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Posiada oznaczenie
kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju
przewodu.
Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest
izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na
ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Posiada oznaczenie
kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju
przewodu.
Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest
izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na
ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Posiada oznaczenie
kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju
przewodu.
Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest
izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na
ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Posiada oznaczenie
kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju
przewodu.
Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest
izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na
ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Posiada oznaczenie
kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju
przewodu.
Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest
izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na
ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Posiada oznaczenie
kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju
przewodu.
Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest
izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na
ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Posiada oznaczenie
kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju
przewodu.

Przykładowy asortyment (we wszystkich tabelach Załącznika nr 3) stanowi tylko i wyłącznie ilustrację rozwiązania dla danej pozycji. Rozwiązania producentów wskazane w kolumnie „Przykładowy
asortyment” nie stanowią jedynego dopuszczonego rozwiązania (typu), wszyscy inni producenci i inne nieprzytoczone tu rozwiązania są dopuszczone pod warunkiem spełnienia wymagań określonych
w niniejszym standardzie.
1
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1.2.
Lp

Izolowane nN – zaciski.
Nazwa

1

Zacisk dwustronnie przebijający izolację
do połączeń elektrycznych przewodów AL i
Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia
ulicznego z oprawą oświetleniową.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 16 -95 mm2 ,
- przewód odgałęźny 1,5-10 mm2 .

2

Zacisk dwustronnie przebijający izolację
do połączeń elektrycznych przewodów AL i
Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia
ulicznego z oprawą oświetleniową.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 16 -50 mm2 ,
- przewód odgałęźny 1,5-10 mm2 .

3

Zacisk dwustronnie przebijający izolację
do połączeń elektrycznych przewodów AL i
Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia
ulicznego z oprawą oświetleniową.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 16 -120 mm2 ,
- przewód odgałęźny 1,5-16 mm2 .

Klasa

Przykładowy
asortyment

A1

SICAME – TTD 051FTA

A1

ENSTO SLIW 50

A1

ENSTO SLIW 52

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub stali ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub stali ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.Kształt dolnej części
zacisku powinien umożliwiać zamocowanie
zacisku podczas montażu np. w kluczu
czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej,
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
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Lp

Nazwa

4

Zacisk odgałęźny dwustronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów AL i Cu linii
głównej izolowanej z linią odgałęźną
izolowaną.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 16-95 mm2 ,
- przewód odgałęźny o przekroju 6-35 mm2,

5

Zacisk odgałęźny dwustronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów AL i Cu linii
głównej izolowanej z linią odgałęźną
izolowaną.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 50-150 mm2 ,
- przewód odgałęźny o przekroju 6-35 mm2,

6

Zacisk odgałęźny dwustronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów AL i Cu linii
głównej izolowanej z linią odgałęźną
izolowaną.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 16-120 mm2 ,
- przewód odgałęźny o przekroju 6-50 mm2,

Klasa

Przykładowy
asortyment

A1

SICAME - TTD 151FA

A1

SICAME TTD 241 FTA

A1

ENSTO SLIW 54

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo..
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
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Lp

Nazwa

7

Zacisk odgałęźny dwustronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów AL i Cu linii
głównej izolowanej z linią odgałęźną
izolowaną.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 25-95 mm2 Al,
- przewód odgałęźny o przekroju 25-95
mm2 Al,

8

Zacisk odgałęźny dwustronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów AL i Cu linii
głównej izolowanej z linią odgałęźną
izolowaną
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 50-120 mm2
- przewód odgałęźny o przekroju 50-120
mm2 ,

9

Zacisk odgałęźny do podłączeń
obustronnie przelotowych, jednostronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów linii izolowanej z
linią wykonaną kablem ziemnym o
większym przekroju.
Zakres stosowania:
- przewód linii izolowanej 35-95 mm2 Al,
- przewód goły/kabel ziemny (żyła
odizolowana) 50-120 mm2 AL ,

Klasa

Przykładowy
asortyment

A1

SICAME - TTD 301FA
ENSTO - SLIW 57
SICAME - TTD 201FA

A1

SICAME - TTD 401FTA
ENSTO - SLIW 58

A2

SICAME - NTD 351AFA

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej,
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
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Lp

Nazwa

10

Zacisk odgałęźny do podłączeń
obustronnie przelotowych, jednostronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów linii izolowanej z
linią wykonaną kablem ziemnym lub linii
gołej o większym przekroju.
Zakres stosowania:
- przewód linii izolowanej 16-120 mm2 Al,
- przewód goły/kabel ziemny (żyła
odizolowana) 16-120 mm2 AL ,

11

Zacisk odgałęźny do podłączeń
obustronnie przelotowych, jednostronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów linii głównej gołej
z linią odgałęźną lub przyłączem
izolowanym.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej, goły 25-95 mm2 Al,
- przewód odgałęźny izolowany 35-95 mm2
Al,

12

Zacisk odgałęźny do podłączeń
obustronnie przelotowych, jednostronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów linii głównej gołej
z linią odgałęźną lub przyłączem
izolowanym.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej, goły 25-95 mm2 Al,
- przewód odgałęźny izolowany 16-95 mm2
Al, (Cu 10-70)

Klasa

Przykładowy
asortyment

A2

ENSTO - SLIP 32.21

A2

SICAME - NTD 301AFA

A2

ENSTO - SLIP 22.127

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "

Załącznik nr 3 do Standardu technicznego nr 6/2015 - osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)
Strona 7 z 26

Lp

13

14

15

Nazwa

Zacisk odgałęźny do podłączeń
obustronnie przelotowych, jednostronnie
przebijający izolację do połączeń
elektrycznych przewodów linii głównej gołej
z linią odgałęźną lub przyłączem
izolowanym.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej, goły 16-95 mm2 Al,
- przewód odgałęźny izolowany 2,5-35 mm2
Al, Cu.

Zacisk odgałęźny jednostronnie
przebijający izolację do prądowego
połączenia przewodów linii gołej z linią
izolowaną.
Zakres stosowania:
- przewód linii gołej 50-95 mm2 Al,
- przewód linii izolowanej 50-120 mm2 Al.

Zacisk odgałęźny dwustronnie
przebijający izolację umożliwiający
podłączenie dwóch odgałęzień (przyłączy)
linii izolowanej z jednego zacisku.
Zakres stosowania:
- przewód linii głównej 16-95 mm2 Al,
- przewód przyłącza 2x16-35 mm2 Al,

Klasa

Przykładowy
asortyment

A2

SICAME – NTD 151AFA

A2

SICAME - NTD401AFTA
ENSTO - SLIP 32.21

A1

SICAME TT2D 83 F3A

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym
koniec przewodu odgałęźnego mocowany w
zacisku wymaga zdjęcia izolacji.
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Lp

16

17

Nazwa

Zacisk odgałęźny dwustronnie
przebijający izolację umożliwiający
podłączenie czterech odgałęzień
(przyłączy) linii izolowanej z jednego
zacisk.
Zakres stosowania:,
- przewód linii głównej 16-95 mm2 Al,
- przewód przyłącza 4x16-35 mm2 Al,

Ogranicznik przepięć z zaciskami
przebijającymi izolację.

Klasa

A1

Przykładowy
asortyment

SICAME TT4D 83 F5A

ENSTO- seria SE45
ENSTO- seria SE46
SICAME – seria TTD
151 PROTECT
SICAME – seria TTD
241 PROTECT
SICAME – seria TT2D
83F3A PROTECT
SICAME – seria TT4D
83F5A PROTECT

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. "
Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym
koniec przewodu odgałęźnego mocowany w
zacisku wymaga zdjęcia izolacji.
Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem
zrywalnym.
Osłona (korpus) wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na wypływy
atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz
promieniowania UV. Części przewodzące
wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego
lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe
elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej
lub ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub
kurtynowa grzebieniowa.
Kształt dolnej części zacisku powinien
umożliwiać zamocowanie zacisku podczas
montażu np. w kluczu czołowym.
Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą
stykową. Konstrukcja zacisku powinna
umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem.
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1.3.
Lp

1

2

3

4

Izolowane nN – uchwyty.
Nazwa

Uchwyt odciągowy do
zamocowania przewodów
izolowanych przyłącza o przekroju:
2x16-35 mm2.

Uchwyt odciągowy do
zamocowania wiązki czterech
przewodów izolowanych przyłącza
o przekroju: 4x16-35 mm2.

Uchwyt odciągowy do
zamocowania wiązki czterech
przewodów izolowanych linii
głównej lub odgałęzienia o
przekroju: 4x70-120 mm2.

Uchwyt odciągowy do
zamocowania wiązki czterech
przewodów izolowanych linii
głównej lub odgałęzienia o
przekroju: 4x50-70 mm2.

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

ENSTO - SO-80.235S
SICAME - GUKp2

Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo)
skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego
zakończonego uchwytem wieszakowym metalowym z
płaskownika.
Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV
SMFL – min 5,4 kN

ENSTO - SO-80 S
SICAME - GUKp4

Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo)
skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego
zakończonego uchwytem wieszakowym metalowym z
płaskownika.
Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL – min 12 kN

ENSTO - SO-276S
SICAME - GUKo2

Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo)
skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego
zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu
stalowego o średnicy min. 6 mm.
Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL - zgodnie z normą i standardem

ENSTO - SO-275S

Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo)
skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego
zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu
stalowego o średnicy min. 6 mm.
Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL - zgodnie z normą i standardem

Rysunek poglądowy

Uwagi
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Lp

5

6

7

8

Nazwa

Uchwyt odciągowy do
zamocowania wiązki czterech
przewodów izolowanych linii
głównej, odgałęzienia o przekroju:
4x25-50 mm2.

Uchwyt odciągowy do
zamocowania wiązki dwóch
przewodów izolowanych linii
głównej, odgałęzienia o przekroju:
2x25-35 mm2 lub toru oświetlenia
ulicznego dwuprzewodowego.

Uchwyt odciągowy do
zamocowania wiązki czterech
przewodów izolowanych linii
głównej, odgałęzienia o przekroju:
4x25-35 mm2 lub toru oświetlenia
ulicznego czteroprzewodowego

Uchwyt przelotowy do
zawieszania przewodu wiązkowego
izolowanego przekroju 4 x 16-120
mm2, 2x(25-35) na odcinkach
prostych i 4x16-70 mm2, 2x(25-35)
dla załomów od 180 do 165 st.

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

ENSTO - SO-274S
SICAME - GUKo1

Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo)
skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego
zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu
stalowego o średnicy min. 6 mm.
Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL - zgodnie z normą i standardem

SICAME - GUKo1.3

Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo)
skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego
zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu
stalowego o średnicy min. 6 mm.
Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL - zgodnie z normą i standardem

ENSTO - SO 118.425S

Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo)
skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego
zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu
stalowego o średnicy min. 6 mm.
Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL - zgodnie z normą i standardem

ENSTO - SO270

Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL - zgodnie z normą i standardem

Rysunek poglądowy

Uwagi
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Lp

9

10

11

12

Nazwa

Uchwyt przelotowy naścienny z
wkładką dostosowaną do przekroju
przewodów do zawieszania wiązki
przewodów izolowanych na
ścianach i fasadach budynku dla
przekrojów przewodów 25-120
mm2.

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

ENSTO - SO125

Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.

Uchwyt przelotowy naścienny do
zawieszania wiązki przewodów
izolowanych na ścianach i fasadach
budynku dla przekrojów o średnicy
min 13,5 mm - max 45 mm

ENSTO - SO 70...
SICAME - GPD…

Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV

Uchwyt dystansowy do
mocowania przewodów do słupów
dla przekrojów o średnicy min 13,5
mm - max 45 mm

ALPAR - U103T
ENSTO - SO 79.6
SICAME - BIC15-30,
BIC30-50, BIC50-90

Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV

ENSTO - SO 136.02
(motylek)

Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL - zgodnie z normą i standardem

Uchwyt narożny do zawieszania
przewodów izolowanych 2-4x(25120 mm2) na odcinkach z dużym
załomem /1500-900/

Rysunek poglądowy

Uwagi
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Lp

13

Nazwa

Uchwyt narożny do zawieszania
przewodów izolowanych 2-4x(25120 mm2) na odcinkach z dużym
załomem /1500-900/

Przykładowy
asortyment

SICAME - GP2Q

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
W przypadku kąta załomu linii większego niż 60 0
należy zastosować specjalną przystawkę z rolkami
przy przeciąganiu przewodu !
SMFL - zgodnie z normą i standardem

14

15

Uchwyt przelotowo-narożny do
zawieszenia wiązki przewodów
izolowanych (średnica zewnętrzna
wiązki do 42 mm) na odcinkach
prostych lub z niewielkim załomem
dla przewodów:
2-4 x (25-120 mm2) odcinki proste i
załomy 180º-150º (30º),
2-4 x (25-50 mm2) dla załomów 180
- 120 (60)

Uchwyt przelotowy naścienny do
zawieszania wiązki przewodów
izolowanych na ścianach i fasadach
budynku

SICAME - PSP 122
TRAF
ENSTO - SO-130.02

Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
SMFL - zgodnie z normą i standardem

SICAME - SC 93…

Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z
stopu aluminium odpornego na korozję , elementy
stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali
nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na
warunki klimatyczne i promieniowanie UV
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1.4.
Lp

1

2

3

4

Izolowane nN – inne.
Nazwa

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

Osłonka końca przewodu do
osłaniania poszczególnych żył
wiązkowych przewodów
izolowanych o przekroju 16-25
mm2.

ENSTO - PK 99.025
SICAME - GPE 3
ALPAR - OE2

Osłonka wykonana z gumy odpornej na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Osłonka końca przewodu do
osłaniania poszczególnych żył
wiązkowych przewodów
izolowanych o przekroju 35-70
mm2.

ENSTO - PK 99.2595
SICAME - GPE 4
ALPAR - OE3

Osłonka wykonana z gumy odpornej na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Osłonka końca przewodu do
osłaniania poszczególnych żył
wiązkowych przewodów
izolowanych o przekroju 50-95
mm2.

ENSTO - PK 99.095
SICAME - GPE 5
ALPAR OE4

Osłonka wykonana z gumy odpornej na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Osłonka końca przewodu do
osłaniania poszczególnych żył
wiązkowych przewodów
izolowanych o przekroju 25-95
(120) mm2.

ENSTO - PK 99.2595
SICAME – GPET 3

Osłonka wykonana z gumy odpornej na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Rysunek poglądowy

Uwagi
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Lp

5

6

7

8

Nazwa

Opaska z tworzywa o dł min. 25
cm

Kompletna osłona
bezpiecznikowa wyposażona w
zacisk i oprawę bezpiecznikową
25 A do zabezpieczenia opraw
oświetleniowych oraz przyłączy dla
zastosowań na przewodzie
izolowanym o przekroju 16-95 mm2
z zaciskiem dwustronnie
przebijającym izolację.
Kompletna osłona
bezpiecznikowa wyposażona w
zacisk i oprawę bezpiecznikową
63 A do zabezpieczenia opraw
oświetleniowych oraz przyłączy dla
zastosowań na przewodzie
izolowanym o przekroju 16-95 mm2
z zaciskiem dwustronnie
przebijającym izolację

Osłona bezpiecznikowa
wyposażona w oprawę
bezpiecznikową 25 A do
zabezpieczenia opraw
oświetleniowych oraz przyłączy

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

TAREL 250x4.8
SICAME CCD 9-62
ENSTO – PER15

Opaska wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV

ENSTO - SV 29.253+SLIW 52
SICAME - GFN1z (oprawa
GFN1-25+ TTD 151FA)

Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla
zacisków izolowanych.
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
Elementy metalowe wykonane z metali odpornych
na korozję.
Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany.

ENSTO - SV 29.633+SLIW 52
SICAME - GFN1z (oprawa
GFN1-63+TTD 151FA)

Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla
zacisków izolowanych.
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
Elementy metalowe wykonane z metali odpornych
na korozję.
Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany.

ENSTO - SV 29.253
SICAME - GFN1-25

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
Elementy metalowe wykonane z metali odpornych
na korozję.
Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany.

Rysunek poglądowy

Uwagi

Zgodność z
PN-EN
50146:2002
Wyposażenie
do mocowania
kabli w
instalacjach
elektr.
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Lp

9

10

11

12

13

14

Nazwa

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

Osłona bezpiecznikowa
wyposażona w oprawę
bezpiecznikową 63 A do
zabezpieczenia opraw
oświetleniowych oraz przyłączy

ENSTO - SV 29.633
SICAME - GFN1-63

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
Elementy metalowe wykonane z metali odpornych
na korozję.
Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany.

Pokrywa do zabudowanych na
sieci zacisków SL 2.11, SM 1.11
służąca do osłaniania zacisków
odgałęźnych Al i Al/Cu

ENSTO - SP 14

Pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV

ENSTO - SP 15

Pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV

ENSTO - SP 16

Pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV

Zestaw do zakładania uziemiaczy
przenośnych na liniach izolowanych
nN w systemie czteroprzewodowym
o przekroju przewodu Al. 16-120
mm2

ENSTO - ST 208.57 (4xSLIW
54+ 4 rożki)

Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla
zacisków izolowanych.
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
Elementy metalowe wykonane z metali odpornych
na korozję.
Zestaw powinien umożliwiać zastosowanie
uziemiaczy dla linii gołych i izolowanych.

Zacisk uziemiający do uziemiania
lub zwierania przewodów linii o
przekroju 16-95 lub 50-120 mm2

SICAME – TTD2-CCA,
SICAME – TTD3-CCA
ENSTO - SLIW 54.PMCC

Kompletne uziemienie linii izolowanej nN
realizowane jest przy pomocy zacisków
uziemiających, mostka zwierającego (EMCC…) i
mostka uziemiającego (EMT)

Pokrywa do zabudowanych na
sieci zacisków SM 2.11, SM 2.21
SL 4.25 SL37 XX służąca do
osłaniania zacisków odgałęźnych Al
i Al/Cu
Pokrywa do zabudowanych na
sieci zacisków SM 4.21, SL 8.21,
SL 14.2, SL 25.2, SE 20 służąca do
osłaniania zacisków odgałęźnych Al
i Al/Cu

Rysunek poglądowy

Uwagi
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2.

Osprzęt do nieizolowanych linii napowietrznych nN.

2.1.

Nieizolowane nN - uchwyty i zaciski.

Lp

Nazwa

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

HUTA AL.KONIN,
METKOLBUD, ALUTEAM
TAŚMA 10X1

Taśma ze stali nierdzewnej.

BEZPOL - USK 2431

Materiał:
korpus i nakładka - metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. żeliwo
ocynkowane ogniowo;
przekładka - aluminium lub jego stop.
Minimalna siła wyślizgu przewodu o największym
przekroju: nie mniejsza niż 14 kN."

BELOS - 2421

Materiał:
korpus i nakładka - metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. żeliwo
ocynkowane ogniowo;
przekładka - aluminium lub jego stop.
Minimalna siła wyślizgu przewodu o największym
przekroju: nie mniejsza niż 12 kN."

Uchwyt śrubowo-kabłąkowy do
zamykania pętli na uchwytach
odciągowych kabłąkowych oraz
łączenia dwóch przewodów AFL-6,
AL o przekrojach 35-50 mm2.

BELOS - 2411
ZEMEX - 2411

Materiał:
korpus i nakładka - metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. żeliwo
ocynkowane ogniowo.
przekładka - aluminium lub jego stop.
Minimalna siła wyślizgu przewodu o największym
przekroju: nie mniejsza niż 10 kN."

5

Uchwyt pętlicowy-śrubowy do
zamykania pętli przewodów AL,
AFL-6 o przekroju 16 mm2

BELOS - 2507
Elektro-Osprzęt - Up/a 10-16
DELKAR 10-16

Materiał: aluminium lub jego stop.

6

Uchwyt pętlicowy-śrubowy do
zamykania pętli przewodów AL,
AFL-6 o przekroju 25-35 mm2

BELOS - 2508
Elektro-Osprzęt - Up/a 25-35
DELKAR 25-35

Materiał: aluminium lub jego stop.

7

Uchwyt pętlicowy-śrubowy do
zamykania pętli przewodów AL,
AFL-6 o przekroju 50-70 mm2.

BELOS - 2509
Elektro-Osprzęt - Up/a 50-70
DELKAR 50-70

Materiał: aluminium lub jego stop.

1

2

3

4

Taśma AL 10x1 mm do mocowania
przewodów.

Uchwyt śrubowo-kabłąkowy do
zamykania pętli na uchwytach
odciągowych kabłąkowych oraz
łączenia dwóch przewodów AFL-6,
AL o przekrojach 150-185 mm2.

Uchwyt śrubowo-kabłąkowy do
zamykania pętli na uchwytach
odciągowych kabłąkowych oraz
łączenia dwóch przewodów AFL-6,
AL o przekroju 70 mm2.

Rysunek poglądowy

Uwagi
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Lp

Nazwa

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

8

Zacisk odgałęźny do prądowego
połączenia przewodów AFL-6, AL
10-50 z Cu 2,5-10.

ENSTO - SM 1.11
ALPAR- Z209CU

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo. Miejsce styku z
przewodem miedzianym i aluminiowym: cynowana
miedź. Powierzchnie stykowe powinny być
fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane.

9

Zacisk odgałęźny do prądowego
połączenia przewodów AFL-6, AL
16-120 z Cu 6-35.

ENSTO - SM 2.21
ALPAR - Z209CU

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo. Miejsce styku z
przewodem miedzianym i aluminiowym: cynowana
miedź. Powierzchnie stykowe powinny być
fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane.

10

Zacisk odgałęźny do prądowego
połączenia przewodów AFL-6, AL
16-95 z Cu 2,5-25.

ENSTO - SM 2.11
ALPAR- Z209CU

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo. Miejsce styku z
przewodem miedzianym i aluminiowym: cynowana
miedź. Powierzchnie stykowe powinny być
fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane.

11

Zacisk odgałęźny do prądowego
połączenia przewodów AFL-6, AL o
przekrojach 10-95 mm2.

ENSTO - SL 37.2
ALPAR – Z209AL

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo. Miejsce styku z
przewodem miedzianym i aluminiowym: cynowana
miedź. Powierzchnie stykowe powinny być
fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane.

12

Zacisk odgałęźny do prądowego
połączenia przewodów AFL-6, AL o
przekrojach 16-120 mm2.

ENSTO - SL 4.25
ALPAR - Z209AL

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo. Miejsce styku z
przewodem miedzianym i aluminiowym: cynowana
miedź. Powierzchnie stykowe powinny być
fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane.

Rysunek poglądowy

Uwagi
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Przykładowy
asortyment

Lp

Nazwa

Cechy charakterystyczne

13

Zacisk odgałęźny do prądowego
połączenia przewodów AFL-6, AL o
przekrojach 16-50 mm2.

ENSTO - SL 2.11
ALPAR - Z209AL

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo. Miejsce styku z
przewodem miedzianym i aluminiowym: cynowana
miedź. Powierzchnie stykowe powinny być
fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane.

14

Zacisk odgałęźny do prądowego
połączenia przewodów AFL-6, AL o
przekrojach 50-240 mm2.

ENSTO - SL 8.21

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo. Miejsce styku z
przewodem miedzianym i aluminiowym: cynowana
miedź. Powierzchnie stykowe powinny byc
fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane.

15

Zacisk prądowy do prądowego
połączenia przewodów AL o
przekrojach 10-50 mm2.

ALPAR ALZ3011

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo.

16

Zacisk prądowy do prądowego
połączenia przewodów AL o
przekrojach 16-150 mm2.

ALPAR ALZ3013

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo.

17

Zacisk Al Cu do prądowego
połączenia przewodów AL i Cu o
przekrojach 6-35 mm2.

ALPAR ALZ302

Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję,
stal ocynkowana ogniowo.

Rysunek poglądowy

Uwagi
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2.2.
Lp

Nieizolowane nN – złączki.
Nazwa

Przykładowy
asortyment

Cechy charakterystyczne

1

Złączka do karbowania do
mechanicznego połączenie
przewodów AL o przekroju 16 mm2.

BEZPOL - AL 16

Złączka wykonana ze stopu aluminium

2

Złączka do karbowania do
mechanicznego połączenie
przewodów AL o przekroju 25 mm2.

BEZPOL - AL 25

Złączka wykonana ze stopu aluminium

3

Złączka do karbowania do
mechanicznego połączenie
przewodów AL o przekroju 35 mm2.

BEZPOL - AL 35

Złączka wykonana ze stopu aluminium

4

Złączka do karbowania do
mechanicznego połączenie
przewodów AL o przekroju 50 mm2.

BEZPOL - AL 50

Złączka wykonana ze stopu aluminium

5

Złączka do karbowania do
mechanicznego połączenie
przewodów AL o przekroju 70 mm2.

BEZPOL - AL 70

Złączka wykonana ze stopu aluminium

6

Złączka do karbowania do
mechanicznego połączenie
przewodów AL o przekroju 95 mm2.

BEZPOL – AL 95

Złączka wykonana ze stopu aluminium

Złączka samozaciskowa do
mechanicznego połączenia
przewodów AL i AFL-6 o przekroju
25-35 mm2.

FARGO - GL 4042A
ENSTO CIL 63

Złączka wykonana ze stopu aluminium.
Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na
identyfikacje przekroju przewodu

Złączka samozaciskowa do
mechanicznego połączenia
przewodów AL i AFL-6 o przekroju
50 mm2.

FARGO - GL 406A

Złączka wykonana ze stopu aluminium.
Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na
identyfikacje przekroju przewodu

9

Złączka samozaciskowa do
mechanicznego połączenia
przewodów AL o przekroju 70 mm2.

FARGO - GL1195A
ENSTO CIL 64

Złączka wykonana ze stopu aluminium.
Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na
identyfikacje przekroju przewodu

10

Złączka samozaciskowa do
mechanicznego połączenia
przewodów AL o przekroju 95 mm2

FARGO – GL 408A

Złączka wykonana ze stopu aluminium.
Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na
identyfikacje przekroju przewodu

7

8

Rysunek poglądowy

Uwagi

Do celów
remontowych
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3.
Lp

Osprzęt do izolowanych i nieizolowanych linii napowietrznych nN – konstrukcje.
Nazwa

Przykładowy asortyment

Cechy charakterystyczne

Hak dystansowy do zawieszenia
elementów osprzętu na słupach
okrągłych, przystosowany do
mocowania taśmą, d=16 mm.

BELOS - 67050
BEZPOL - HND 16
ALPAR S3026
ENSTO PD 3.3

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: d=16 mm, L=200 mm, szczelina nie mniej niż 20 mm.
Hak powinien posiadać dwa otwory na taśmę
o maksymalnej szerokości 20 mm.

Hak dystansowy do zawieszenia
elementów osprzętu na słupach
okrągłych, przystosowany do
mocowania taśmą, d=20 mm.

BELOS - 67056
BEZPOL - HND 20
ALPAR S3027
ENSTO PD 3.2

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: d=20 mm, L=200 mm, szczelina nie mniej niż 20 mm.
Hak powinien posiadać dwa otwory na taśmę
o maksymalnej szerokości 20 mm.

3

Hak nakrętkowy do zamocowania
uchwytu odciągowego lub
przelotowego, M12.

BELOS - 67185/12
ALPAR - S306 M12

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: gwint walcowany - M12, szczelina nie mniej niż 13 mm.

4

Hak nakrętkowy do zamocowania
uchwytu odciągowego lub
przelotowego, M16.

BEZPOL - HNP16/BK1102
ALPAR - S306
ENSTO - PD 2.3
ZEMEX - 67185

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynowana ogniowo.
Wymiary: gwint walcowany - M16, szczelina nie mniej niż 20 mm.

5

Hak nakrętkowy do zamocowania
uchwytu odciągowego lub
przelotowego, M20.

BEZPOL - HNP20/BK1103
ALPAR - S3061
ENSTO PD 2.2
ZEMEX - 67210

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: gwint walcowany - M20, szczelina nie mniej niż 20 mm.

6

Hak płytowy do zamocowania
uchwytów odciągowych na ścianie
budynku.

BELOS - 67262
ALPAR - S401/M16
DELKAR - HU-30
BEZPOL HNL 16
ENSTO SOT28.2

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: szczelina - nie mniej niż 18 mm,
d=16 mm.
Mocowanie: na wkręty.

1

2

Rysunek poglądowy

Uwagi
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Lp

7

8

9

10

11

12

13

Nazwa

Przykładowy asortyment

Cechy charakterystyczne

BELOS - 67261
BEZPOL - HNL16
ALPAR - S0659E
DELKAR - HU-70
ENSTO SOT76

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: szczelina - nie mniej niż 18 mm,
d=16 mm.
Hak powinien posiadać otwory na taśmę o
maksymalnej szerokości 20 mm."

Zawiesie do zawieszania osprzętu
na słupach okrągłych nie
posiadających otworów,
przystosowane do mocowania
taśmą stalową, d=12 mm.

BELOS - 67284
ENSTO - SOT 29

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynowana ogniowo.
Wymiary: d=12 mm, szczelina - nie mniej niż
20 mm.
Zawiesie powinno posiadać dwa otwory na
taśmę o maksymalnej szerokości 20 mm."

Zawiesie do zawieszania osprzętu
na słupach okrągłych nie
posiadających otworów,
przystosowane do mocowania
taśmą stalową, d=16 mm.

BELOS - 67286
ENSTO - SOT 29
ALPAR – S0659

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynowana ogniowo.
Wymiary: d=16 mm, szczelina - nie mniej niż
20 mm.
Zawiesie powinno posiadać dwa otwory na
taśmę o maksymalnej szerokości 20 mm.

Hak płytowy do zamocowania
uchwytów odciągowych na ścianie
budynku lub na słupie za pomocą
taśmy.

Zawiesie do zawieszania osprzętu
na słupach okrągłych nie
posiadających otworów,
przystosowane do mocowania
taśmą stalową, d=20 mm.

BELOS - 67290
ENSTO - SOT 39
ALPAR – SO660

Śruba dwustronna M20, L=(230240) mm do mocowania haków
nakrętkowych oraz do
zbliźniaczenia żerdzi ŻN.
Śruba dwustronna M20, L=280
mm do mocowania haków
nakrętkowych oraz do
zbliźniaczenia żerdzi ŻN.
Śruba dwustronna M20, L=(360390) mm do mocowania haków
nakrętkowych oraz do
zbliźniaczenia żerdzi ŻN.

BEZPOL - SDPks20/240/BK1047
ZEMEX - 38404
ALPAR - S3022CP1
ENSTO – SOT4.5
BEZPOL - SDPks20/280/BK1048
ZEMEX - 38424
ALPAR - S3022CP
ENSTO - SOT4.6
BEZPOL - SDPks20/360/BK1049
ZEMEX - 38444
ALPAR - S3024CP
ENSTO – SOT4.7

Rysunek poglądowy

Uwagi

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynowana ogniowo.
Wymiary: d=20 mm, szczelina - nie mniej niż
20 mm.
Zawiesie powinno posiadać dwa otwory na
taśmę o maksymalnej szerokości 20 mm.

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
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Nazwa

Przykładowy asortyment

14

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M12x160.

BELOS - 670330
ZEMEX - 67033
ALPAR - S301CP

15

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M12x200.

BELOS - 670390
ZEMEX - 67039
ALPAR - S3011CP

16

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M12x250.

BELOS - 670390/250
ALPAR - S3012CP

17

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M16x(150-160).

BEZPOL - SHPkm16/160BK1013
ZEMEX – 670441
ALPAR – S301C

18

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M16x(200-215)

BEZPOL - SHPkm16/200BK1014
ZEMEX - 670450
ENSTO – SOT21.16
ALPAR – S303C

19

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M16x(230-250)

BEZPOL - SHPkm16/240BK1016
ZEMEX - 670451
ENSTO - SOT21.116
ALPAR – S3012C

20

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M16x(300-320)

BEZPOL - SHPkm16/300BK1018
ZEMEX - 67047
ENSTO - SOT21.216
ALPAR – S306C

Cechy charakterystyczne

Rysunek poglądowy

Uwagi

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=16, L=150-160
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.Śruba powinna dać się
zamocować odpowiednio trwale do żerdzi typu
ŻN, E, EM, BSW oraz drewnianych.
Kompletna śruba powinna zawierać podkładkę
sprężystą z blachy stalowej.M=16, L=200-215
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=16, L=230-255
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=16, L=300-320
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Nazwa

Przykładowy asortyment

21

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M16x360

BEZPOL - SHPkm16/360BK1020
ZEMEX – 670481
ALPAR – 307C

22

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M20x160.

BEZPOL - SHPkm20/160BK1022/1
ZEMEX – 67066
ALPAR- S302C

23

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M20x(200-220).

BEZPOL - SHPkm20/220BK1024
ALPAR - S3021C
ENSTO - SOT21
ZEMEX - 6706610

24

25

26

Cechy charakterystyczne

Uwagi

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=16, L=360
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=20, L=160
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=20, L=200-220

BEZPOL - SHPkm20/250BK1026
BELOS - 670670/BD
ALPAR - S3022C
ENSTO - SOT21.1
ZEMEX - 67067

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=16, L=240-250

Śruba hakowa do mocowania
przewodów M20x280.

BEZPOL - SHPkm20/280BK1027
ALPAR - S308C
ZEMEX - 670671

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=20, L=280

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M20x320

BEZPOL - SHPkm20/320BK1029
BELOS - NK 67068
ALPAR - S3030C
ZEMEX – 67068
ENSTO - SOT21.2

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=20, L=320

Śruba hakowa do mocowania
przewodów M20x(240-250).

Rysunek poglądowy
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BEZPOL -SHPkm20/360BK1030
ALPAR - S3010C
ENSTO - SOT21.3
ZEMEX - 67069

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=20, L=320-360

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M20x420

ALPAR - S3025C

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Śruba powinna dać się zamocować
odpowiednio trwale do żerdzi typu ŻN, E, EM,
BSW oraz drewnianych. Kompletna śruba
powinna zawierać podkładkę sprężystą z
blachy stalowej.
M=20, L=420

Konstrukcja mocna do
mocowania izolatorów S-115 na
słupach wirowanych E-10,5/4,3 i E10,5/10

PRODMAPOL - KM8
BEZPOL KM-8/S-115
DELKAR KM-2/E OB.0-3
ALPAR – KM-1

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.

Konstrukcja mocna do
mocowania izolatorów S-80 na
słupach wirowanych E-10,5/4,3 i E10,5/10

PRODMAPOL - KM7
BEZPOL KM-7/S-80
ALPAR-KM-7

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.

31

Trzon hakowy skośny do
mocowania izolatorów N-80

BELOS - 31911A
ZEMEX - 31911A
ALPAR - K201

32

Trzon hakowy skośny do
mocowania izolatorów N-80.

BELOS - 31910A
BEZPOL - THS 16/200
ZEMEX - 31910A
ALPAR - K20

33

Trzon hakowy skośny do
mocowania izolatorów N-95.

BELOS - 31950A
BEZPOL - THS 20/200
ZEMEX - 31950A
ALPAR - K203

27

28

29

30

Śruba hakowa do mocowania
przewodów, M20x(320-360).

Rysunek poglądowy

Uwagi

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: gwint walcowany M16, d= 16 mm,
a=250 mm.
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: gwint walcowany M16, d= 16 mm,
a=200 mm.
Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: gwint walcowany M20, d= 20 mm,
a=200 mm.
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34

Trzon kabłąkowy do mocowania
izolatorów S-115/2.

BEZPOL - TKS 115
BELOS - 3197A
ZEMEX – 3197
ALPAR – K301

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: d=27 mm.

35

Trzon kabłąkowy do mocowania
izolatorów S-80/2.

BELOS - 31960
ZEMEX - 31960
BEZPOL - TKS 80
ALPAR – K30

Materiał: metal odporny na korozję lub
zabezpieczony przed korozją, np. stal
ocynkowana ogniowo.
Wymiary: d=20 mm.

Klamerka do taśmy 20 mm
spinająca taśmę stalowa do
mocowania haków stalowych i
innych elementów na słupach.

ENSTO - COT36
SICAME - CF 20

Klamerka wykonana z stali nierdzewnej

Klamerka spinająca do taśmy
stalowej 10 mm do mocowania
haków stalowych i innych
elementów na słupach.

ENSTO - COT36/G1
SICAME - CF 10

Klamerka wykonana z stali nierdzewnej

Taśma stalowa nierdzewna 10x0,7
mm do mocowania haków
stalowych i innych elementów na
słupach.

ENSTO - COT37-T1
SICAME - IF 107

Taśma wykonana z stali nierdzewnej.
Krawędzie taśmy tępe.

Taśma stalowa nierdzewna 20x0,7
mm do mocowania haków
stalowych i innych elementów na
słupach.

ENSTO - COT37
SICAME - IF 207

Taśma wykonana z stali nierdzewnej.
Krawędzie taśmy tępe.

36

37

38

39

Rysunek poglądowy

Uwagi
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