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3M este compania inovatoare care asigură progresul:

• Creează produse și soluţii ingenioase, ce asigură succesul clienţilor și îmbunătăţesc calitatea vieţii oamenilor din lumea întreagă

• Asigură schimbul și dezvoltarea de idei la nivel global

  • 88.000 de angajaţi 

  • 70 de ţări, inclusiv dezvoltarea activităţii pe pieţele emergente 

  • 46 de platforme tehnologice 

•  5 domenii de activitate cu numeroase piețe

•  Cercetare-dezvoltare, cu prioritizare și investiţii consecvente

•  Parteneriatul între 3M și clienţi asigură obţinerea de rezultate concrete

Fiabilitate ridicată cu produsele electrice 3M

• 50 de ani de experiență în domeniu

• Benzile izolatoare din PVC și tehnologia retractabil la rece au fost dezvoltate de către compania 3M acum mai bine de 25 de ani. 

Tehnologia retractabil la rece reprezintă o soluţie fiabilă și sigură de izolare pentru joncţionarea și terminarea cablurilor de medie și 

înaltă tensiune

• Instalaţiile electrice sunt destinate să funcţioneze o perioadă lungă de timp oferind o performaţă optimă

• In anul 2013, compania 3M a înregistrat 15 ani de existență de piața românească

Laboratorul de testare 3M Neuss

Cercetarea și dezvoltarea pe care pune accent compania 3M reprezintă un simbol al inovaţiei precum și al interesului manifestat 

faţă de clienţi. 3M a dezvoltat un centru de testare european cu sediul la 3M Germania, Neuss. Laboratorul, cel mai mare din 

Europa, gazduiește peste 300 de cercetători, suport tehnic și ingineri din 24 ţări, care prin cercetare și dezvoltare, tranformă 

viziunea lor în produse.

 3M surprinde esența noilor idei...

... și le transformă în mii de soluții ingenioase

este
Inovaţia

pasiunea noastră





3M produce o gamă largă de sisteme de joncţionare 
pentru diferite tipuri de aplicaţii, destinate a fi 
folosite pentru cablurile din PVC, XLPE, hârtie, armate 
sau nearmate până la 1 kV. Seturile de joncționare 
pentru joasă tensiune folosesc tehnologia cu răşini, 
tehnologia retractabil la cald şi tehnologia retractabil 
la rece. Seturile cu răşină utilizează un sistem unic 
şi patentat de mixare şi turnare în mediu închis, ce 
conţine o formă de turnare trasparentă pentru un mai 
mare control al omogenităţii.

Accesorii pentru 
cabluri de joasă tensiune
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Accesorii pentru cabluri de joasă tensiune

1. Seturi de joncţionare retractabile la cald 

• Seturile de manșoane retractabile la cald 3M conţin toate materialele necesare pentru 
a realiza o îmbinare de cabluri impermeabilă

• Seturi complete pentru cabluri armate/ nearmate

• Pentru trei, patru sau cinci conductoare

1.1 Seturi de manşoane pentru conectori prin presare pentru cabluri cu izolaţie extrudată, nearmate

Cod 
produs

Secţiune cablu 
(mm2)

91-AH20.5S 5 x 1.5   5 x 6
91-AH21S 4 x 6   4 x 25

91-AH21.5S 5 x 6   5 x 25
91-AH22S 4 x 16   4 x 50
91-AH23S 4 x 25  4 x 95
91-AH24S 4 x 35  4 x 150
91-AH25S 4 x 95  4 x 300

Tipuri de cablu: ACYY ,CYY

1.2 Seturi de joncţionare PREMIUM pentru cabluri cu izolaţie extrudată, armate

• Conţin shielding socket și arcuri de forţă constantă pentru refacerea continuităţii 
armăturii

• Se instalează rapid și ușor

• Asigură protecţie împotriva umezelii

• Tuburile care intră în componenţa setului întârzie propagarea flăcării

Cod 
produs

Secţiune minimă 
cablu (mm2)

Secţiune maximă 
cablu (mm2)

91-AHA 23 S RO 4 x 16 3 x 50 +25
91-AHA 24 S RO 3 x 70 + 35 3 x 150 +70
91-AHA 25 S RO 3 x185 + 95 3 x 300 + 150

Tipuri de cablu: ACYAbY, CYAbY

1.3 Seturi de manşoane pentru conectori cu şurub (conector inclus)

Pentru cabluri extrudate fără armătură

Cod 
produs

Secţiune cablu 
(mm2)

91-AHSC 6 3 x 1  4 x 6
91-AHSC 6/5 5 x 1   5 x 6
91-AHSC 35 3 x 6   4 x 35

91-AHSC 35/5 5 x 6   5 x 35
91-AHSC 185 3 x 50   4 x 95
91-AHSC 25 S 3 x 120   4 x 185

Tipuri de cablu: ACYY, CYY

• Pentru cabluri extrudate cu armătură

Cod 
produs

Secţiune cablu 
(mm2)

91-AHSCA 6 3 x 1  4 x 6
91-AHSCA 35 3 x 6   4 x 35
91-AHSCA 95 3 x 50   4 x 95
91-AHSC 185 3 x 120   4 x 185

Tipuri de cablu: ACYAbY, CYAbY
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2. Seturi de joncționare cu răşină 3M™ Scotchcast™

Noua formă a corpurilor de turnare a seturilor de joncționare cu rășină reprezintă elementul 
definitoriu în comparație cu tehnicile convenționale folosite in astfel de aplicații. Beneficiile 
utilizării acestui sistem inovator este prezentat mai jos.

Construcția dintr-o singură piesă a corpului de turnare cu etanşare 
superioară şi fixare în 5 puncte

Avantaje: Asigură o instalare rapidă și reduce posbilitatea de scurgere a rășinii – nu este 
nevoie să se aplice bandă izolatoare

Sistem integrat de turnare a răşinii

Avantaje: Această formă inovatoare reduce posibilitatea de contact a rășinii cu pielea, inhalarea vaporilor precum și eventuala pierdere de rășină.

Etanşare la fiecare capăt al formei de turnare

Avantaje: Este eliminată operațiunea de izolare cu bandă a capetelor formei de turnare

 

2.1. Seturi de joncționare in linie 
Seturi de joncționare în linie pentru cabluri nearmate cu conector inclus (răşina #40) - gama super premium

Cod 
produs

Secțiune cablu  
(mm2)

SCOTCHCAST Kit 92-NBA1C
4×1.5 ÷ 4×6
5×1.5 ÷ 5×6

SCOTCHCAST Kit 92-NBA3C 4×1.5 ÷ 4×6

Notă: Pentru cabluri armate se comandă, in plus, shielding socket și arcuri de forţă constantă*

Seturi de joncționare în linie pentru cabluri nearmate (răşina #40) - gama premium

Cod produs
Secțiune cablu 

(mm2)
Tip conector

SCOTCHCAST Kit 92-NB A0 4×1.5 ÷ 4×4 Cu - sertizabil
5×1.5 ÷ 5×2.5 Cu - sertizabil

SCOTCHCAST Kit 92-NB A1 4×1.5 ÷ 4×10 Cu - sertizabil
5×1.5 ÷ 5×6 Cu - sertizabil
4×1.5 ÷ 4×6 Mecanic

SCOTCHCAST Kit 92-NB A2 4×6 ÷ 4×16 Cu - sertizabil
5×2.5 ÷ 5×10 Cu - sertizabil

SCOTCHCAST Kit 92-NB A3 4×16 ÷ 4×25 Cu - sertizabil
5×6 ÷ 5×16 Cu - sertizabil
4×6 ÷ 4×16 Mecanic
5×1.5 ÷ 5×6 Mecanic

SCOTCHCAST Kit 92-NB A4 4×25 ÷ 4×50 Cu - sertizabil
5×16 ÷ 5×35 Cu - sertizabil
4×16 ÷ 4×35 Al - sertizabil
5×16 ÷ 5×25 Al - sertizabil
5×10 ÷ 5×16 Mecanic

SCOTCHCAST Kit 92-NB A5 4×50 ÷ 4×95 Cu - sertizabil
5×25 ÷ 5×50 Cu - sertizabil
4×35 ÷ 4×70 Al - sertizabil
5×25 ÷ 5×50 Al - sertizabil
4×16 ÷ 4×35 Mecanic

SCOTCHCAST Kit 92-NB A6 4×70 ÷ 4×120 Cu - sertizabil
4×70 ÷ 4×120 Al - sertizabil

Recipient
de siguranță

Dinte de
străpungere
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Cod produs
Secțiune cablu 

(mm2)
Tip conector

4×50 ÷ 4×70 Mecanic
5×25 ÷ 5×35 Mecanic

SCOTCHCAST Kit 92-NB A7 4×120 ÷ 4×240 Cu - sertizabil
4×95 ÷ 4×240 Al - sertizabil
4×95 ÷ 4×185 Mecanic
5×35 ÷ 5×50 Mecanic

Seturi de joncționare în linie pentru cabluri nearmate (răşina #470) - gama medie

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm2)

SCOTCHCAST Kit 91-NBA0 4×1.5 ÷ 4×4
SCOTCHCAST Kit 91-NBA1 4×1.5 ÷ 4×10
SCOTCHCAST Kit 91-NBA2 4×6 ÷ 4×16
SCOTCHCAST Kit 91-NBA3 4×16 ÷ 4×25
SCOTCHCAST Kit 91-NBA4 4×25 ÷ 4×50
SCOTCHCAST Kit 91-NBA5 4×50 ÷ 4×95
SCOTCHCAST Kit 91-NBA6 4×70 ÷ 4×150
SCOTCHCAST Kit 91-NBA7 4×120 ÷ 4×240

Seturi de joncționare în linie pentru cabluri nearmate (răşina #470) - gama uz general

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm2)

SCOTCHCAST Kit 90-NA1 4×1.5 ÷ 4×10
SCOTCHCAST Kit 90-NA2 4×16 ÷ 4×25
SCOTCHCAST Kit 90-NA3 4×25 ÷ 4×35
SCOTCHCAST Kit 90-NA4 4×50 ÷ 4×70

2.2. Seturi de derivație 
Seturi de derivație pentru cabluri nearmate cu sau fără ecran (răşina #470)

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm)

Dimensiuni cablu

derivație (mm2)

SCOTCHCAST Kit 91-AB 111 4×1.5 ÷ 4×6 4×1.5 ÷ 4×4
SCOTCHCAST Kit 91-AB 112 4×6 ÷ 4×10 4×4 ÷ 4×10
SCOTCHCAST Kit 91-AB 113 4×16 ÷ 4×25 4×6 ÷ 4×16
SCOTCHCAST Kit 91-AB 114 4×35 ÷ 4×70 4×16 ÷ 4×25
SCOTCHCAST Kit 91-AB 115 4×95 ÷ 4×150 4×25 ÷ 4×50
SCOTCHCAST Kit 91-AB 116 4×120 ÷ 4×185 4×35 ÷ 4×70
SCOTCHCAST Kit 91-AB 117 4×150 ÷ 4×240 4×70 ÷ 4×150

Seturi de derivație pentru cabluri armate (se comandă suplimentar arcuri de forță constantă)

Derivație în linie (la 180°)

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm)

Dimensiuni cablu

derivație (mm2)

SCOTCHCAST Kit 91-AB 112 4×4÷ 4×10 4×2.5 ÷ 4×6
SCOTCHCAST Kit 91-AB 113 4×10 ÷ 4×16 4×4 ÷ 4×10
SCOTCHCAST Kit 91-AB 114 4×35 ÷ 4×50 4×6 ÷ 4×16
SCOTCHCAST Kit 91-AB 115 4×70 ÷ 4×120 4×10 ÷ 4×35
SCOTCHCAST Kit 91-AB 116 4×95 ÷ 4×150 4×25 ÷ 4×50
SCOTCHCAST Kit 91-AB 117 4×150 ÷ 4×240 4×50 ÷ 4×120
SCOTCHCAST Kit 91-AB 117 4×150 ÷ 4×240 4×70 ÷ 4×150
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Seturi de derivaţie pentru cabluri armate (includ conectorii)

Derivaţie în linie (la 180°)

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm)

Dimensiuni cablu

derivație (mm2)

SCOTCHCAST KIT LVBD-1/3 4×2.5 ÷ 4×16 4×2.5 ÷ 4×16
SCOTCHCAST KIT LVBD-1/4 4×16 ÷ 4×35 4×6 ÷ 35
SCOTCHCAST KIT LVBD-1/5 4×35 ÷ 95 4×10÷35

Derivație în Y

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm)

Dimensiuni cablu

derivație (mm2)

SCOTCHCAST Kit 92 NBB 0 4×1.5 ÷ 4×4 4×1.5 ÷ 4×4
SCOTCHCAST Kit 92 NBB 1 4×2.5 ÷ 4×16 4×2.5 ÷ 4×16

5×1.5 ÷ 5×10 5×1.5 ÷ 5×10
SCOTCHCAST Kit 92 NBB 2 4×4 ÷ 4×35 4×4 ÷ 4×25

5×2.5 ÷ 5×25 5×2.5 ÷ 5×25

Derivație în Y cu conector inclus

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm)

Dimensiuni cablu

derivație (mm2)

SCOTCHCAST Kit 92 NBB 1C 4×2.5 ÷ 4×10 4×2.5 ÷ 4×10
4×4 ÷ 4×16 4×4 ÷ 4×16

SCOTCHCAST Kit 93 NBB 2C 5×1.5 ÷ 5×10 5×1.5 ÷ 5×10
5×2.5 ÷ 5×16 5×1.5 ÷ 5×16

Derivație în T (la 90°)

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm)

Dimensiuni cablu

derivație (mm2)

SCOTCHCAST Kit 92 NBC 2 4×4 ÷ 4×35 4×4 ÷ 4×25
5×2.5 ÷ 5×25 5×2.5 ÷ 5×25

Derivație în T cu conector inclus

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm)

Dimensiuni cablu

derivație (mm2)

SCOTCHCAST Kit 92 NBC 2C 4×4 ÷ 4×16 4×4 ÷ 4×16
5×2.5 ÷ 5×16 5×2.5 ÷ 5×16

2.3.Seturi de joncționare cu întarziere la propagarea flăcării pentru zone cu risc ridicat 
• Excelentă rezistență la substanțe chimice

• Destinate industriei petrochimice

• Rezistență la combustibili și uleiuri minerale

• Utilizează rășina 1402 FR

Cod 
produs

Secțiune 
cablu (mm2)

SCOTCHCAST Kit 92-N A 1 U până la 10
SCOTCHCAST Kit 92-N A 2 U 16-25
SCOTCHCAST Kit 92-N A 3 U 25-50
SCOTCHCAST Kit 92-N A 4 U 50-95
SCOTCHCAST Kit 92-N A 5 U 95-150
SCOTCHCAST Kit 92-N A 6 U 150-240

Notă:  Multitudinea soluţiilor constructive specifice cablurilor de 1 kV impune alegerea tipului de manșon având ca reper diametrul exterior al cablului.

Tip de cablu nearmat:  ACYAbY, CYAbY

Tip de cablu armat: ACYY, CYY
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3. Seturi de joncţionare pentru cabluri flexibile

3.1 Seturi de joncţionare cu răşină flexibilă pentru cabluri flexibile

• Rășină flexibilă, rezistenţă la foc

• Rezistenţă electrică și mecanică bună

Cod  
produs

Secţiune minimă / 
Diametru cablu minim 

(mm2)

Secţiune maximă / 
Diametru cablu maxim 

(mm2)
91-AV 160 4 x 35 4 x 50

91-AV 170 4 x 50 4 x 120

 Tipuri de cablu:  MCCG, MCCM, MCCU, MCCGt

3.2 Seturi de joncţionare cu tuburi retractabile la rece pentru cabluri flexibile

• Izolaţii până la 1000V

• Protecţie mecanică

• Etanșare la umiditate

Cod 
produs

Secţiune  
minimă (mm)

Secţiune  
maximă (mm)

2237EU 4 x 2.5 4 x 6

2238EU 4 x 10

Tipuri de cablu: MCCG, MCCM, MCCU, MCCGt





Compoziţia specială a materialelor 3M asigură 
performanţe electrice şi mecanice superioare. 
Elasticitatea şi conformabilitatea conferă fiabilitate 
sistemelor electrice, asigurând presiune radială 
constantă şi permanentă asupra cablului.

3M utilizează diverse formule de cauciuc siliconic 
ca pe un izolant cu proprietăţi excepţionale. În 
decursul experienţei de mai bine de 30 ani, produsele 
siliconice 3M şi-au dovedit rezistenţa la umiditate 
şi proprietăţile superioare de etanşare la agenţii de 
mediu atât în condiţii de laborator cât şi în condiţii 
reale de exploatare.

Accesorii pentru 
cabluri de medie tensiune
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Accesorii pentru cabluri de medie tensiune

Tehnologie 3M™ retractabil la rece

Seturi de joncționare 3M™ retractabile la rece 

 Fără Flacără
Fără Scule Speciale
 Instalare Rapidă

Un corp turnat sau extrudat, expandat si plasat pe o spirală 
care se îndepărtează la instalare

Tehnologia 3M retractabil la rece presupune un corp expandat 
din cauciuc siliconic înfășurat pe o spirală de plastic care se 
îndepărtează. 

Construcție compactă

Construcția dintr-o singură piesă asigură un spațiu redus de 
depozitare.

Gamă largă de aplicații

Datorită technologiei folosite, un kit acoperă o gamă largă de  
secțiuni de cabluri.

Tehnologia 3M retractabil la rece nu necesită folosirea unei surse de 
căldură sau flacără în timpul instalării și minimizează posibilitatea 
de instalare defectuoasă.

De asemenea, seturile de joncționare retractabile la rece sunt 
recomandate a fi instalate  în zonele în care prezența flăcării sau 
altor surse de căldură nu este permisă (rafinării, petrochimie, zone cu 
pulberi în concentrații periculoase, minerit, canalizații neventilate).

Electrod
semiconductor

Strat control
stres electric

Strat control
stres electric

Conector

Tehnologie retractabilă la
rece – nu necesită flacără

Izolație din
cauciuc siliconic

Corp din sililicon cu 
proprietăți electrice excelente

Strat exterior

Design unitar

Corpul manșonului
testat în fabrică
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Accesorii pentru cabluri de medie tensiune

Seturi de terminale 3M™ retractabile la rece pentru exterior

 Etanşare la factorii de mediu
Fără şcolarizări speciale
 Instalare rapidă

Fiabilitate sporită

Corpurile din cauciuc siliconic asigură  excelente proprietăți electrice, 
fiind testate în fabrică.  Tehnologia retractabil la rece asigură o presiune 
radial sporită care îmbunătățește performanța terminalelor pe termen 
lung.

  

Instalare rapidă

Seturile de terminale sunt realizate dintr-un singur corp prefabricat, 
având dispozitivul de reglare a campului electric incorporat și pot fi 
utilizate pe o gamă de tensiuni de cuprinsă intre 6 și 46 kV. Prezintă 
rezistenţă excelentă impotriva conturnărilor și radiaţilor UV.

Nu este necesară folosirea focului sau a altei surse de căldură, doar 
desfășurarea spilarei.

Proprietatea de 
hidrofobicitate 
a cauciucului 
siliconic – apa 
nu aderă la 
suprafața sa

Tehnologia 3M retractabil 
la rece nu necesită 
folosirea unei surse de 
căldură sau flacără în 
timpul instalării

Corp terminal

Izolator din cauciuc 
siliconic cu tub de control 
al stresului electric 
încorporat

Arc de forță constantă

Șufă de împământare

Mănușă separatoare
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Accesorii pentru cabluri de medie tensiune

Compania 3M a inventat tehnologia Cold Shrink în 1968 şi a lansat primele produse de medie tensiune din această tehnologie:

• primul manşon din cauciuc EPDM Cold Shrink

• primul manşon din cauciuc siliconic Cold Shrink

• primul terminal din cauciuc siliconic Cold shrink

• primul terminal din cauciuc siliconic, cu reglarea câmpului electric printr-un strat de permitivitate înaltă, integrat în corpul terminalului

În momentul actual există peste 12 milioane de produse Cold Shrink™ instalate în toată lumea. 

Produsele Cold Shrink sunt în concordanţă cu următoarele standarde CEI 20-24, VDE 0278, CENELEC HD 629 și dispun de autorizaţie de comercializare eliberată 
de către S.C. ELECTRICA S.A.

Tehnologia retractabil la rece permite utilizarea unui singur set pentru mai multe secţiuni. Setul conţine materiale prefabricate, refacerea izolaţiei  
realizându -se dintr-o singură operaţie. La cerere, seturile pot fi livrate și cu papucii/conectorii corespunzători.

Materialul utilizat la fabricarea terminalului și a manșonului este cauciucul siliconic, care prezintă cele mai bune proprietăţi de izolator electric dintre toate 
materialele cunoscute. 

Avantajele utilizării siliconului ca material izolator:

• este un material hidrofob - apa nu aderă la suprafața sa

• își reface proprietatea de hidrofobicitate chiar și după ce este supus la multiple scurgeri de curent

• este singurul material stabil la radiațiile ultraviolete

• este un material preponderant anorganic, astfel încât chiar după ce este supus scurgerilor de curent pe suprafaţă, nu apare erodarea suprafeţei, nu se produce 
carbonizarea materialului, deci nu se creează căi permanente de curent

• are o suprafaţă netedă astfel încât acumularea de impurităţi (umiditate, sare, chimicale, praf) este minimizată. Poluarea este un factor principal în crearea 
condiţiilor de conturnare. Prin minimizarea cantităţii de particule poluante depuse pe suprafaţă, coroborat cu excelenta rezistenţă la conturnare a cauciucului 
siliconic, durata de viaţă a accesoriilor 3M depășește durata de viaţă a cablului însuși (considerată 30 ani).

Factori de mediu importanţi pentru degradarea suprafeţei izolatoare:

• Impurităţi din aer care se pot aduna pe suprafaţa izolatoare

• Radiaţia ultravioletă (raza de soare) ce poate produce fisura în suprafaţa ce ar permite absorbţia de impurităţi

• Ploaia sau ceaţa care udă suprafaţa izolatoare, determinând scăderea rezistenţei acesteia și creșterea curentului de scurgere pe suprafaţă

• Interacţiunea factorilor menţionaţi conduce la apariţia fenomenului de conturnare și/ sau eroziune și eventual crează descărcări parţiale sau străpungerea 
izolaţiei

Traking (conturnare):

Fenomenul de conturnare constă în descompunerea izolaţiei electrice datorită formării curentului de scurgere care favorizează carbonizarea suprafeţei. 

Apariţia fenomenului de traking este generată de prezenţa a trei factori: 

• Poluare (murdărie)

• Umiditate

• Tensiune
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Seturi de joncţionare pentru medie tensiune

Sistemul de joncţionare retractabil la rece (autoretractabil) pentru cabluri de medie tensiune - soluţie 
superioară pentru orice tip de joncţiune

Caracteristici tehnice generale

• Construcţia dintr-o singură piesă a corpului mașonului permite instalarea pe o gamă largă de cabluri cu secţiuni cuprinse între 50mm2  - 400mm2  

• Instalarea se realizează repede și ușor la temperaturi cuprinse intre -20°C și 50°C

• Nu este necesară folosirea unei surse de căldură sau a focului în timpul instalării 

• Diametrul maxim atât pentru conectorul cu sertizare cât și pentru conectorul mecanic este de 60 mm, iar lungimea maximă a acestora este de 300 mm 

• Conexiunea la pământ se realizează prin intermediul ţesăturii din fire de cupru și a arcurilor de forţă constantă 

• Refacerea mantalei se realizează cu tuburi retractabile la rece, cu pereţi groși din cauciuc EPDM, asigurând protecţie mecanică și protecţie împotriva 
pătrunderii umezelii

• Nu sunt necesare scule speciale pentru instalare.

1. Seturi de joncţionare retractabile la rece pentru cabluri tripolare cu 
izolaţii extrudate 3.6/6 (7.2) kV

1.1 Seturi de joncționare pentru cabluri tripolare armate 
3.6/6 (7.2) kV fără ecran

Aplicaţii

• Sunt destinate joncţionării cablurilor armate 3.6 / 6 kV cu izolaţie din PVC.

• Instalarea acestor manșoane se face la temperatura mediului ambiant fără surse de 
foc/căldură (energie) sau dispozitive speciale și permite punerea sub tensiune a cablului 
imediat după instalare. Setul de accesorii nu cuprinde conectorii pentru refacerea 
continuităţii conductoarelor. Accesoriile vor fi folosite pentru activitatea de joncţionare a 
liniilor electrice subterane.

Cod 
produs

Secţiune cablu 
(mm2)

Tensiune (kV) 
fază/linie (max)

92- AC 62 -3 3×50÷150 3.6/6 (7.2)
92- AC 63 -3 3×185÷240 3.6/6 (7.2)

Tipul de cablu: ACYAbY*

1.2 Seturi de joncționare pentru cabluri tripolare armate 3.6/6 (7.2) kV cu ecran comun pe fiecare fază 

Caracteristici:

• Corpul izolator pe fiecare fază este construit din cauciuc EPDM și este retractabil la rece

• Etanșarea la umiditate se realizează cu benzi din cauciuc autovulcanizant

• Seturile se completează cu o bandă din cauciuc autocompactizantă și două arcuri de forță constantă.

Cod  
produs

Secţiune  cablu 
(mm2)

Tensiune (kV)  
fază/linie (max)

92 -AC 62- 3/E 3×50÷120 3.6/6 (7.2)

92- AC 63- 3/E 3×150÷240 3.6/6 (7.2)

Tipul de cablu: ACYEAbY

* Mai multe informații despre tipurile de cablu puteți găsi la capitolul Produse Complementare
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1.3 Seturi de joncţionare cu răşină pentru cabluri rigide 3.6/6 (7.2) kV pentru zone cu risc ridicat

Cod produs Diametru minim (mm)
Diametru maxim 

(mm)
SCOTCHCAST KIT 92-N A 4 U/6kV 28 54
SCOTCHCAST KIT 92-N A 5 U/6kV 33 63
SCOTCHCAST KIT 92-N A 6 U/6kV 45 80

 

1.4 Seturi de joncţionare cu răşină pentru cabluri flexibile 3.6/6 (7.2) kV
Cod  

produs
Secţiune  

conductor (mm)
92-AV 524PL 3 x 25 + 3 x 25/3 ÷ 3 x2 5 + 3 x 25/3

92-AV 534PL 3 x 150 + 3 x 70/3

2. Seturi de joncţionare retractabile la rece pentru cabluri cu izolaţii 
extrudate 6/10(12) kV

2.1 Seturi de joncționare pentru cabluri monopolare 6/10 (12) kV, fără armătură cu ecran din fire de 
cupru

Aplicaţii

• Gama de seturi 92-AS 6X0-1 tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de 
energie monopolare  până la 12 kV cu izolaţie polimerică și ecran din fire  de cupru conform HD 620 
(IEC 60502).Corpurile manșoanelor sunt tip QS 2000E. 

Cod

produs

Secţiune

cablu (mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie (max)
Diametrul exterior al izolaţiei 

cablului (mm)
92 -AS 610 -1 50÷150 6/10 (12) 14.6÷25.2
92- AS 620-1 120÷400 6/10 (12) 19.1÷36.8

Seturile de manșoane în linie 3M tip QS 2000E îndeplinesc cerinţele standardului europen CENELEC HD 
629.1

Tipuri de cablu: (N)A2XSY, (N)A2XS(FL)Y

2.2 Seturi de joncționare pentru cabluri tripolare 6/10 kV, fără armătură cu ecran din fire de cupru

Caracteristici: 

• Diametrul maxim atât pentru conectorul cu sertizare cât și pentru conectorul 
mecanic (șurub cu retezare) este de 42 mm, iar lungimea maximă a acestora 
este de 230 mm.

 Aplicaţii

• Gama de seturi 92- AS 6X0-3 tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de energie tripolare până la 12 kV cu izolaţie polimerică 
și ecran comun din fire de cupru conform HD 620 (IEC 60502).

Cod  
produs

Secţiune cablu 
(mm2)

Tensiune (kV)fază/
linie (max)

Diametrul exterior al izolaţiei 
cablului (mm)

92- AS 610 -3 50÷150 6/10 (12) 14.6 ÷ 25.2
92 -AS 620- 3 120÷300 6/10 (12) 19.1 ÷ 36.8

Seturile de manșoane în linie 3M tip QS 2000E pentru cabluri tripolare îndeplinesc cerinţele standardului europen CENELEC HD 629.

Tipul de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XF2Y
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2.3 Seturi de joncționare pentru cabluri tripolare 6/10 (12) kV, cu armătură şi cu ecran din fire de cupru

Cod

produs

Secţiune

cablu (mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie (max)
Diametrul exterior al izolaţiei 

cablului (mm)
92-AG 612-3 70÷150 6/10 (12) 14.6 ÷ 25.2
92 -AG 622 -3 185÷240 6/10 (12) 18.0 ÷ 33.2

Tipul de cablu: (N)(A)C2XSEABY

2.4. Seturi de tranziţie de la un cablu tripolar 6/10(12) kV cu izolaţie din hârtie impregnată cu ulei (HIU) 
cu o manta de plumb la 3 cabluri monopolare cu izolaţie polimerică QS 2000E

Caracteristici tehnice:

• Realizează joncţionarea între cablul cu izolaţie HIU cu o manta de plumb 
si 3 cabluri monopolare cu ecran individual de cupru, etanșat cu ajutorul 
tuburilor și a mănușilor de separare a fazelor termoretractabile 

• Acoperă, cu un singur set, o gamă largă de aplicaţii pentru diferite secţiuni 
de cabluri

• Tehnologia 3M retractabil la rece asigură o instalare rapidă, ușoară și sigură 
a corpului manșonului QS 2000E prin extragerea spiralei de plastic, în sensul 
invers acelor de ceasornic

Aplicaţii

• Gama de seturi 92-FS 233-3 M2 retractabile la rece tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea a trei cabluri monopolare cu izolaţie polimerică 
conform HD 620 (IEC60502) 6/10(12) kV sau 12/20(24) kV cu un cablu triopolar cu izolaţie HIU cu o manta de plumb conform HD 621 6/10(12) kV sau 
12/20 (24) kV

Cod 

produs

Dimensiunile pentru cablu 
cu izolaţie HIU

Dimensiunile pentru cabluri 
cu izolaţie polimerică

Diametrul minim peste 
izolaţie (mm)

Secţiune (mm2) Diametrul peste izolaţia 
primară (mm)

Secţiune (mm2)

92–FS 233-3/M2 17,4 95 ÷ 240 18,0* - 36,8 95 ÷ 240
     *Cu tub adaptor

Tip de cablu HIU : N(A)HKBA, (A)CHPABJ

Tip cablu uscat : (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

3. Seturi de joncţionare retractabile la rece pentru cabluri monopolare 
cu izolaţie extrudată până la  12/20 (24kV)

Caracteristici generale:

• Tehnologie rectractabil la rece

• Un singur corp prefabricat

• Instalare rapidă și ușoară

• Fiabilitate ridicată

3.1 Seturi de joncționare tip QS 2000 retractabile la rece de calitate PREMIUM pentru cabluri monopolare 
12/20(24) kV cu izolație polimerică şi ecran din fire de cupru

Aplicaţii

• Sunt destinate joncţionarii cablului monopolar de 20 kV cu izolaţie polimerică.

• Instalarea acestor manșoane se face la temperatura mediului ambiant fără surse de foc / căldură 
(energie) sau dispozitive speciale; permite punerea sub tensiune a cablului imediat după instalare. 
Setul de accesorii nu cuprinde conectorii pentru refacerea continuităţii conductoarelor. Aceștia se 
pot comanda prin rețeaua de distribuție 3M.
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Cod

produs

Secţiune

cablu (mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie (max)

Diametrul exterior al izolaţiei

cablului (mm)
93 -AP 611 -1 50 ÷ 95 12/20 (24) 17,7 ÷ 26,0
93- AP 621 -1 95 ÷ 300 12/20 (24) 22,3 ÷ 33,2
93 -AP 631 -1 240 ÷ 400 12/20 (24) 28,4 ÷ 43,0

     

Tipul de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XF2Y

3.2 Seturi de joncționare tip QS 2000E retractabile la rece pentru cabluri monopolare 12/20(24) kV  
cu izolaţie polimerică

Aplicaţii

• Gama de seturi 93-AS 620-1 tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de 
energie monopolare până la 24 kV cu izolaţie polimerică cu ecran din fire de cupru conform HD 
620 (IEC 60502).

Cod

produs

Secţiune

cablu (mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie (max)

Diametrul exterior al izolaţiei 
cablului (mm)

93 -AS 620 -1 50 ÷ 300 12/20 (24) 19,1 ÷ 36,8
93 -AS 630 -1 400 ÷ 1000 12/20 (24) 33,4 ÷ 66,7

Manșoanele în linie 3M tip QS 2000E îndeplinesc cerinţele standardului europen CENELEC HD 629.1

Tipul de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XF2Y, ARG7H

3.3 Seturi de joncționare retractabil la rece cu refacerea mantalei cablului cu tuburi retractabile la cald 
pentru cabluri monopolare cu izolaţie polimerică 12/20 (24) 24 kV

Aplicaţii

• Gama de seturi  93-AS 220-1 este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de energie monopolare până la 24 kV Umax, cu izolaţie polimerică cu 
ecran din fire de cupru, conform HD 620 (IEC 60502).

Cod produs Secțiune cablu 
(mm )

Tensiune(kV)            
fază linie (max)

Diametrul exterior al izolației 
cablului (mm)

93 -AS 220 -1 50 ÷ 300 12/20 (24) 19,1 ÷ 36,8

3.4 Seturi de joncţionare tip QS 2000E, retractabile la rece, pentru cabluri monopolare 12/20(24) kV cu 
izolaţie polimerică şi ecran din fire de aluminiu

Cod

produs

Dimensiunile cablului Dimensiunile conectorului  
Conector cu sertizare sau mecanic

Diametrul peste 
izolaţia primară (mm)

Secţiune  
(mm2)

Diametrul max. 
(mm)

Lungime max. 
(mm )

93–AS 613-1 CONN 18.0-36.8 70 ÷ 185 38.0 170
Seturile de joncțioanare 93-AS 613-1 sunt în conformitate cu specificaţiile ENEL DJ 4376 Matricola 271023. 

Tip cablu : ARE4H5EX, ARE4H5RX, TA2X(FL)2Y
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3.5 Seturi de joncţionare cu benzi pentru cabluri monopolare cu izolaţie polimerică 12/20(24kV) 

Caracteristici tehnice: 

• Refacere izolaţie cablu din benzi autovulcanizante; refacere manta exterioară cu 
tuburi termoretractabile

• Benzi de calitate superioară

• Compatibilitate cu toate tipurile de cablu

Cod

produs

Secţiune

cablu (mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie (max)

93- AH 520 -1 70 ÷ 240 12/20 (24)

Tipul de cablu: N2XS2Y, NA2XS2Y, N2XS(F)(L)2Y, ARG7H, A2XSRY

3.6 Seturi de joncţionare tip QS 2000E retractabile la rece pentru cabluri tripolare 12/20 (24) kV, fără 
armătură cu ecran comun din fire de cupru

Gama de seturi 93–AS 6X0-3 tip QS 2000E este utilizată pentru joncţionarea în linie a cablurilor de energie tripolare până la 24 kV Umax, cu izolaţie 
polimerică cu ecran comun din fire de cupru conform HD 620 (IEC 60502). 

Cod  
produs

Dimensiunile cablurilor Dimensiunile conectorului

Conector cu sertizare sau mecanic
Diametrul peste 
izolaţia primară 

(mm)

Sectiune (mm2)
Diametru max. 

(mm)
Lungime max.

(mm)8,7/15(17,5) kV
12/20(24) kV

17,7/22(24) kV
93–AS 620-3 19,1 - 36,8 95 - 300 50 - 300 38 170

Tipul de cablu:  (N)(A)2XSEY, (N)(A)2XSE2Y

3.7 Seturi de tranziţie tip QS 2000E de la un cablu tripolar 12/20 kV cu izolaţie din hârtie impregnată în 
ulei (HIU) cu una sau trei mantale de plumb la trei cabluri monopolare cu izolaţie polimerică 12/20kV 

Aplicații

• Manșonul mixt QS 2000E este utilizat pentru joncţionarea între un cablu 
tripolar cu izolaţie de HIU 12/20(24) kV și trei cabluri monopolare cu izolaţie 
polimerică 12/20(24)20kV, joncţionarea de tranziţie între cabluri de dimensiuni 
diferite, cu strat semiconductor extrudat sau grafit, cu ecran din fire sau bandă 
de cupru, pentru conectori cu sertizare sau cu șurub, pentru instalări în mediu 
umed. Refacerea izolaţiei, a ecranului semiconductor și controlul câmpului electric 
se realizează cu un corp prefabricat în tehnologie retractabil la rece, denumit, 
pe scurt, QS 2000E. Refacerea mantalei exterioare de protecţie este realizată în 

tehnologia retractabil la cald.

Cod

produs

Dimensiunile

pentru cablu cu izolaţie HIU

Dimensiunile pentru

cabluri cu izolaţie polimerică

Diametrul minim 
peste izolaţie (mm)

Secţiune 
conductor 

(mm2)

Diametrul peste 
mantaua cablului 

max. (mm)

Diametrul este 
izolaţia primară 

(mm)

Secţiune 
conductor 

 (mm2)
93–FS 225-3 20,0 50 ÷ 240 48 19,1 - 36,8 50 ÷ 240

Tipul de cablu HIU : NAHKBA, AOSB

Tipul de cable uscat : (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y
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 Seturi de terminale pentru medie tensiune

Caracteristici tehnice Avantaje Beneficii

Tehnologia rectractabil la rece Nu necesită scule speciale sau sursă de foc Fiabilitate sporită

Straturile sunt incluse într-un singur corp prefabricat Instalare ușoară şi rapidă Costuri reduse de instalare

Material siliconic Proprietăţi electrice şi mecanice superioare
Gamă variată de secţiuni
Retractare ușoară chiar şi la temperaturi mici
Cablul poate fi pus sub tensiune imediat după instalare

Economie de timp

Pretestare electrică Minimizează riscul de defect in timpul funcţionării şi instalării Siguranță ridicată

4 Terminale retractabile la rece pentru cabluri tripolare, cu izolaţie extrudată din PVC 3.6/6 (7.2) kV

4.1 Terminale de interior retractabile la rece pentru cabluri tripolare 3.6/6(7.2) kV cu armătură, fără 
ecran metalic

Aplicaţii

• Terminale de interior sunt destinate conectării cablului tripolar de 3.6/6kV cu izolaţie din PVC la echipamentul electric. 

• Instalarea acestor terminale se face la temperatura mediului ambiant fără surse de foc/caldură (energie) sau dispozitive speciale și permite punerea 
sub tensiune a cablului imediat după instalare. Setul de accesorii nu cuprinde conectorii - papuci pentru conectarea fazelor.

Cod 
produs

Secţiune cablu  
(mm2)

Lungime fază 
(mm)

92-EN 62-3/240 3×50 ÷ 95 240

Tipul de cablu: ACYAbY

4.2.Terminale de interior retractabile la rece pentru cabluri tripolare 3.6/6kV, cu armătură, cu sau fără 
ecran metalic

Cod 
produs

Secţiune cablu  
(mm2)

Lungime fază  
(mm)

92-EN 63-3 / 400 3×120 ÷ 150 400

92-EN 64-3 / 460 3×185 ÷ 240 460

Tipul de cablu: ACYAbY, ACYEAbY

4.3. Terminale de exterior retractabile la rece pentru cabluri tripolare 3.6/6kV, cu 
armătură, cu sau fără ecran metalic 

Cod 
produs

Secţiune cablu  
(mm2)

Lungime fază  
(mm)

92-EN 63-3/615 3×120 ÷ 150 615

92-EN 63-3/785 3×120 ÷ 150 785

92-EN 64-3/460 3×185 ÷ 240 460

92-EN 64-3/675 3×185 ÷ 240 675

92-EN 64-3/900 3×185 ÷ 240 900

Tipul de cablu: ACYAbY, ACYEAbY

4.4. Terminale retractabile la rece pentru cabluri cu izolaţie extrudată 6/10(12) kV

• Seturile de terminale Cold Shrink tip QT II sunt realizate dintr -un singur corp prefabricat, având dispozitivul de reglare a câmpului electric încorporat 
și pot fi utilizate pe o gamă de tensiuni de cuprinsă între 6 și 46 kV. Sunt folosite pentru diferite tipuri și diametre de cabluri și prezintă rezistenţă 
excelentă împotriva conturnărilor și radiaţilor UV.

Tipul de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y
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4.5 Terminale de interior tip QT II pentru cabluri monopolare 6/10 (12) kV
 

• Seturile QT-II 92-EB 6X-1 permit conectarea terminalelor la cabluri monopolare cu izolaţie sintetică extrudată, având conductorul din cupru sau 
aluminiu, cu ecran din fire sau bandă, cu secţiuni conductor cuprinse între 70 si 240 mm2.

Cod

produs

Secţiune cablu

(mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie (max)

Diametrul exterior

al izolaţiei

cablului(mm)

Diametrul exterior 
al mantalei

cablului(mm)
92-EB 60-1 16 ÷ 25 6/10(12) 11.2 ÷16.5 23
92-EB 61-1 35 ÷ 50 6/10(12) 14.2 ÷22.1 28
92-EB 62-1 50 ÷ 150 6/10(12) 15.9 ÷30.0 18.0 ÷ 37.0
92-EB 63-1 185 ÷ 500 6/10(12) 22.6 ÷ 41.4 25.0 ÷50.0
92-EB 64-1 300 ÷ 630 6/10(12) 27.3 ÷ 49.3 29.0 ÷ 60.5
92-EB 65-1 500 ÷ 1000 6/10(12) 31.5 ÷ 61.5 33.8 ÷ 74.0

Tipuri de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y          

4.6 Terminale de exterior tip QT II pentru cabluri monopolare 6/10 (12) kV

Cod

produs
Secţiune cablu 

(mm2)
Tensiune (kV)

fază/linie (max)

Diametrul exterior

al izolaţiei

cablului(mm)

Diametrul exterior 
al mantalei 

cablului(mm)
93-EB 62-1 50 ÷ 150 6/10(12) 16.0 ÷ 28.5 23.0 ÷ 35.0
93-EB 63-1 150 ÷ 300 6/10(12) 21.3 ÷ 35.0 30.0 ÷ 44.0
93-EB 64-1 300 ÷ 630 6/10(12) 27.0 ÷ 45.7 35.0 ÷ 52.0
93-EB 65-1 500 ÷ 1000 6/10(12) 33.0 ÷ 53.3 41.0 ÷ 65.0

Tipuri de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y

4.7 Terminale de interior tip QT II pentru cabluri tripolare 6/10 (12) kV, cu sau fără armătură, cu  ecran 
comun sau individual

Cod

produs

Secţiune cablu

(mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie(max.)

Diametrul exterior

al izolaţiei

cablului(mm)

Diametrul exterior 
al mantalei 

cablului(mm)

92-EB61-3 35÷70 6/10(12) 14,2 - 22,1   60
92-EB62-3 70÷95 6/10(12) 16,5 - 22,1    78    
92-EB63-3 120÷150 6/10(12) 19,8 - 33, 78
92-EB64-3 185÷300 6/10(12) 22,0 - 33,0 107

     

Tipul de cablu: (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XSF(L)2Y, (N)(A)2XSEYRY, (N)(A)2XSEYBY
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4.8 Terminale de exterior tip QT II pentru cabluri tripolare 6/10 (12) kV, cu sau fără armătură, cu  ecran 
comun sau individual

• Instalarea acestor terminale se face la temperatura mediului ambiant fără surse de foc/căldură (energie) sau dispozitive speciale și permite punerea 
sub tensiune a cablului imediat dupa instalare. Setul de accesorii nu cuprinde conectorii pentru conectarea fazelor.

Cod

produs

Secţiune cablu

(mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie(max.)

Diametrul exterior

al izolaţiei

cablului (mm)

Diametrul exterior 
al mantalei

cablului (mm)
93-EB 61-3 50 ÷ 70 6/10(12) 16,0 ÷ 28,4 60
93-EB 62-3 95 ÷ 150 6/10(12) 16,0 ÷ 28,4 78
93-EB 63-3 185 ÷ 300 6/10(12) 21,3 ÷ 35,0 107

Tipul de cablu: (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XSF(L)2Y, (N)(A)2XSEYRY, (N)(A)2XSEYBY

4.9. Terminale retractabile la rece pentru cabluri 12/20(24) kV

• Instalarea acestor terminale se face la temperatura mediului ambiant fără surse de foc/caldură (energie) sau dispozitive speciale și permite punerea 

sub tensiune a cablului imediat după instalare. Setul de accesorii nu cuprinde conectorii - papuci pentru conectarea fazelor.

4.10 Terminale de interior tip QT II pentru cabluri monopolare 12/20 (24) kV fără armătură

Cod 
produs

Secţiune cablu 
(mm2)

Tensiune (kV) 
fază/linie(max.)

Diametrul exterior 
al izolaţiei 

cablului(mm)

Diametrul exterior 
al mantalei 

cablului (mm)
93-EB62-1 25 ÷ 95 12/20(24) 16.0 ÷ 28.5 23.0 ÷ 35.0
93-EB63-1 70 ÷ 240 12/20(24) 21.3 ÷ 35.0 30.0 ÷ 44.0
93-EB64-1 185 ÷ 500 12/20(24) 27.0 ÷ 45.7 35.0 ÷ 52.0
93-EB65-1 400 ÷ 800 12/20(24) 33.0 ÷ 53.3 41.0 ÷ 65.0

Tipuri de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y, TA2X(FL)2Y*

* Se utilizează împreună cu kitul de împământare    

 

Cod 
produs

Sectiune cablu 
(mm2)

Tensiune (kV) 
fază/linie (max.)

93-EC 72-1 NCDJ               70÷240 12/20(24)

Terminalele de interior 93-EC 72-1 sunt in conformitate cu matricola 271050.

Tip cablu : ARG4H5RX, ARE4H5EX

4.11 Terminale de exterior tip QT II retractabile la rece pentru cabluri monopolare 12/20 (24) kV fără 
armătură

Cod

produs

Secţiune cablu

(mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie(max.)

Diametrul exterior

al izolaţiei

cablului(mm)

Diametrul exterior 
al mantalei

cablului(mm)
94-EB 62-1 25 ÷ 95 12/20(24) 16.2 ÷ 28.5 23.0 ÷ 35.0
94-EB 63-1 70 ÷ 240 12/20(24) 21.3 ÷ 35.0 30.0 ÷ 44.0
94-EB 64-1 185 ÷ 500 12/20(24) 27.4 ÷ 45.7 35.0 ÷ 52.0
94-EB 65-1 400 ÷ 1000 12/20(24) 33.3 ÷ 53.3 41.0 ÷ 65.0

Tipuri de cablu: (N)(A)2XSY, (N)(A)2XS(FL)Y, TA2X(FL)2Y*

* Se utilizează împreună cu kitul de împământare. 

   Verificați dacă diametrul peste izolație este în gama potrivită        
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Cod 

produs
Sectiune cablu 

(mm2 )
Tensiune (kV) 

fază/linie (max.)
93-EC 72-2 NCDJ               70÷240 12/20(24)

Terminalele de interior 93-EC 72-2 sunt in conformitate cu matricola 2713068.

Tip cablu : ARG4H5RX, ARE4H5EX

4.12 Terminale de interior tip QT II retractabile la rece pentru cabluri tripolare 
12/20 (24) kV cu sau fără armătură, cu ecran individual sau comun

Cod

produs

Secţiune cablu

(mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie(max.)

Diametrul exterior

al izolaţiei

cablului(mm)

Diametrul exterior

al mantalei

cablului(mm)
93-EB 61-3 25 ÷ 35 12/20(24) 16,0 ÷ 28,4 60

93-EB 62-3 50 ÷ 120 12/20(24) 16,0 ÷ 28,4 78

93-EB 63-3 120 ÷ 240 12/20(24) 21,3 ÷ 35,0 107

Tipul de cablu: (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XSF(L)2Y, (N)(A)2XSEYRY, (N)(A)2XSEYBY

4.13 Terminale de exterior tip QT II retractabile la rece pentru cabluri tripolare 12/20 (24) kV cu sau fără 
armătură, cu ecran individual sau comun

Cod

produs

Secţiune cablu

(mm2)

Tensiune (kV)

fază/linie(max.)

Diametrul exterior

al izolaţiei

cablului(mm)

Diametrul exterior

al mantalei

cablului(mm)
94-EB 61-3 25 ÷ 35 12/20(24) 16,2 ÷ 24,4 60

94-EB 62-3 50 ÷ 120 12/20(24) 16,2 ÷  28,4 78

94-EB 63-3 120 ÷ 240 12/20(24) 21,3 ÷ 35,0 107

Tipul de cablu: (N)(A)2XS2Y, (N)(A)2XSF(L)2Y, (N)(A)2XSEYRY, (N)(A)2XSEYB
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Seturi de terminale debroşabile

3M produce o gamă de seturi pentru terminalele debrosabile din cauciuc siliconic tip pipă, drepte (în linie) și în T. Terminalele permit atingerea accidentală și 
au integrat un dispozitiv de stress control. Fiecare set conţine toate elemetele necesare pentru instalarea a trei terminale debroșabile, inclusiv dispozitivele 
de conectare. 

Terminalul debroșabil dintr-o singură bucată este fabricat din cauciuc siliconic și realizează conexiunea dintre orice cablu izolat polimeric și transformatoare, 
aparate de comutaţie, motoare sau alte echipamente. Acesta garantează o conectare rezistentă la apă și un ciclu lung de viaţă pentru capetele terminale. 
Se utilizează pentru prize care respectă standardul DIN. 

Avantajele utilizării siliconului față de EPDM:

Silicon EPDM

Nu este imflamabil/ nu poluează Inflamabil, arde degajând calamină

Este rezistent la: ozon, razele UV, uleiuri minerale, acizi, alcaliu, 
solvenţi, alcooli, fenoli și hidrocarburi aromatice

Rezistenţă slabă la uleiuri minerale 

Material elastic, ușor de instalat Greu de instalat (nu alunecă pe cablu)

Hidrofob

Rezistent la frig și căldură constantă și ridicată

Caracteristici ale terminalelor debroşabile

• Materialul folosit : cauciuc siliconic

• Furnizează un sistem ecranat și submersibil în totalitate

• Instalare rapidă și ușoară

• Conţine toate componentele necesare instalării

• Îndeplinește standardele Europene: Cenelec HD 629.1 S1 și IEC 60502-4

Avantaje

• Calitate garantată

• Siguranță totală în caz de atingere accidentală

• Alimentare cu energie imediat după instalare

• Nu este necesară folosirea flăcării, căldurii sau a altor scule speciale 

• Nu afectează randamentele electrice, nu oxidează contactele

• Permite poziționarea apropiată între faze și pământ

Beneficii

• Fiabil 

• Conferă un plus de siguranţă

• Oferă garanţie pe termen lung

Rapoarte de test pentru 12/20 (24) kV:

• Conector de separare în formă de Pipă 250 A în conformitate cu DIN VDE 0278 partea 629-1

• Conector de separare drept 250 A în conformitate cu DIN VDE 0278 partea a  6

• Conector de separare în formă de “T”  400 A / 630 A în conformitate DIN VDE 0278 partea 629-1

• Conector de separare în formă de “T” 400 A / 630 A  în conformitate DIN VDE 0278 partea 629-, echivalent cu Cenelec HD 629.1 S1
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5.1. Terminale debroşabile pentru aplicaţii de 10 kV 

A. Terminale debroşabile tip Pipă 250 A
Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 250 A

Un singur produs acoperă până la 5 secţiuni de cablu.

Aplicaţii

• Sunt destinate să fie instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12kV) - 250 A cu izolaţie 
polimerică, nearmate, cu ecran de fire

Identificare set Diametrul peste izolaţie Gama de aplicaţii *
93-EE 605-2 / -95 

(cu conector mecanic)
17,2 – 25,0 mm 25 mm² ÷ 95 mm²

93-EE 615-2/120 24,0 – 27,0 mm 120 mm²
93-EE 615-2/150 25,5 – 28,5 mm 150 mm²

* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

B. Terminale debroşabile Drepte (în linie) 250 A

Aplicaţii

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12 kV)  -  250 A  cu izolaţie 
polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set Diametrul peste izolație Gama de aplicații *
92-EE 600-2 / 25 12,7 – 15,2 mm 25 mm²

92-EE 600-2 / 35 13,8 – 16,3 mm 35 mm²

92-EE 600-2 / 50 15,0 – 17,5 mm 50 mm²

92-EE 600-2 / 70 16,7 – 19,2 mm 70 mm²

92-EE 600-2 / 95 18,3 – 20,8 mm 95 mm²

92-EE 600-2 / 120 19,8 – 22,8 mm 120 mm²

92-EE 600-2 / 150 21,3 – 24,3 mm 150 mm²
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

C. Terminale debroşabile tip Pipă 400 A

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 400 A

• Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12kV) - 400 A.

Identificare set Diametrul peste izolaţie Gama de aplicaţii *
93-EE 605-4 / -95 15,0 - 32,6 mm 50 mm² ÷ 95 mm²

93-EE 615-4/240 15,0 - 32,6 mm  95 mm² ÷ 240 mm²
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită
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D. Terminale debroşabile în T 630 A

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile în T 630 A

• Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12 kV)  - 400 A/630 A  cu izolaţie 
polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set Diametrul peste izolație Gama de aplicații *
93-EE 705-6 / -95 15,0 – 32,6 mm 25 mm²  ÷  95 mm²
93-EE 705-6 / -240 15,0 – 32,6 mm 95 mm²  ÷  240  mm²

* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

5.2. Terminale debroşabile pentru aplicaţii de 20 kV 

A. Terminale debroşabile tip Pipă 250 A

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 250 A

• Un singur produs acoperă pană la 5 secţiuni de cablu

Aplicaţii

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 12/20 kV (Um = 24 kV) - 250 A cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set Diametrul peste izolaţie Gama de aplicaţii *
93-EE 605-2 / -95  

(cu conector mecanic)
17,2 – 25,0 mm 25 mm² – 95 mm²

93-EE 615-2/120 24,0 – 27,0 mm 120 mm²

93-EE 615-2/150 25,5 – 28,5 mm 150 mm²
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

B. Terminale debroşabile Drepte (în linie) 250 A
Aplicaţii

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12 kV)  -  250 A  cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set Diametrul peste izolație Gama de aplicații *
93-EE 600-2 / 25 12,7 – 15,2 mm 25 mm²

93-EE 600-2 / 35 13,8 – 16,3 mm 35 mm²

93-EE 600-2 / 50 15,0 – 17,5 mm 50 mm²

93-EE 600-2 / 70 16,7 – 19,2 mm 70 mm²

93-EE 600-2 / 95 18,3 – 20,8 mm 95 mm²

93-EE 600-2 / 120 19,8 – 22,8 mm 120 mm²

93-EE 600-2 / 150 21,3 – 24,3 mm 150 mm²
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită
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C. Terminale debroşabile tip Pipă 400 A

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 400 A

• Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii

• Sunt proiectate să fie instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12kV) până la 12/20 kV                    
(Um = 24 kV) - 400 A cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set Diametrul peste izolaţie Gama de aplicaţii *
93-EE 605-4 / -95 15,0 - 32,6 mm 50 mm² – 95 mm²

93-EE 615-4/240 15,0 - 32,6 mm 95 mm² – 240 mm²
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

D. Terminale debroşabile în T 630 A

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile în T 630 A

• Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 6/10 kV (Um = 12 kV)  până la 12/20 kV (Um = 24 kV)  - 
400 A/630 A  cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set Diametrul peste izolație Gama de aplicații *
93-EE 705-6 / -95 15,0 – 32,6 mm 25 mm² – 95 mm²

  93-EE 705-6 / -240 15,0 – 32,6 mm 95 mm² – 240  mm²

93-EE 705-6/300         30.2-39.6 mm         300 mm2
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

5.3. Terminale debroşabile pentru aplicaţii de 30 kV 

A. Terminale debroşabile tip Pipă 400 A

Avantajele utilizării terminalelor debroşabile tip Pipă 400 A

• Două produse acoperă până la 9 secţiuni de cablu

Aplicaţii

• Sunt proiectate să fie instalate pe cabluri de 18/30 kV (Um = 36kV) - 400 A cu izolaţie polimerică, 
nearmate, cu ecran din fire

Identificare set Diametrul peste izolaţie Gama de aplicaţii *
94-EE 605-4 / -35 22,8 - 25,5 mm 35 mm²

94-EE 605-4 / -50 23,5 - 26,7 mm 50 mm²

94-EE 605-4 / -70 25,1 - 28,4 mm 70 mm²

94-EE 615-4/ -95 26,7 - 30,0 mm 95 mm²

94-EE 615-4/ -120 28,3 - 32,0 mm 120 mm²

94-EE 615-4/ -150 29,9 - 35,5 mm 150 mm²

94-EE 615-4/ -185 31,5 - 35,1 mm 185 mm²

94-EE 615-4/ -240 33,4 - 37,6 mm 240 mm²

94-EE 615-4/ -300 35,6 - 39,6 mm 300 mm²
* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită
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B. Terminale debroşabile în T 630 A

Aplicaţii

• Sunt destinate a fi instalate pe cabluri de 18/30 kV (Um = 36kV) - 400 A/ 630 A cu izolaţie polimerică, nearmate, cu ecran din fire

Identificare set Diametrul peste izolație Gama de aplicații *
94-EE 705-6 / -70 25.1 – 28.4 mm 70
94-EE 705-6 / -95 26.7 – 30.0 mm 95
94-EE 705-6 / -120 28.3 – 32.0 mm 120
94-EE 705-6 / -150 29.9 – 33.5 mm 150
94-EE 705-6 / -185 31.5 – 35.1 mm 185
94-EE 705-6 / -240 33.4 – 37.6 mm 240
94-EE 705-6 / -300 35.6 – 39.6 mm 300
94-EE 705-6 / -400 38.4 – 42.8 mm 400

* Verificaţi dacă diametrul peste izolaţie este în gama potrivită

Accesorii

Accesorii de împământare ER 23

Piesă de legătură KU 23.2

Piesă de legătură KU 33

Descărcător de tensiune MUT 23

Descărcător de tensiune MUT 33

Cap terminal SP 21

Cap terminal SP 33

Bornă de testare PR 23.1

Terminal dublu debroşabil în T 93-EE 718-6/x





Accesorii pentru 
cabluri de înaltă 

tensiune
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Folosind experienţa tehnologiei retractabil la rece înglobată în cele peste 15 milioane de seturi de joncţionare și terminale, 
pentru aplicaţii de joasă și medie tensiune instalate pe întreg globul, compania 3M a dezvoltat soluţii pentru cabluri de energie 
până la 145 kV, lansând noile accesorii pentru înaltă tensiune.

Diferenţierea tehnologiei retractabil la rece faţă de standardul actual reprezentat de tehnologia prin alunecare se observă 
la nivelul de toleranţă mult mai mare cu care este permis să se prelucreze izolaţia cablului. Astfel, dacă la tehnologia prin 
alunecare sunt premise abateri extrem de mici ale diametrului izolaţiei cablului, de ordinul zecimilor de mm, în cazul tehnologiei 
3M retractabil la rece, aceste abateri nu au mare importanţă. Abaterile sunt preluate de corpurile care se strâng de la un 
diametru suficient de mare până la cel prelucrat de către instalator, ușurând semnifictiv instalarea corpului retractabil la rece.

Atât corpul seturilor de joncţionare, cât și elementul de stress control din terminalele 3M, sunt realizate prin tehnologia retractabil 
la rece; nu sunt necesare scule speciale pentru instalare, iar construcţia ușoară asigură manipulare, transport și instalare rapide. 

Datorită multitudinii de soluţii constructive în cazul cablurilor de înaltă tensiune, alegerea celei potrivite necesită asistenţă 
și consultanţă de specialitate. Fiecare set de joncţionare sau set de terminale este personalizat, toate accesoriile 3M fiind 
susţinute de o reţea globală de specialiști, ce asigură suportul necesar.

1.1 Seturi de terminale 3M™  pentru cabluri de până la 145 kV având conul de control al câmpului 
retractabil la rece

Borna de conectare

Izolator de silicon
peste tub polimeric 
rigidizat cu fibră 
de sticlă

Material de umplere

Conul de control al 
câmpului retractabil la rece

Fuste dispuse alternativ
Tub retractabil la cald

Planșă de bază
Izolator suport

Manșetă siliconică
de etanșare

Armatura ce asigură
etanșeitatea

Descriere

• Terminale cu auto-susţinere pentru aplicaţii de exterior cu izolator 
retractabil la rece

Aplicaţii

• Unghiul maxim de instalare 30°

• Conform cu o varietate de “clase de poluare” și lungimi

Caracteristici tehnice

• Construcţia dintr-o singură piesă a elementului de “stress control” 

• Manipulare, transport și instalare mai ușoare decât terminalele  
din porțelan

• Izolator retractabil la rece

• Conectorul mecanic (cu șurub) elimină dezavantajul sertizării

• Utilizarea cauciucului siliconic ca un izolant cu excelente proproietăți

• Nu sunt necesare scule speciale pentru instalare

• Un set acoperă o gamă largă de secținui de cablu
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1.2 Seturi de terminale uscate 3M™ pentru 
cabluri de până la 123kV

1.3 Seturi de joncționare 3M™ retractabile la rece pentru cabluri de până la 145 kV

Descriere

• Corp manșon dintr-o singură componentă, din cauciuc siliconic, retractabil la rece cu ecran întrerupt sau cu continuitatea ecranului  

Caracteristici tehnice

• Construcție dintr-o singură piesă a corpului manșonului din cauciuc siliconic retractabil la rece 

• Conectori mecanici cu șurub inclus; opțional se pot folosi și conectori cu sertizare

• Lungime de instalare mică

• Nu sunt necesare scule speciale pentru instalare

• Un set acoperă o gamă largă de secțiuni de cablu

Borna de conectare

Tub de etanșare 
retractabil la rece

Etanșare de silicon 
la capătul superior

Terminal dintr-o singură 
componentă, din cauciuc 
siliconic, cu con deflector

Colector al 
curenților de fugă

Tub de etanșare la
baza terminalului

Legătură de 
împământare

Seturi  joncționare de legătură, retractabile la rece, cu continuitatea ecranului și refacerea mantelei cu rășină și tub retractabil la cald

Seturi de legătură cu întreruperea ecranului și refacerea mantalei exterioare cu tub retractabil la rece sau la cald

MAEi

Legătură împământare
Bandă țesătură metalică pentru 
ecranare/protecție electromagnetică

Protecție exterioară cu tub retractabil la rece sau la caldConector metalic

MAE

Canistră
cupru

Conector 
metalic

Protecție exterioară cu 
tub retractabil la cald

Rășină Corp izolator retractabil la rece cu control câmp integrat pentru 
minimizarea  „stresu-lui” electric

Corp izolator retractabil la rece cu control câmp 
integrat pentru minimizarea „stresu-lui” electric

 

Descriere

• Terminal uscat pentru aplicații de interior sau exterior 

Aplicaţii

• Respectă cerințele „Clasei 3 de poluare”

• Nu dispune de auto-susținere; necesită o structură de susținere 

Caracteristici tehnice

• Greutate redusă

• Terminal tip uscat, nu este necesar uleiul izolator 

• Poate fi instalat în orice unghi sau inverasat 

• Nu necesită mentenanță specială 

• Sistem de etanșare retractabil la rece la vârf  și la bază 

• Fuste dispuse alternativ

• Corp terminal dintr-o singură componentă, în tehnologie prin 
alunecare, testat în fabrică



Compania 3M oferă o gamă variată de benzi şi 
masticuri care acoperă o multitudine de aplicaţii, 
izolare electrică, joncţionare, etanşare, oferind 
în acelaşi timp protecţie ridicată împotriva 
coroziunii. De la benzile de vinil Scotch™ 33+ 
până la cele de cauciuc 130C, benzile electrice 
3M asigură o performanţă şi o fiabilitate 
excepţională, în condiții de mediu variate, de la 
cele obişnuite până la cele mai grele. 

Benzi
electrice
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1.1 Benzi izolatoare de joasă tensiune

Benzi izolatoare din PVC

Scotch™ Super 88
Scotch™ Super 88 este o bandă izolatoare electrică din PVC, clasă Premium. Elasticitatea 
crescută îi conferă posibilitatea utilizării in orice mediu ambiant.

Caracteristici tehnice
• Temperatura minimă de aplicare: -18° C

• Temperatura maximă de lucru: +105° C

• Capacitatea de alungire îi permite utilizarea pe suprafeţe neuniforme

• Asigură întârzierea la propagarea flăcării (standard UL510)

• Prezintă o rezistenţă excelentă la abraziune, umezeală, la acţiunea alcalinilor, acizilor, 
coroziunii și a diferitelor condiţii de mediu (inclusiv radiaţii UV)

Aplicaţii

• Izolarea electrică (în special la temperaturi scăzute) a contactelor electrice și a cablurilor de 
până la 600V.

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch Super 33+ 19mm×20 m 0,178mm

Scotch™ Super 33+ 
Scotch™ Super 33+ este o bandă izolatoare din PVC, clasa Premium, ce asigură protecţie 
electrică și mecanică ridicată. Elasticitatea crescută îi conferă posibilitatea utilizării in orice mediu 
ambiant.

Caracteristici tehnice
• Rezistenţă excelentă la abraziune, la acţiunea acizilor, alcalinilor, precum și a solvenţilor și 

agenţilor atmosferici (inlcusiv radiaţii UV). Capacitatea de alungire îi permite utilizarea pe 
suprafeţe neuniforme

• Temperatura minimă de aplicare de: -18° C

• Temperatura maximă de lucru: +105° C

• Asigură întârziere la propagarea flăcării (standard UL510)

Aplicaţii

• Este utilizată ca bandă izolatoare electric în medii agresive din punct de vedere fizic (solicitări 
mencanice), chimic și/sau cu variaţii mari de temperatură. 

• Izolarea electrică (în special la temperaturi scăzute) a contactelor electrice și a cablurilor de 
până la 600V.

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ Super 88 19mm×20 m 0.22mm

Scotch™ Super 88 50mm×33 m 0.22mm

Scotch™ Super 88 38mm×33 m 0.22mm

Scotch™ 22
Scotch™ 22 este o bandă PVC clasă Premium, care asigură o protecţie electrică și mecanică 
foarte bună. 

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă optimă la abraziune, umezeală, la acţiunea agenţilor atmosferici (inclusiv radiaţii 
UV), acizilor, alcalinilor, solvenţi, precum și la îmbătrânire

• Temperatura minimă de aplicare: -10° C

• Temperatura maximă de lucru: +80° C

• Asigură întârziere la propagarea flăcării (standard UL510)

• Protecţie mecanică ridicată

Aplicaţii

• Condiţii grele de exploatare, inclusiv izolare bare colectoare, reparaţia mantalei cablurilor și 
a conectorilor de sertizare

• Izolarea electrică a contactelor electrice, a cablurilor sau a bornelor colectoare de până la 
600V.

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 22 19mm×33 m 0.254mm

Scotch™ 22 38mm×33 m 0.254mm
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Benzi izolatoare

Produs Dimensiuni Grosime
 Scotchrap 50 25mm×30m 0,254mm

 Scotchrap 51 25mm×30m 0,508mm

Scotchrap™ 50 este o bandă anti corozivă de clasă Premium utilizată la protecţia exterioară a 
cablurilor și țevilor metalice și/sau izolații electrice de joasă tensiune.

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă exelentă la abraziune, umezeală, săruri acide și alcaline

• Rezistenţă la acţiunea diferiţilor compuși chimici, inclusiv sub formă de vapori

• Rezistenţă la impact, găurire și rupere

• Ambele benzi prezintă rigiditate dielectrică ridicată și excelente proprietăţi izolatoare

• Temperatura continuă de operare cuprinsă între -48° C și +80° C

• Temperatura de aplicare între -12° C și +65.5° C

Aplicaţii

• Protecţia conductelor metalice atât subterane cât și cele situate la suprafaţă 

• Foarte bună utilizare în industria petrolieră și gaze

• Izolații electrice până la 600V

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 35 19mm×20 m 0.18mm

Culori disponibile: roșu, albastru, verde, maro, gri, 
portocaliu, violet, galben, alb

Scotchrap™ 50 şi 51 

 Scotch™ 780 
Scotch™ 780 este o bandă PVC clasă Medie. Prezintă o rigiditate dielectrică ridicată și dispune 
de o mare flexibilitate, oferind o foarte bună protecţie mecanică. Rezistenţă la radiaţii UV. 

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă excelentă la umezeală, abraziune, la acţiunea alcalinilor, acizilor și la condiţii 
diverse de mediu

• Asigură întârziere la propagarea flăcării (standard UL510)

• Temperatura minimă de aplicare de: 10° C

• Temperatura maximă de lucru 80° C.

Aplicaţii

• Izolaţii de interior și exterior 

• Este utilizată ca bandă izolatoare electric în medii cu agresivitate moderată din punct de 
vedere fizic (solicitări mencanice), chimic și/sau cu variaţii mari de temperatură

• Asigură protecţie mecanică pentru cabluri și conductori

Scotch™ 35
Scotch™ 35 este o bandă electrică colorată clasa Premium, cu adeziv pe bază de cauciuc.

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă la abraziune și umezeală, excelente proprietăţi izolatoare

• Temperatură minimă de aplicare: 0° C

• Temperatură maximă de operare: + 105° C

• Protecţie anticorozivă, rezistenţă împotriva umezelii, alcalinilor, acizilor și radiaţiilor UV

Aplicaţii

• Utilizată în faza de identificare și marcare a conductorilor, ţevilor precum și marcarea zonelor 
de securitate

• Izolații electrice până la 600V

• Temperaturi foarte scăzute și condiţii de mediu diverse

Produs Dimensiuni Grosime
 Scotch™ 780 19mm×20 m 0.18mm

Culori disponibile: alb, albastru, roșu, verde, galben/
verde, maro, gri, galben, portocaliu, negru
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Benzi pentru aplicații electrice

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 2229 95mm×3.08m 3,2mm

Scotch™ 2229
Scotch™ 2229 este un mastic sub formă de bandă, conformabilă, durabilă și aderentă. Se 
instalează rapid și ușor și se folosește pentru izolaţii, etanșări și protecţii la condiţii adverse de 
mediu.

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă la coroziune și la radiaţii UV

• Înglobarea conexiunilor neregulate

• Excelentă rezistenţă chimică

• Menţinerea flexibilităţii la temperaturi scăzute ceea ce conduce la performanţe constante 
chiar și la temperaturi mici

• Gamă de temperaturi

• Operare continuă: -34° C ÷ 90° C

• Operare de scurtă durată: -34° C ÷ +93° C

• Aplicare: 0° C ÷ 38° C 

Aplicaţii

• Izolare conexiuni electrice până la 1000V (stratul exterior se acoperă cu bandă PVC)

• Protecţie anticorozivă a contactelor electrice

• Etanșare conducte sau capete cablu

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 2228 50mm×3,0m 1,65mm

Benzi pentru etanşare şi protecţie

Scotch™ 2228
cotch™ 2228 este un mastic izolant, autocompactizant, format dintr-un suport de EPR și un 
mastic adeziv; rapid și ușor de instalat pentru izolaţii, etanșări și protecţii în condiţii adverse 
de mediu.

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă la coroziune și radiaţii UV

• Gamă de temperaturi:

• Temperatură de aplicare: 0° C - 38° C 

• Operare continuă: max. 90° C

• Operare de scurtă durată: max 130° C

• Protecţie la umezeală pentru conexiuni de cabluri și conectori

Aplicaţii

• Izolarea conexiunilor electrice pentru cabluri și conectori până la 1000V

• Izolaţie electrică pentru bare colectoare până la 35 kV

• În cazul refacerii etanșeităţii mantalelor de cabluri de energie, se folosește împreună cu 
banda Scotch™ Super 33+

Produs Dimensiuni Grosime
Temflex 1500 19mm×25m 0.15 mm

Temflex 1500 15mm×10m 0.15 mm

Temflex 1500 15mm×25m 0.15 mm

Temflex 1500 19mm×20 m 0.15 mm

Culori disponibile: negru, albastru, maro, galben, 
galben/verde, gri, portocaliu, roșu, alb, verde.

Temflex™ 1500
Temflex™ 1500 este o bandă izolatoare din PVC pentru utilizări generale. 

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă bună la umezeală, abraziune, acizi, alcalini și diferiti agenţi atmosferici

• Rigiditate dielectrică ridicată, oferind o bună protecţie mecanică

Aplicaţii

• Izolaţii electrice de interior

• Identificare faze
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Benzi izolatoare

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 69 12mm×33m 0,178mm

Scotch™ 69 30mm×33m 0,178mm

Scotch™ 69 50mm×33m 0,178mm

Scotch™ 69
Scotch™ 69 este o bandă adezivă pe supot textil impregnat cu fibră de sticlă și adeziv siliconic.

Caracteristici tehnice

• Permite utilizarea la temperaturi ridicate (până la 180° C)

Aplicaţii

• Izolarea electrică și termică a conductorilor aflaţi într- un mediu cu temperatură ridicată

• Se recomandă utilizarea împreună cu banda Scotch™ 77 pentru aplicaţii rezistente la foc și 
arc electric

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ VM 38mm×6m 0,64mm 

Benzi din fibră de sticlă

Este un produs reprezentând două benzi într una (vinyl și mastic). Scotch™ VM este utilizată 
pentru reparaţia mantalei cablului, protejarea mecanică a manșoanelor, a mantalei cablului pe o 
anumită porţiune și pentru etanșarea capetelor de cablu, precum și alte aplicaţii care necesită 
folosirea benzilor.

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă la orice condiţii de mediu

• Gamă de temperaturi: 

• Temperatura de aplicare: -18 ÷ 79o C

• Temperatura suprafeţei pe care se aplică: -18 ÷ 71oC

• Temperatura de operare: -34 ÷ 82oC

Aplicaţii

• Hidroizolaţii, etanșări, protecţie mecanică 

• Izolare electrică pînă la 600 V 

Produs Dimensiuni Grosime
Scotchfil 38mm×1,5m 3,2mm

Scotch™ VM

Scotchfil™ 
Scotchfil™ este un mastic de izolare, autocompactizant, din cauciuc sintetic sub formă de 
bandă. Formează o masă omogenă care permite umplerea golurilor și refacerea izolaţiei.

Caracteristici tehnice

• Non  coroziv, cauciuc sintetic

• Proprietăţi electrice excelente și o bună rezistenţă la îmbătrânire

Aplicaţii

• Izolarea conexiunilor de joasă tensiune

• Etanșare cabluri
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Benzi pentru aplicații electrice

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 27 12mm×20m 0,17mm

Scotch™ 27 19mm×20m 0,17mm

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 23 19mm×9,1m 0.76 mm

1.2 Benzi izolatoare medie tensiune

Scotch™ 23
Scotch™ 23 este o bandă electroizolantă din cauciuc autovulcanizant fiind utilizată pentru 
izolaţii până la 69 kV. Flexibililă și conformabilă, se adaptează perfect la orice fel de suprafaţă, 
formând o masă omogenă și compactă.

Caracteristici tehnice

• Excelente proprietăţi electrice

• Rezistenţă la mediu umed, condiţii de exploatare dure 

• Rezistenţă la descărcările datorate efectului Corona și la agenţii oxidanţi care derivă din 
acesta

• Alungire între 50 și 200 %

Aplicaţii

• Izolaţii electrice primare de până la 69kV (seturi de joncţionare )

• Etanșări ale conexiunilor electrice sau ale mantelelor de cablu

• Formarea conului deflector pe cablu, etanșări ale capetelor de cablu, izolaţii de bare

• Pentru aplicaţii de exterior se folosește împreună cu banda Scotch™ Super 33+

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 70 25mm ×9,1m 0.30mm

Benzi din cauciuc siliconic

Scotch™ 70
Scotch™ 70 este o bandă de cauciuc siliconic, autocompactizantă, rezistentă la temperaturi 
înalte, la arc electric și conturnări; conţine o folie de protecție ușor de îndepărtat.

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă excelentă la conturnare și arc electric

• Rigiditate dielectrică mare

• Material de clasa H (operare continuă la 180° C)

• Se poate aplica la temperaturi extrem de scăzute

• Conformabilitate excelentă pe suprafaţă și compactizare imediată

• Excelentă comportare în mediul ambiant, rezistenţă UV, hidrofobicitate

Aplicaţii

• Se utilizează pentru realizarea izolaţiei în condiţii de temperatură înaltă (până la 180° C), 
descărcări datorate efectului Corona (capete terminale), atât la interior cât și la exterior 

Scotch™ 27
Scotch™ 27 este o bandă izolatoare pe suport textil impregnat cu fibră de sticlă. Conţine adeziv 
pe bază de cauciuc natural și sintetic.

Caracteristici tehnice

• Proprietăţi electrice, mecanice și termice superioare care permit utilizarea chiar și la 
temperaturi ridicate, până la 130o C

• Fibra de sticlă prezintă rezistenţă la acţiunea focului și la rupere

Aplicaţii

• Izolaţii rezistente la flacără pentru furnale și cuptoare, conductori și întrerupătoare
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Benzi izolatoare

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 130C 19mm×20m 0.762 mm

Scotch™ 130C
Scotch™ 130C este o bandă electroizolantă din cauciuc autovulcanizant fiind utilizată pentru 
izolaţii până la 69 kV. Spre deosebire de Scotch™ 23, această bandă nu are un strat separator 
(liner) care să fie îndepărtat la aplicare.

Caracteristici tehnice

• Excelente proprietăţi electrice și mecanice

• Temperatura de lucru 90° C și 130° C în intervale scurte 

• Rezistenţă la flacără, mediu umed și radiaţii UV

• Rezistenţă la descărcările datorate efectului Corona

• Conductivitate termică ridicată

Aplicaţii

• Izolarea electrică a manșoanelor și terminalelor de până la 69 kV 

• Etanșarea conexiunilor electrice împotriva umezelii

• Izolarea cablurilor de înaltă tensiune

• Izolare bare colectoare

• Recomandată pentru aplicaţii în care este necesară disiparea căldurii

• Pentru aplicaţii de exterior se folosește împreună cu banda Scotch™ Super 33+

1.4 Benzi metalice pentru împământare

Scotch™ 24
Scotch™ 24 este o bandă din ţesătură de cupru stanat, fiind ușor de utilizat datorită structurii 
împletite.

Caracteristici tehnice

• Rezistenţă la coroziune, flacără și radiaţii UV

Aplicaţii

• Pentru aplicaţii de interior și exterior

• Ecranarea joncţiunilor pentru cabluri

• Refacerea ecranului manșoanelor în cazul cablurilor ecranate

• Atenuarea bavurilor apărute în urma sertizării

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 13 19mm×4,5m 0.76 mm

1.3 Benzi semiconductoare

Scotch™ 13
Scotch™ 13 este o bandă din cauciuc etilen propilenic semiconductoare, cu o înaltă 
conformabilitate, ce se utilizează la realizarea manșoanelor de medie tensiune. 

Caracteristici tehnice

• Conformabilitate ridicată excelentă pentru aplicare pe suprafeţe neregulate

• Stabilă la temperaturi înalte (130° C)

• Rezistenţă la acţiunea solvenţi, radiaţii UV sau umezeală

Aplicaţii

• Utilizată în mod special pentru reducerea concentraţiei de câmp electric; intră în 
componenţa seturilor de manșoane și terminale
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Benzi pentru aplicații nonelectrice

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 2000 50mm×46m 0.15 mm

Produs Dimensiuni Grosime
Scotch™ 77 38mm×6,1m 0,70mm

Benzi de uz general

Scotch™ 2000 (Duct tape)
Scotch™ 2000 este o bandă pe suport PVC, rezistentă la umiditate, cu adeziv pe bază de 
cauciuc. 

Caracteristici tehnice

• Ușor de tăiat

• Nu conține suport textil, astfel că nu absoarbe apă. Se poate folosi și pentru reparații 
temporare ale țevilor de apă

• Se îndepărtează ușor, lăsând reziduuri minime

Aplicaţii

• Este destinată a fi o bandă care asigură protecţia mecanică pentru aplicaţii de matisare și 
finisare, conferind o foarte bună rezistenţă la întindere

Notă: Această bandă este recomandată și pentru susţinerea conductelor de ventilaţie. La 
îndepărtarea benzii nu rămân reziduurile specifice adezivilor

2. Benzi pentru aplicaţii non electrice

Benzi pentru protecţie antifoc

Scotch™ 77
Scotch™ 77 este o bandă rezistentă la foc și arc electric.

Caracteristici tehnice

• Formează un strat rezistent la foc între flacără și cablu

• Prezintă rezistenţă la foc deschis și formează o barieră între flacără și cablu

Aplicaţii

• Protejarea împotriva focului și a arcului electric a ţevilor (gaz, apă, petrol)

• Protejarea împotriva focului și a arcului electric a cablurilor electrice 

• Protejarea împotriva focului și a arcului electric a cablurilor care trec prin zone cu pericol de 
explozie (zone Ex)

Se recomandă utilizarea împreună cu banda Scotch™ 69
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Benzi izolatoare

 
 
   

Scotch  130 C 
 (max 69kV) 

Scotch 23 
 (max 69kV) 

Etanșare și 
izolare electrică

Temperaturi 
normale  

Temperaturi 
ridicate  

Benzi din fibră
de sticlă

Benzi din 
PVC 

Benzi pentru aplicații  
electrice 

Benzi  
izolatoare joasă

tensiune 

Benzi  
izolatoare  

medie tensiune 

Benzi 
semiconductoare 

Benzi  
pentru protecție  

antifoc 

Benzi metalice 
pentru 

împământare 

Benzi pentru aplicații  
non-electrice 

Benzi  
colorate pentru  

marcare 

Benzi
de uz

general 

Scotch  77  Scotch 9545  

 Temflex 1500 

Scotch  2000 Scotch  24  Scotch  13  

Cauciuc siliconic Cauciuc EPR 

Scotch  70 
Cu liner Fără liner 

Ghid de selecție
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Benzi pentru aplicații electrice

Benzi izolatoare de joasă  
tensiune 

Tempraturi 
normale  

Tempraturi 
ridicate  

Etanșare și 
izolare electrică  

Benzi din 
PVC 

Benzi din fibră  
de sticlă

  
Până la 1000V 

  
Până la 600V 

Scotch  2228 

Scotch  2229 

Scotch  VM  

Scotch 69  
(200°C) 

Clasa Premium Clasa Medie Uz general 

Protecție
anticorozivă 

Benzi colorate 

Scotch 
 Super 33+ 

(grosime  
0.18mm) 

Scotch 88 
(grosime  
0.22 mm) 

Scotch 35 
(grosime 

 0.18mm ) 
 

Scotchrap 50  
(grosime 
 0.25mm) 

Benzi colorate 
(inclusiv negru) 

Scotch 780 
(grosime  
0,17 mm) 

Condiții
grele 

Condiții
obișnuite

Benzi 
colorate 

Scotch 22 
(grosime  
0.25mm) 

 
(grosime 

 0.17 mm) 

Temflex 1500  
(grosime 

 0.17 mm) 

Scotch 27  
(130°C) 

Scotchfil  

Cauciuc 
siliconic 

Scotch 70 
(180°C) 

Scotchrap 51 
(grosime  
0.51mm) 

Temflex 1500





Tuburi retractabile
la rece

Dezvoltată de compania 3M, gama de tuburi retractabile la rece 
este destinată realizării unei izolări cât mai uşoare. Tuburile, 
din cauciuc EPDM sau siliconic, sunt expandate şi montate 
pe o spirală de plastic ce se va îndepărta la instalare. Nu este 
necesară folosirea unei surse de foc sau a unor scule speciale. 
Odată instalate, tuburile exercită o presiune radială constantă 
către interior, asigurând o etanşare superioară împotriva 
umidităţii, performanţe electrice şi mecanice ridicate. Având 
o experienţă de 20 de ani în exploatare cu rezultate excelente, 
tuburile retractabile la rece asigură o gamă largă de dimensiuni 
ale cablurilor, performanţă şi fiabilitate pe toată durata de viaţă 
a acestora.
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Tuburi retractrabile la rece 

Caracteristici tehnice

• Asigură etanșare prin presiune, nu necesită adeziv

• Permit expandarea și contractarea după instalare

• Nu este necesară utilizarea unei surse de foc și nici a unor scule speciale

• Reducerea timpului de instalare

• Rezistenţă la umezeală, săruri acide și alcaline, ozon și radiaţii UV

• Gamă tipo-dimensională redusă pentru acoperirea unei game largi de secţiuni de cablu

• Disponibile in varianta din cauciuc EPDM și cauciuc siliconic

Aplicaţii

• Izolarea electrică a tuturor cablurilor si conductoarelor până la 1000 de volţi

• Aplicaţii de interior și exterior

• Poate fi îngropat direct fără o altă protecţie

• Cabluri electrice pentru aeronave

• Permite repararea mantalei cablului

Izolatori 3M din cauciuc EPDM   seria 8420
Izolatorii 3M retractabili la rece PST seria 8420 reprezintă un corp turnat sau extrudat, expandat și plasat pe o spirală care se va îndepărta la instalare. 
Spirala va fi îndepărtată după ce tubul este poziţionat pentru instalare peste cablu, permiţând astfel contractarea tubului și crearea unei bariere împotriva 
umezelii.

Denumire

produs

Diametrul minim

(mm)

Diametrul maxim 
(mm)

Lungime

 (mm)
8424-8 3 9.9 178
8425-8 10.2 20.8 203
8426-9 13 25.4 229
8426-11 13 25.4 279
8427-6 17.5 33 152
8427-12 17.5 33 305
8427-16 17.5 33 406
8428-6 24 49.3 152
8428-12 24 49.3 305
8428-18 24 49.3 457
8429-6 32.2 67.8 152
8429-9 32.2 67.8 229
8429-18 32.2 67.8 457

Izolatori 3M  din cauciuc siliconic   seria 8440

• Prezintă rezistenţă la propagarea focului, dar nu și la flacără deschisă

• Domeniu de temperaturi   55°C până la + 255°C

• Suprafaţă hidrofobă (nu reține apa)

Denumire 
produs

Diametrul  
minim (mm)

Diametrul 
maxim (mm)

Lungime 

(mm)
8443-2 7 14 44

8443-6.5 7 14 159
8445-2.5 9 18 57
8445-7.5 9 18 179
8447-3.2 12 24 76
8447-8 12 24 184
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Tuburi retractabile la rece

52

Mănuşi 3M  de separare a fazelor din cauciuc EPDM

• Destinate cablurilor tripolare

• Prezintă rezistenţă la umezeală, săruri acide și alcaline, ozon și radiaţii UV

• Nivel de izolaţie până la 1000V

• Perete gros, rezistent la înţepături

Denumire

produs
Tub mic 

(min max) (mm)
Tub mare  

(min max) (mm)
8551 A 10,9÷18,4 32,8÷61,5
8552 B 14,1÷24,2 32,8÷61,5
8553 C 17,0÷30,0 32,8÷61,5
8554 D 20,0÷35,2 45,5 ÷78,7
8555 E 23,6÷41,4 59,4÷109,7

Mănuşi 3M  de separare a fazelor din cauciuc siliconic

• Destinate cablurilor tripolare

• Prezintă rezistenţă la umezeală, săruri acide și alcaline, ozon și radiaţii UV

• Domeniu de temperatură   55°C până la + 255°C

• Suprafață hidrofobă

Denumire

produs
Tub mic 

(min max) (mm)
Tub mare  

(min max) (mm)
A 13,9÷18,4 35,2÷61,5
B 15,1÷24,2 35,2÷61,5
C 16,5÷30,0 35,2÷61,5
D 21,5÷35,2 48,2 ÷78,7
E 25,4÷41,5 63,5÷109,7



Tuburile 3M retractabile la cald oferă încredere 
şi performanţă, protecţie mecanică şi împotriva 
factorilor de mediu pe termen lung. Potrivindu-
se pentru orice secțiune a cablului, tuburile 
retractabile la cald 3M sunt uşor de instalat şi sunt 
furnizate gata de utilizare. 

Tuburi retractabile
la cald
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Gama de tuburi retractabile la cald 3M cuprinde tuburi cu pereţi subţiri, tuburi cu pereţi medii şi tuburi cu 
pereţi groşi cu sau fără adeziv şi o serie de mănuşi de separare a fazelor, cu următoarele caracteristici: 
• Rezistenţă la temperaturi ridicate

• Oferă o bună protecție mecanică

• Rezistenţă excelentă la solvenţi și produse chimice

• Raport precis de retractare 

• Rezistenţă superioară la fisurare 

Tuburi cu pereţi subţiri

Tuburi cu pereţi subţiri GTI
Tuburile cu preţi subţiri GTI sunt flexibile, prezintă excelente proprietăţi mecanice și electrice și se retractează într-un timp scurt. Sunt proiectate pentru a 
asigura izolaţie și protecţie excelentă în diferite aplicaţii industriale. Având un raport de retractare de 2:1, tuburile funcţionează la o temperatură cuprinsă 
între -55oC și 135oC. Sunt furnizate în bucăţi de 1 metru. 

Sunt disponibile în următoarele culori: negru, alb,  albastru, maro, roșu, transparent, galben

Tuburi termoretractabile cu pereţi subţiri, raport de retractare 1/3, neadezivaţi, conform RoHS

 Cod produs
Lungime tub

(m )
Diametrul 

cablului (mm)

Diamterul tubului 
înainte de retractare 

(mm)

Diamterul tubului 
după retractare 

(mm)
GTI-3000  1.5/0.5 1 0.6-1.2 1.5 0.5

GTI-3000  3/1 1 1.2-3 3.0 1.0

GTI-3000  9/3 1 3-7 9.0 3.0

GTI-3000  18/6 1 7-16 18.0 6.0

GTI-3000  39/13 1 16-31 39.0 12.7

GTI-3000  18/6 1 7-16 18.0 6.0

GTI-3000  39/13 1 16-31 39.0 12.7

Tuburi termoretractabile cu pereţi subţiri, raport de retractare 1/3, neadezivaţi, 
conform RoHS

Cod produs Lungime tub (m) Culoare

GTI-A 3000   3/1 1 negru

GTI-A 3000   9/3 1 negru

GTI-A 3000   18/6 1 negru

GTI-A 3000   39/13 1 negru

Tuburi retractrabile la cald 



56

Tuburi retractabile la cald

56

Tuburi cu pereţi subţiri SFTW - 202

Tuburile cu pereţi subţiri SFTW - 202 sunt flexibile, se retractează într-un timp scurt, oferind proprietăţi 
superioare. Având o excelentă rezistenţă chimică și termică, tuburile SFTW - 202 sunt capabile să satisfacă 
cele mai avansate cerinţe din industria aerospaţială, militară, industria offshore și industria feroviară. 

Caracteristici

Cu o temperatură continuă de operare între -55oC și +135oC, acestea îndeplinesc cerinţele stricte ale 
standardului 95343, UL 224, standardele DEF și alte specificaţii internaţionale. 

• Raport de retractare: 2:1.

• Sunt furnizate fie la role, fie în bucăţi de 1 metru. 

• Sunt disponibile în următoarele combinaţii de culori:

• Negru         Transparent

• Alb             Roșu

• Albastru     Galben

• Maro          Verde

 Denumire 
tub

Diametru înainte

de retractare (mm)
Diametru după 
retractare (mm)

Grosimea tubului după 
retractare (mm)

Lungimea 
(m)

SFTW 202 1.2 1,2 0,6 0,4 400

SFTW 202 1.6 1,6 0,8 0,4 400

SFTW 202 2.4 2,4 1,2 0,5 400

SFTW 202 3.2 3,2 1,6 0,5 400

SFTW 202 4.8 4,8 2,4 0,5 300

SFTW 202 6.4 6,4 3,2 0,6 300

SFTW 202 9.5 9,5 4,8 0,6 150

SFTW 202 12.7 12,7 6,4 0,6 100

SFTW 202 19.0 19,0 9,5 0,8 50

SFTW 202 25.4 25,4 12,7 0,9 50

SFTW 202 38.0 38,0 19,0 1,0 50

SFTW 202 51.0 51,0 25,4 1,1 35

SFTW 202 76.0 76,0 38,0 1,3 25

SFTW 202 102.0 102,0 51,0 1,4 25

Tuburi termoretractabile Seria KYNAR

Kynar este un material semi-rigid, transparent, care, chiar și la temperaturi ridicate își păstrează rezistenţa 
mecanică. Prezintă o rezistenţă mare la agenți chimici și la străpungere. 

Caracteristici

• Asigură protecţia împotriva fluizilor agresivi și oferă o excelentă protecţie mecanică. Tuburile Kynar sunt 
testate conform standardului VG 95343/ 5F, fiind potrivit pentru aplicaţii industriale, militare și aerospaţiale.  

• Cu un raport de retragere: 2:1, Kynar are o temperatură continuuă de operare cuprinsă între -55oC și 
175oC. 

• Este furnizat în bucăţi de 1.2 metri și este disponibil în culoare transparentă. 
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 Denumire 
tub

Diametru înainte de 
retractare (mm)

Diametru după 
retractare (mm)

Grosimea tubului după 
retractare (mm)

Lungime pe 
rolă (m)

KYNAR  1.2 1,2 0,6 0,25 400

KYNAR 1.6 1,6 0,8 0,25 400

KYNAR 2.4 2,4 1,2 0,25 400

KYNAR 3.2 3,2 1,6 0,25 400

KYNAR 4.8 4,8 2,4 0,25 300

KYNAR 6.4 6,4 3,2 0,30 150

KYNAR 9.5 9,5 4,8 0,30 150

KYNAR 12.7 12,7 6,4 0,30 100

KYNAR 19.0 19,0 9,5 0,43 25

KYNAR 25.4 25,4 12,7 0,48 25

KYNAR 38.0 38,0 19,0 0,51 25v

KYNAR  51.0 51,0 25,4 0,54 25

Tuburi cu pereţi subţiri SFTW - 202 GYS

Tuburile cu pereţi subţiri SFTW – 202 GYS sunt tuburi flexibile ce se retractează într-un timp scurt, fiind create special pentru aplicaţiile electrice subterane. 

Acest tub este creat folosind un proces special de co-extrudare, integrând complet în pereţii tubului codurile gablen și verde. Raportul de retractare: 2:1

Caracteristici:

• Oferă o rezistenţă chimică și termică excelentă

• Temperatura de operare este cuprinsă între -55oC și 135oC

• Disponibil în galben cu dungi verzi

• Poate fi livrat atât în role, cât și în bucăţi de 1 metru. 

 Denumire  
tub

Diametru înainte de 
retractare (mm)

Diametru după 
retractare (mm)

SFTW 202 GYS  3.2 3,2 1,6

SFTW 202 GYS 4.8 4,8 2,4

SFTW 202 GYS 6.4 6,4 3,2

SFTW 202 GYS 9.5 9,5 4,8

SFTW 202 GYS 12.7 12,7 6

SFTW 202 GYS 19.0 19 9,5

SFTW 202 GYS 25.4 25,4 12,7

SFTW 202 GYS 38 38 19

Tuburi retractrabile la cald 



58

Tuburi retractabile la cald

58

Tuburi cu pereţi subţiri SFTW - 203

Tuburile cu pereţi subţiri SFTW - 203 sunt tuburi flexibile, ce se retractează într-un timp scurt. 
Oferind o excelentă rezistenţă chimică și termică, tuburile SFTW - 203 sunt capabile să satisfacă 
cele mai avansate cerinţe din industria aerospaţială, militară și industria feroviară. 

• Având o temperatură continuă de operare de la -55oC la +135oC și un raport de retractare 
de 3:1, tuburile SFTW 203 pot acoperi cu ușurinţă componente de diferite diametre, fără a 
prezenta tendinţe de rupere

• Culori disponibile: negru și transparent

• Furnizat în role

• Alte culori la cerere

 Denumire  
tub

Diametru înainte de 
retractare (mm)

Diametru după 
retractare (mm)

SFTW 203 1.5 1,5 0,5

SFTW 203 3 3 1

SFTW 203 6 6 2

SFTW 203 9 9 3

SFTW 203 12 12 4

SFTW 203 18 18 6

SFTW 203 24 24 8

SFTW 203 39 39 12,7

Tuburi HSR cu pereţi subţiri 

Tuburile cu pereţi subţiri HSR sunt tuburi fiabile, fiind disponibile în următoarele culori: transparent, 
negru, roșu, gablen, albastru, alb, verde cu dungi galbene, gri. Sunt furnizate în role standard de 
dimensiuni mici. La cerere, în funcţie de dimensiune, se pot livra în role mari. 

Caracteristici

• Raport de retractare 3:1

• Temperatura continuă de operare este cuprinsă între -55oC și +135oC

• Temperatura de retractare este de minim 120oC și maxim 280oC

• Oferă o bună rezistenţă la substanţe chimice

 Denumire 
tub

Diametrul înainte 
de retractare (mm)

Diametrul după 
retractare (mm)

Grosimea tubului după 
retractare (mm)

Lungime          
(mm)

HSR-3000 1.5/0.5 1.5 0.5 12 12,0

HSR-3000 3/1 3.0 1.0 10 12,0

HSR-3000 6/2 6.0 2.0 10 11,0

HSR-3000 9/3 9.0 3.0 7 11,0

HSR-3000 18/6 18.0 6.0 5 10,0

HSR-3000 24/8 24.0 8.0 5 9,0
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Tuburi cu pereţi de grosime medie

Tuburi MDT -A cu pereţi de grosime medie cu adeziv

Gama de tuburi MDT- A asigură o izolare flexibilă și în același timp rezistentă, fiind ideală pentru protejarea 
joncţiunilor și a capetelor terminale. Tuburile prezintă un strat de adeziv pe partea interioară care este aplicat 
în timpul procesului de extrudare, asigurând o etanșare excelentă. Tuburile MDT-A sunt în conformitate cu 
VDE 0278 partea a 3-a. Disponibile în culoarea neagră. 

Tuburile cu pereţi de grosime medie sunt disponibili și în varianta fără adeziv (MDT). 

Caracteristici

• Temperatura continuă de operare pentru aplicaţii de exterior:   35°C ÷ 130°C 

• Furnizate în bucăţi de 1 m

• Raport de retractare 4,5:1

Aplicaţii

• Izolarea și etanșarea îmbinărilor de joasă tensiune

• Aplicaţii subterane

• Pentru aplicaţii navale și off-shore este disponibil un model modificat al tuburilor retractabile la cald MDT-A, aprobat de Det Norske Veritas (MDT-
A-F471)

Denumire

produs
Diametru înainte de 

retractare (mm)
Diametru după 
retractare (mm)

Grosimea tubului 
după retractare (mm)

Lungimea standard 
(m)

MDT-A 12/3 12 3 2,5 1

MDT-A 19/6 19 6 3,3 1

MDT-A 27/8 27 8 3,3 1

MDT-A 32/7.5 32 7.5 3,3  1

MDT-A 38/12 38 12 3,3 1

MDT-A 50/18 50 18 3,3 1

MDT-A 70/26 70 26 3,3 1

MDT-A 90/36 90 36 3,3  1

MDT-A 120/40 120 40 3,3 1

Tuburi cu pereţi groşi

Tuburi HDT- A cu pereţi groşi cu adeziv

Tuburile HDT-A sunt tuburi cu pereţi groși cu adeziv. Datorită rigidităţii și rezistenţei la condiţiile 
meteorologice, tuburile HDT-A sunt potrivite pentru aplicaţii exterioare. Tuburile sunt frunizate cu un strat 
de adeziv ce se topește la căldură. Adezivul este aplicat pe parcursul extrudării tubului, obţinându-se astfel 
un strat de adeziv constant și neted, care asigură o etanșare excelentă. 

Tuburile HDT-A îndeplinesc cerinţele sistemului longitudinal de etanșare VDE 0278 partea a 3-a. Disponibile 
în culoarea neagră. 

Caracteristici

• Raport de retractare 4:1

• Temperatura continuă de operare este cuprinsă între   55°C ÷ 130°C

• Furnizat în bucăţi de 1m

Aplicaţii

• Ideal pentru etanșarea manșoanelor în linie subterane și a terminalelor

Tuburi retractrabile la cald 
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Denumire 
produs

Diametru înainte de 
retractare (mm)

Diametru după 
retractare (mm)

Grosimea tubului 
după retractare (mm)

Lungimea 
standard(m)

HDT-A 12/3 12 3 3,2 1

HDT-A 19/6 19 6 3,3 1

HDT-A 30/8 30 8 4,8 1

HDT-A 38/12 38 12 4,8 1

HDT-A 48/15 48 15 4,8 1

HDT-A 85/26 85 26 4,8 1

HDT-A 115/38 115 38 4,8 1

Manşetă de etanşare HDCW

Caracteristici

• Manșetă cu adeziv

• Oferă protecţie maximă la solicitări mecanice

• Nu necesită tăierea cablului, închiderea se realizează doar cu fermoar metalic

• Prezintă o aderenţă bună la suprafeţe de PE și PVC

• Formează o barieră perfectă împotriva umezelii

Denumire  
tub

Diametrul înainte de 
retractare (mm)

Diametrul după 
retractare (mm)

Lungime   

(mm)
HDCW 35/10 43 8 250; 500; 750; 1000

HDCW 55/15 68 15 250; 500; 750; 1000

HDCW 80/25 93 25 250; 500; 750; 1000

HDCW 110/30 120 28 250; 500; 750; 1000

HDCW 140/40 146 35 250; 500; 750; 1000

Tuburi cu adeziv

Mănuşă de separare a fazelor SKE
Mănușile de separare a fazelor oferă o excelentă protecţie electrică și mecanică și sunt 
rezistente la o varietate mare de combustibili corozivi, fluide și substanţe chimice. La 
interior, mănușile de separare a fazelor prezintă adeziv pentru o etanșare eficientă împotriva  
factoriilor de mediu. 

Aplicații

• Izolaţia și etanșarea zonei de ramificare a fazelor cablurilor

• Pentru aplicații de interior și exterior
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Pentru cabluri cu 3 conductori
Denumire  

tub
Secţiune 

conductor 
(mm)

Diametrul 
înainte de 
retractare 

(mm)        

Diametrul după retractare

A* B* A* B* C* D*
SKE 3F/1-1.5 6 - 16 25 9 9 3 2,5 1,8

SKE 3F/2 10 - 50 35 13 15 4 2,5 1,8

SKE 3F/4 500 - 150 55 30 23 8 3,5 2,7

SKE 3F/5 185 - 400 110 50 35 17 3,5 3,5

Pentru cabluri cu 4 conductori
 Denumire 

tub
Secţiune 

conductor 
(mm)

Diametrul 
înainte de 
retractare 

(mm)        

Diametrul după retractare

A* B* A* B* C* D*
SKE 4F/1+2 4 - 35 35 15 15 04 3,8 1,8

SKE 4F/3+4 25 - 150 57 30 23 06 4,0 3,0

SKE 4F/5 120 - 400 95 38 36 14 3,5 2,5
Notă
Diametrul înainte de retractare
A - Diametru tub inainte de retractare
B - Diametru ramificație inainte de retractare

Diametrul după retractare
A - Diametru tub după de retractare
B - Diametru ramificație după de retractare
C - Grosime perete tub după de retractare
D - Grosime perete ramificație după de retractare

Capişoane de capăt SKE

Capișoanele de capăt asigură o metodă eficientă de etanșare a capetelor cablurilor de energie, atât pentru aplicaţii de interior, cât și pentru cele de exterior, 
oferind în același timp o protecţie electrică și mecanică excelentă. 

• Au adeziv pe interior ce asigură o etanșare perfectă. 

 Denumire 
tub

Diametrul înainte 
de retractare (mm)

Diametrul după 
retractare (mm)

Diametrul cablului 
(mm)

SKE 4/10 10 4 4-8

SKE 8/20 20 8  8-16

SKE 15/40 40 15 15-32

SKE 25/63 63 25  25-51

SKE 30/76 76 30 30-61

SKE 45/100 100 45  45-80

SKE 61/158 158 61  61-126

Tuburi retractrabile la cald 





Rolul protecţiei pasive împotriva focului este acela de a 
menţine focul în interiorul compartimentului şi de a limita 
dimensiunile pagubelor produse de foc. Pentru a împiedica 
focul să penetreze sistemele sau spaţiile goale, gama 
completă de produse 3M antipropagare a focului ajută la 
prevenirea trecerii focului, fumului, aburului toxic sau a 
umezelii prin tavanele şi pereţii rezistenţi la foc.

Produse antipropagare
a focului
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Rolul protecţiei pasive împotriva focului

Odată ce un perete sau un tavan a fost penetrat, acesta nu mai este rezistent la foc deoarece o 
deschidere a fost deja creată.

Însuși sistemul poate fi un mare conductor de căldură sau poate fi inflamabil. Fiecare penetrare trebuie 
să fie protejată cu produse care pot să refacă rezistenţa la foc a compartimentului. Când obiectul de 
penetrare este neinflamabil, spaţiul sau golul circular trebuie să fie etanșat cu un material de protecţie 
care să blocheze trecerea fumului la temperaturi scăzute, gazele toxice calde și flăcările.

Protecţia împotriva transferului de căldură va fi de asemenea necesară pentru a reduce riscul unei 
combustii spontane în compartimentul adiacent. Acolo unde obiectele inflamabile precum învelișuri 
de cablu, conducte de plastic sau conducte izolate penetrează un perete sau un tavan, o metodă de 
etanșare a deschiderii create trebuie să fie întotdeauna asigurată datorită faptului că aceștia se ard 
sau se topesc.

Produsele 3M antipropagare a focului 
Aceste produse ce sunt ușor de instalat se potrivesc pentru aproape toate obiectele penetrante, inclusiv 
pentru sistemele electrice, conductele de plastic sau de metal și reţeaua de conducte.

Două tehnologii sunt îmbinate pentru a oferi produselor 3M antipropagare a focului o performanţă 
superioară recunoscută în mai multe ţări precum: SUA, Italia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Danemarca, Norvegia, România, ș.a.

Intumescenţa
Materialele sunt special compuse astfel încât atunci când sunt expuse la căldură ele își măresc dimensiunile de 2 până la 40 de ori faţă de volumul lor 
iniţial. Avantajul produselor intumescente este că ele pot umple spaţiile goale lăsate de obiecte, precum plasticul, conductele și cablurile izolate care vor fi 
consumate de către foc.

Formarea stratului de protecţie
Înainte de expunerea la flacără, materialele oferă o etanșare la trecerea gazelor rezultate din ardere. După expunerea la foc, produsele vor forma un strat 
de protecţie termic izolant. Acest strat de protecţie robust va preveni trecerea căldurii prin pereţii și tavanele inflamabile. 

Proprietăţi endotermice
Atunci când sunt expuse la căldură, anumite produse antipropagare a focului eliberează cantităţi mari de apă în urma unei reacţii chimice. Acești vapori de 
apă răcesc suprafaţa obiectului protejat, prevenind transferul de căldură. Acest fenomen reduce astfel riscul unei combustii spontane în compartimentele 
adiacente.

Instalarea
Conceperea unui sistem care să protejeze echipamente de mare importanţă sau zone specifice de daunele unui incendiu nu este ușor de realizat. Probleme 
de cost, greutate și instalare conduc adesea la utilizarea unei singure metode. Pentru selecţionarea metodelor potrivite, trebuie să se răspundă la următoarele 
întrebări:

• Care este tipul și care sunt dimensiunile sistemului?

• Care este mărimea deschiderii în perete sau în tavan?

• Ce grad de flexibilitate este cerut pe timpul și după construire?

• Ce alţi factori sunt importanţi (ex. rezistenţa la apă, presiunea aerului, izolarea termică și acustică)?

Produse antipropagare a focului
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3M oferă o gamă unică de materiale specializate, la aceasta adăugându-se sprijinul tehnic și de testare menit a vă ajuta să selectaţi sau să concepeţi 
sistemul potrivit care să satisfacă cerinţele dvs. specifice.

Aplicaţiile de teren și datele privind testele de mediu realizate de-a lungul anilor au demonstrat durabilitatea și performanţele produselor 3M antipropagare 
a focului.

Descriere Aplicaţii Prezentare

CP 25 WB+ (Mastic)
Mastic de etanșare intumescent 

(termospumant) de înaltă 
performanţă

Etansări și umpleri de spaţii, gol în 
pereţi și tavane

Cartuș 310 ml

PPD
Manșete - colier conţinând straturi 

intumescente
Traversări de conducte din plastic 

prin pereţi și plafoane
Diametru interior  

ø 55 mm ÷ ø 200 mm

FireDam™ 2000
Vopsea intumescentă pentru 

acoperiri (cablu, vată minerală, etc.)
Protejarea longitudinală a 

cablurilor împotriva propagării 
focului

Bidon 19,5 kg ( 15 l)

FireDam™ 150
Mastic de etanșare endotermic Etanșări la montarea plăcilor 

prefabricate
Cartuș  310 ml

Interam™ E-5 Serie Mat
Pătura endotermică Protecţia cablurilor, carcaselor de 

protecţie, profilelor metalice
Diverse dimensiuni

Conductă de plastic
Tubulatură 

(ventilație, aer condiționat)

Pat de 
telecomunicații, 
energie

Deschideri mari 
(mai multe 
conducte)

Conductă 
preizolată

Trecere 
tubulatură

Îmbinare perețiConductă 
metalică/perete

Conductă 
metalică/perete

Conductă 
metalică /tavan 

beton

Deschidere

Produse antipropagare a focului
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CP 25 WB+ Mastic de etanşare intumescent (termospumant) de înaltă performanţă

Masticul CP 25WB+ este un material intumescent unicomponent care se instalează cu un pistol de aplicat sau cu echipament de pompare presurizat. În 
mod alternativ, el poate fi ușor aplicat cu un cuţit de mastic. Când este expus la temperaturi mai mari de 120oC, produsul își mărește volumul original de 5 
până la 8 ori, umplând astfel orice gol creat de materialele inflamabile.

Aplicaţii

• Conducte metalice

• Conducte izolate

• Cabluri

• Tubulatura HVAC

Beneficii

• Până la 3 ore de protecţie împotriva focului

• Conform cu: BS 476 Part 20, DIN, Arrêté du 30.06.83, Circolare 91, ASTM E-814

• Aderent la toate suprafeţele obișnuite

• Tixotropie: nu curge

• Poate fi vopsit 

Tehnici de aplicare

Traseu de cabluri:
• Se aplică o bază de vată minerală cu o grosime de 30 mm pe ambele părţi ale deschiderii

• Se aplică mastic 25 WB+ având o grosime de cel puţin 30 mm pe ambele părţi ale deschiderii  

1 - cabluri

2 - deschidere

3 - mastic CP 25 WB+

4 - suport

Produse antipropagare a focului
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FireDam™ 2000 - Vopsea intumescentă pentru acoperiri

FireDamTM 2000 este o vopsea gata preparată, pe bază de apă fără halogen care acţionează ca o  protecţie 
împotriva focului ce se aplică cu pensula sau sub formă de spray.

Aplicaţii

• Conducte metalice

• Cabluri și paturi de cabluri

Beneficii

• Până la 4 ore de rezistenţă la foc

• Conform cu: BS 476 Part 20, DIN, Arrêtédu 21.04.83, 30.06.83, Circolare 91 și IEC 331, 332-3

• Aplicaţii multiple

• Ușor de instalat

• Atunci când este aplicat pe cabluri, suprimă emisiile de gaze calde toxice halogenate

Aplicaţii generale

Pentru a oferi un rating ridicat de izolare și protecţie împotriva focului (în conformitate cu standardul BS 476; 
Part 20), două plăci acoperite sunt introduse în deschiderea de pe fiecare parte a peretelui sau a tavanului. 
Orice gol este acoperit cu 3M FireDamTM 350/CP 25 pentru a oferi o etanșare împotriva penetrării gazelor. 
Apoi se acoperă cu un strat de FireDamTM 2000 pe suprafaţă (inclusiv peste mastic), depășindu-se cu 50 
de mm deschiderea respectivă. Cablurile electrice sunt apoi acoperite pe o distanţă de 50 de mm de fiecare 
parte a etanșării.
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Interam™ E-5 Serie Mat - Pătura endotermică

Interam™ E-5 Serie Mat este o pătură endotermică concepută pentru a înveli obiectele ce 
necesită protecţie împotriva focului. Materialul flexibil este o combinaţie de fibre ceramice și 
materiale anorganice endotermice. Produsul blochează penetrarea căldurii datorită faptului că 
absoarbe energia produsă de căldură și eliberează apa rezultată în urma unei reacţii chimice. 
Cele două grosimi diferite ale păturii fac posibil ca cerinţele privind protecţia la foc să fie 
indeplinite cu cel mai mic număr de straturi.

Aplicaţii

• Protecţia longitudinală a paturilor de cabluri

• Protecţie conductori

• Protecţie paturi de cabluri

Beneficii

• Rating de rezistenţă la foc de la o jumatate de oră până la 3 ore

• Absorbant de caldură

• Flexibil

• Ușor de instalat și de tăiat in funcţie de necesităţi

• Rezistent la apă/ condiţii atmosferice

• Poate fi aplicat și în exterior





Produse 
Complementare





Sisteme 3M 
de marcare și  

identificare
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Produse complementare

Sistem de marcare profesional 
Sistemul de marcare 3M™ Si2KEVO creează rapid și eficient elemente de identificare vizibile și durabile pentru cabluri, tablouri, blocuri de conexiuni, 
dispozitive și alte componente. Este o generaţie nouă de imprimante care folosește principiul transferului termic pentru marcare, scrisul fiind generat de 
încălzirea unui rezistor.

Sisteme de marcare şi identificare

Conectare PC

Port USB 2.0

Vizibilitate

Contrast ridicat, 
ecran LCD

Productivitate sporită  

Mod de printare automat
Mentenanță redusă

Încărcare ribon si curățare 
cartuș prin partea frontală 

Interfață facilă

Ecran LCD în 5 limbi

(EN, IT, FR, SP, DE)

Reducerea consumului 
de energie

Închidere automată 

Viteză mare de imprimare

Până la 60 mm/s și până la 
8500 etichete/oră

Sursă de alimentare

AC 100 - 240V

50/60Hz

Flexibilitate – Sistemul de marcare 3M™ SI2KEVO poate imprima pe o gamă 
variată de materiale find deosebit de flexibil pentru următoarele aplicaţii 
de marcare: conductori / cabluri, blocuri terminale, in interiorul și exteriorul 
panourilor electrice (butoane, canale, plăcuţe indicatoare etc...)

Calitate superioară – Sistemul de transfer tehnic asigură obţinerea unei 
rezoluţii ridicate (300 dpi) nu doar pe etichetele alfanumerice, cât și pe coduri de 
bare, logo-uri. Ribonul pe bază de rășină asigură o durabilitate în timp a marcării.

Viteză mare de imprimare – Imprimanta 3M™ Si2KEVO poate imprima până 
la 5500 de etichete pe oră și permite alimentarea automată cu mai multe 
etichete și plăcuţe.

Utilizare uşoară – Etichetele sunt grupate în module cu care imprimanta se 
alimentează simplu. Imprimanta prezintă dispozitive de alimentare automate și 
semiautomate pentru lucrul rapid cu etichete pentru cabluri și tablouri de borne. 

Întreţinere simplă – Zonă de imprimare și alimentare este ușor accesibilă și 
permite schimbarea simplă a cartușului. Pentru curăţarea casetei de imprimare 
se furnizează o casetă specială de curăţare.

Compactă – Această imprimantă de mare viteză are dimensiuni reduse fiind 
soluția potrivită pentru activitățile de marcare.

Tile pentru marcare cabluri Etichete cu ecran de protecție

Șină port etichetă

Suport pentru etichete butoane

Etichete pentru 
cleme tablouri

Etichete PVC adezivate  
pentru tablouri
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 Sisteme de marcare portabile

Imprimanta portabilă 3M™ PL 200
PL 200 este un sistem de marcare ușor de utilizat, fiind destinată aplicaţiilor complexe din 
domeniul electric, datacom, lucrărilor de mentenanţă din construcţii. Oferă funcţionalitate și 
eficienţă ridicate pentru a facilita imprimarea de etichete pentru marcarea firelor, cablurilor, 
tablourilor electrice.

Imprimanta portabilă 3M™ PL 150
Noua imprimantă portabilă 3M™ PL 150 dispune de tastatură QWERTY care împreună cu 
tastele de acces rapid asigură crearea de etichete pentru fire/ cabluri, etichete tip steag, 
coduri de bare 39 și 128, etichete cu lungime fixă. Crează etichete de până la 19 mm lățime 
pe diferite materiale: nylon, polyester, vinyl și direct pe tuburi retractabile la cald. Reduce timpul 
de imprimare prin noile taste „Favorites” și „Custom” care asigură acces la cele mai utilizate 
etichete, simboluri, termeni eliminând etapele repetitive prin salvarea setărilor.

Imprimanta portabilă 3M™ PL 300
PL 300 este o imprimantă modernă cu dotări complexe, ușor de utilizat, ce oferă posibilitatea 
de conectare la PC. Crearea celor mai uzuale tipuri de etichete se realizează prin tastele de 
acces rapid. Folosind aplicația 3M Portable Labeler, instalatorul are posibilitatea de a crea 
etichete înainte de a ajunge la locatia de lucru sau să creeze și să editeze etichete la locaţia 
de lucru.

Conectare 
la PC folosind 

aplicația  

3M™ Portable Labeler

• Oferă posibilitatea de încărcare/descărcare 
de fișiere cu etichete pentru a fi imprimate  la 

locaţia de lucru
• Inserează grafice, simboluri și termeni 

industriali
• Crează etichete pas cu pas

• Imprimă etichete direct din 3M 
Portable Labeler Software
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Benzi nylon 
Conţin adeziv acrilic, fiind disponibile in alb și galben. Nu sunt recomandate pentru aplicaţii de 
exterior și nu conţin halogeni. Sunt detinate marcării și identificării cablurilor și firelor electrice 
precum și pentru suprafeţe curbate. Dimensiuni: 12, 19 mm

Benzi polyester  
Benzile din polyester conţin adeziv acrilic. Banda este disponibilă in alb, metalic și transparent 
, find recomandată pentru aplicaţii de exterior. Nu conţine halogeni. Destinată marcării 
suprafeţelor dure. Dimensiuni: 9, 12, 19 mm

Tuburi retractabile la cald 
Tuburi din polipropilenă ce intârzie propagarea flăcării (raport de retractare 3:1) folosite pentru 
identificarea firelor. Tuburile respectă normativele MIL-M81531 și MIL-STD-202, inainte și după 
retractare. Marcajele imprimate devin permanente imediat după printare și răman lizibile chiar 
și in cazul expunerii la solvenţi, uleiuri și combustibili. Disponibile in alb și galben. Dimensiuni: 
6, 9, 12, 19 mm.

Benzi neadezive 
Conţin un inveliș creat special pentru imprimare prin transfer termic. Destinate marcării firelor, 
cablurilor, panourilor, modulelor. Disponibile in alb și galben. Dimensiuni: 6, 9, 12, 19 mm.

Benzi vinyl  
Disponibile in alb, galben, portocaliu, roșu și verde. Sunt recomandate pentru aplicaţii de 
marcare pentru exterior: panouri electrice, panouri, rack-uri. Dimensiuni: 9, 12, 19 mm.

Consumabile
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Maşină de embosat 3M™ PLE

Mașina de embosat este destinată a fi utlizată pe teren, fiind ușor 
de utilizat. Imprimă etichete rezistente în cele mai dure condiții 
de mediu, reducând timpul pe care îl alocați pentru marcarea 
cablurilor. 

Consumabile pentru maşina de embosat 

3M™ PLE

Descriere Lungime

Bandă aluminiu fără adeziv 12 mm 4.8 m

Bandă aluminiu fără adeziv 12 mm 6.8 m

Bandă aluminiu cu adeziv  12mm 3.7 m

Bandă de aluminiu

Bandă 12 mm

Mâner de tăiere frontal

Perforator

Intrare tip 
slot pentru 

suport cablu

1 3M™ PLE Mașină de embosat 

1 Rotiță de întoarecere a scrisului

1 Rolă bandă aluminium 12mm × 4.8 m

1 Rolă bandă oțel inoxidabil 12 mm  × 6.4 m

1 Casetă de transport          

1 Manual de utilizare

Kit maşină de embosat 3M™ PLE

• Realizează cu ușurință etichete industriale cu sau fără adeziv, pentru aplicații de exterior

• Imprimă pe bandă de metal  de 12 mm lățime, rezistentă la acțiunea agenților atmosferici, coroziune

• Coliere de prindere pentru marcare cablu

• Mâner de tăiere frontal pentru o tăiere rapidă și ușoară



3M vă oferă un sistem complet de prevenire a distrugerilor, 
localizarea, marcarea şi cartografierea retelelor subterane, 
precum şi coliere de strângere ScotchFlex şi sisteme de 
identificare ScotchCode.

Alte sisteme
de identificare și marcare
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Sisteme electronice de marcare

Echipamente de localizare
Linia completă de locatori și marcatori 3M vă ajută să identificaţi rapid și cu exactitate rețelele de utilități din subteran. 3M vă oferă instrumentele potrivite 
pentru gestionarea acestora, de la stabilirea locului exact și estimarea adâncimii până la localizarea sistemelor de marcare îngropate, citirea și scrierea 
informaţiilor direct pe acestea. 

2210 E3T3 Locator de cabluri

2250M EC5W/RT ID Locator de cabluri și defecte 

2273M EC5W/RT ID Locator de cabluri și Ball Maerkeri EMS

3229 Geanta pentru locator

Locatorii 3M™ Dynatel 2273M-ID şi 3M™ Dynatel 2250M-ID 

Locatorii vă ajută să localizaţi eficient și rapid cablurile și ţevile subterane. Fiind ușor, compact și bine echilibrat, acesta permite:

• Localizarea cablurilor și a ţevilor

• Măsurarea adâncimii de pozare a cablurilor, ţevilor sau a sondelor, prin apăsarea unui buton

• Afișarea semnalului relativ din cablu sau ţeavă

• Identificarea cablurilor folosind sunetul

• Localizarea cablurilor de energie și cablurilor CATV

• Citirea adâncimii în centimetri sau metri (unitatea de măsură putând fi selectată de utilizator)

Proiectate pentru a fi mult mai precise, mai rapide și mult mai integrate, noile locatoare au următoarele 
funcţii adiţionale: 

• Indică locaţia și estimează adâncimea tuturor modelelor de marcatoare pasive EMS existente în 
subteran

• Citește direct adâncimea marcatoarelor RFiD

• Localizează simultan frecvenţa a două marcatoare diferite

• Puteţi localiza marcatoarele îngropate, în timp ce urmăriţi traiectoria cablurilor sau ţevilor

Cu ajutorul locatorilor 3M Dynatel 2273M-ID și 3M Dynatel 2250M-ID puteţi scrie, citi sau bloca informaţiile programate în interiorul Ball Markerilor 1400 
cu ID. 

Locatorii exportă informaţiile direct în sistemele de conducere CAD și GIS, creând astfel un sistem automat pentru adăugarea de noi înregistrări.

Caracteristici

• Ecran cu rezoluţie mare

• Sensibilitate ridicată

• Afișarea cu exactitate a adâncimii

• Software ce poate fi upgradat pe teren

• Meniu pentru ajutor

• Interfaţă GPS

Specificaţii de mediu

Temperatura de operare -20o C – 50o  C

Temperatura de depozitare -20o  C – 70o  C

Standard 1P54

Reglementat CE 
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Ball Markeri 3M

Creat pentru aplicaţii de până la 1.5 m, în canale înguste, ball markerul cu un diamtru de 102 mm, are o caracteristică unică: este patentat cu auto-nivelare 
care asigură o poziţie orizontală, indiferent de modul cum este plasat în subteran 

1401-XR Telefon (Portocaliu)

1402-XR Energie (Roșu)

1403-XR Apă (Albastru)

1404-XR Apă reziduală (Verde)

1405-XR Gaz (Galben)

1407-XR CATV – Comunicare (Negru/ Roșu)

1408-XR Uz general (Roz)

Ball Markeri 3M cu ID

Ball Markerii cu ID localizează precis, mai ușor și mai repede facilităţile din subteran. 
Ball Markerii EMS 1400 cu ID sunt primii din seria nouă de marcatori, care completează 
perfect linia existentă de marcatori pasivi EMS, asigurând mai multă informaţie ca 
niciodată. Acești ball markeri sunt preprogramaţi cu un număr unic de identificare și 
de asemenea pot fi programaţi pentru a include informaţii specifice ale utilizatorului 
cum ar fi date despre facilităţile aflate în subteran, nivelurile de risc, tipul de aplicaţie, 
data când ball markerul a fost plasat și alte detalii importante. 

1421-XR/iD Telefon (Portocaliu)

1422-XR/iD Energie (Roșu)

1423-XR/iD Apă (Albastru)

1424-XR/iD Apă reziduală (Verde)

1425-XR/iD Gaz (Galben)

1427-XR/iD CATV – Comunicare (Negru/ Roșu)

1428-XR/iD Uz general (Roz)
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3M™ EMS (Sistem electronic de marcare) Bandă de avertizare 7600

O abordare revoluționară pentru localizarea țevilor de plastic

Compania 3M a dezvoltat o soluție fiabilă de localizare a țevilor de plastic subterane și a 
conductelor, eliminând necesitatea și costurile aferente firelor însoțitoare și a stațiilor de testare.

Beneficiile sistemului

• Elimină necesitatea utilizării firelor însoțitoare

• Localizare fără transmițător

• Nu necesită puncte de acces și conexiuni

• Identificare unică pentru diferite utilități

• Costuri mici de instalare

• Semnalul benzii se menține chiar dacă banda este taiată sau deteriorată

Banda de avertizare EMS
Banda 3M™ EMS utilizează o nouă tehnologie încorporată într-o bandă de avertizare pentru 
instalarea deasupra țevilor îngropate și asigură localizarea continuă a traseului. În momentul  
utilizării unui locator 3M™ Dynatel™ 7420, markerii se activează. Acestea funcționează 
independent, astfel încât o porțiune a benzii este tăiată sau îndepărtată, ceilalți markeri de pe 
bandă vor continua să asigure o localizare corectă. 

Fiecare versiune a benzii de avertizare 3M EMS este setată la o anumită frecvență a acelei 
utilități (gaz sau telecom) și poate fi localizată la o adâncime maximă de 0.6 metri.

Beneficiile sistemului

Banda de avertizare 3M™ EMS este o soluție complementară la gamă existentă pasivă și 
markeri ID care sunt utilizate pentru marcarea punctelor de interes cum ar fi îmbinări, valve. 
Markerii ID poti fi programați să includă informații referitoare la facilitățile aflate în subteran, 
tipul aplicației sau orice altă informație importantă.

Locator 3M™ Dynatel™ 7420 
Bazate pe  tehnologia Dynatel, noile serii de locatoare 7000 vor permite utilizatorului să 
localizeze markeri EMS existenți precum și să citească/scrie markeri ID. Se alege varianta 
„path” pentru localizarea benzii de avertizare EMS sau „iD/EMS” pentru markeri. Apăsarea unui 
buton va furniza informații despre adâncimea oricărui marker îngropat.
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Coliere de strângere ScotchFlex

Caracteristici

Colierele sunt confecţionate din naylon poliamidă ce conferă siguranţă la strângerea și prinderea conductorilor 
și a cablurilor. Sunt disponibile în diferite dimensiuni, modele și culori. Colierele de strângere de culoare albă 
sunt rezistente la apă și se folosesc pentru aplicaţii de interior, iar cele de culoarea negră sunt folosite pentru 
aplicaţii de exterior, fiind rezistente la radiaţiile UV. 

Colierele de strângere ScotchFlex pot fi utilizate în mediu larg de temperatură (până la 85oC). 

Aplicaţii

Colierele de strângere 3M sunt folosite pentru a asigura rapid legăturile de fire și componentele de harnașament. 
Designul flexibil permite utilizatorului să fixeze cu ușurinţă firele și harnașamentul. Datorită benzii de la capăt, 
colierul este mai ușor de strâns și de poziţionat. Colierele de strângere 3M pot fi folosite cu majoritatea 
instrumentelor de tensionare/ tăiere. 

Coliere de strângere cu închidere dublă (Seria FT)

Denumire produs Descriere Dimensiuni
FT 200 DW-C Element tip guler, negru 200 x 9

FT 290 DW-C Element tip guler, negru 290 x 9

FT 380 DW-C Element tip guler, negru 380 x 9
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Denumire produs Culoare Lungime (mm) Lăţime    (mm) Împachetare 

 (buc/ pachet)
Coliere pentru interior

FS 100 A-C   

ALB

100 2,5 150
FS 135 A-C 135 2,5 120
FS 160 A-C   160 2,5 120

FS 200 A-C 200 2,5 100

FS 140 B-C    140 3,5 100
FS 200 B-C 200 3,5 60

FS 280 B-C   280 3,5 60

FS 160 C-C 160 4,5 50
FS 200 C-C    200 4,5 50
FS 280 C-C    280 4,5 50
FS 360 C-C   360 4,5 40

FS 380 C-C 380 4,5 30

FS 200 D-C 200 7,5 20
FS 280 D-C   280 7,5 20
FS 360 D-C 360 7,5 15
FS 500 D-C 500 7,5 10

Coliere pentru exterior
FS100 AW-C          

NEGRU

100 2,5 150
FS 135 AW-C  135 2,5 120
FS 160 AW-C 160 2,5 120

FS 200 AW-C 200 2,5 100

FS 140 BW-C 140 3,5 100
FS 200 BW-C  200 3,5 60

FS 280 BW-C  280 3,5 60

FS 160 CW-C       160 4,5 50
FS 200 CW-C        200 4,5 50
FS 280 CW-C      280 4,5 50
FS 360 CW-C        360 4,5 40

FS 380 CW-C     380 4,5 30

FS 200 DW-C      200 7,5 20
FS 280 DW-C      280 7,5 20
FS 360 DW-C     360 7,5 15
FS 500 DW-C 500 7,5 10
FS550 DW-C 550 9 7

FS 780 DW-C 780 9 10

Sisteme de prindere şi fixare a colierelor
CTA 19 NC ALB 19 19 30
CTA 19 BC NEGRU 19 19 30
CTA 27 NC ALB 27 27 30
CTA 27 BC NEGRU 27 27 10
CTS 18 BC NEGRU 15 30 30

CT 6 BC NEGRU 10 43 25

Pistol de strângere
CT 90   max 9 mm 1 (cutie)

Produse complementare





3M furnizează o tehnologie a conectării oferind produse 
care uşurează munca electricienilor: conectori fiabili şi 
uşor de montat.

Indiferent de tipurile de cabluri sau fire existente, 3M vă 
pune la dispozitie o gama variată de conectori care se 
potrivesc pentru diferite aplicații precum electricitate, 
telecomunicații, industria auto şi transmisii date.

Conectori
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Conectori

Conector Scotchlok cu autodenudare 

Conexiunile directe ale firului sunt rapide și fiabile. Conectorii Scotchlok cu autodenudare sunt ușor de folosit salvând timp în procesul de instalare: doar 
presaţi, fără a răsuci sau a îndepărta izolaţia. Contactul unic în formă de “U” asigură o conectare electrică de încredere. 

• Legătura strânsă sub tensiune este creată prin conducerea contactului “U” în conector

• Pe măsură ce contactul “U” este preset în conector, acesta din urmă strânge conductorii înlocuind izolarea

• Contactul strânge conductorul și îl menţine ferm, eliberând presiunea

Conectori pentru cablu de telefonie şi semnalizare

Conector Modelul conectorului Caracteristici speciale Izolare maximă Seria firului   AWG (mm) Temperatura de lucru

UR**
Izolare rezistentă la 

umezeală
0.666” (1.67 mm)

19-26 (0,9-0,4) 
Fir solid

- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

UR2**  

RUS inregistrează 
caracteristici complete 

0.82” (2.08 mm)
19-26 (0,9-0,4) 

Fir solid
- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

UG**
Izolare rezistentă la 

umezeală
0.066” (1.67 mm) 19-26 (0,9-0,4)      Fir solid

- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

UY**  
Izolare rezistentă la 

umezeală
0.060” (1.52 mm) 22-26 (0,7-0,4)      Fir solid

- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

UY2**
RUS înregistrează 

caracteristici complete 
0.82” (2.08 mm) 19-26 (0,9-0,4)       Fir solid

- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

UB2A**  

RUS inregistrează 
caracteristici complete 

0.82” (2.08 mm) 19-26 (0,9-0,4)      Fir solid
- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

U1B**
Pereche întreagă 0.125” (3.18 mm) 16-19 (1,3-0,9)

- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

U1R**   Pereche întreagă 0.125” (3.18 mm) 16-19 (1,3-0,9)
- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

UAL**  
Pentru aluminiu-cupru

0.082” (2.08 mm) 
În afara orificiului 
0.076” (1.93 mm) 

În centrul orificiului

17-20 (1,15-0,5) 
Fir solid 

19-24 (0,9-0,5) 
Cupru

- 40 la 285o F 
(-40 la 140 o C)

** Doar pentru fire solide
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Conectori pentru cabluri de energie de până la 600 V

Conector Caracteristici speciale Izolare maximă Seria firului   AWG (mm) Temperatura de 
lucru

314   Izolare rezistentă la umezeală 0.155”(3,94 mm) 22-14 (0,5-1.5) 105 o C (221 o F)

316IR Aplicaţii rezistente la umezeală 0.155”(3,94 mm) 22-16 (0,5-1.5) 105 o C (221 o F)

557 
Conectare dublă 0.120”(3,05 mm) 22-16 (0,5-1.5) 105 o C (221 o F)

558 
Material ce întârzie propagarea focului 0.120”(3,05 mm) 22-16 (0,5-1.5) 105 o C (221 o F)

560B 
Derivaţie 0.145”(3,68 mm)

18-16 (0,75-1,5) Solid/ 
Împletit         Multifilar

90 o C (194 o F)

560N 
Material ce întârzie propagarea focului 0.145”(3,68 mm)

18-16 (0,75-1,5) Solid/ 
Împletit         Multifilar

105 o C (221 o F)

562 
Derivaţie 0.190”(4,82 mm)

12-10 (3,0-4,0)   Solid/ 
Împletit         Multifilar

90 o C (194 o F)

567 Conectare dublă
0.145”(3,68 mm) Cablu de 
derivatie         0.190”(4,82 

mm)   Cablu principal

18-14 (0,75-1,5)   Cablu de 
derivaţie                       12-

10 (3,0-4,0)     Cablu 
principal

105 o C (221 o F)

804 
Aplicaţii rezistente la umezeală 0.145”(3,68 mm)

18-16 (0,75-1,5) Solid/ 
Împletit         Multifilar

75 o C (167 o F)

905 Pentru aplicaţii cu tensiune redusă

0.110”(2,79 mm)    
Cablu de derivatie        

0.145”(3,68 mm)    Cablu 
principal

22-18 (0,5-1,0)     Cablu de 
derivaţie           18-14 (0,75-

1,5)    Cablu principal     
90 o C (194 o F)

951 
Derivaţia T deconectată 0.150”(3,81 mm) 22-18 (0,5-1,0)  105 o C (221 o F)

952 Derivaţia T deconectată 0.150”(3,81 mm) 18-14 (0,75-1,5) 105 o C (221 o F)

953 
Derivaţia T deconectată 0.150”(3,81 mm) 12 (3,0) 105 o C (221 o F)

972 
Deţinător de siguranţă 0.150”(3,81 mm) 18-14 (0,75-1,5) 90o C (194 o F )
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Conectori Scotchlok cu filet 
Culorile Y (galben), R (roșu), G (verde) și B (albastru), ale conectorilor Scotchlok cu filet sunt 
culorile originale ale conectorilor pentru fire. Conectorii Scotchlok cu filet sunt flexibili și 
rezistenţi, având un izolator periferic care vă oferă o conectare izolată compact, care nu taie 
sau răzuiește firele. 

Caracteristici

• Conectorii Scotchlok cu filet au un strat interior pentru a-i întări, rezistent la coroziunea 
oţelului, permiţând dilatarea și contractarea arcului cauzată de schimbările de temperatură 

• O deschizătură de diametru mare permite inserarea cu  ușurinţă a firelor și protejează 
împotriva erorilor

• Baza flexibilă și design-ul permit conectorilor Scotchlok să strângă firele pe care le înfiletaţi 
pentru a se potrivi cu ușurinţă în locurile înguste

Aplicaţii

• Arcul asigură o conectare fiabilă, rezistentă la vibraţii, pentru o gamă largă de fire

Conector Secţiunea conectorului   (mm2) Cantitate

Y

1

1.5

2.5

4

5-6

4-5

2-5

2-4

G

2.5

4

6

4-6

2-6

2-4

R

1

1.5

2.5

4

6

5-6

4-6

2-5

2-4

2

B

4

6

10

16

3-6

3-4

2-3

2

Conectori Scotchlok™ 2
Conectorul este fabricat din polipropilenă termoplastică și elestomeri.  În partea de sus este 
rigid, în timp ce în partea de jos, conectorul este flexibil pentru a se adapta mai bine la spaţii 
înguste. 

Caracteristici

• Conectare prin înfiletare

• Instalare ușoară, rapidă

• Greutatea conectorului este de 1,13g

Aplicaţii

• Acoperă o gamă largă de secţiuni cu numai trei produse

Conector Culoare Secţiune

O/B portocaliu/ albastru 2 x 0,5 - 4

R/Y roșu/ galben

2 x 1 - 10 
3 x 4 - 6 

4 x 2,5 - 4 
5 x 4 

6 x 2,5

B/G albastru/ verde

2 x 10 
3 x 4 - 6 

4 x 2,5 - 6 
5 x 4 - 6 

6 x 2,5 - 4
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Conectorul cu filet 3M “Performance Plus”
Capacitatea secţiunii 

transversale
2,0 mm2 până la 16,0 mm2

Combinaţiile conductorilor Cantitatea Dimensiunea Tipul

  5-6 0,5 mm2 solid/împletit

  3-6 0,75 mm2 solid/împletit

  2-8 1,0 mm2 solid/împletit

  2-8 1,5 mm2 solid/împletit

  2-5 2,5 mm2 solid/împletit

  2-5 4,0 mm2 solid/împletit

  2 6,0 mm2 solid/împletit

*Doar combinaţiile dimensiunilor AWG sunt certificate LISTATE UL sau CSA

Conectare rapidă
Conectorii 3M “Performance Plus” 
prezintă un sistem de prindere 
avansat ce permite o instalare ușoară, 
îmbunătăţind securitatea conexiunii 
și crescând nivelul de îndepărtare. 

Noul design permite o instalare 
mai uşoară
Designul interior al conectorilor 3M 
“Performance Plus” a fost modificat 
pentru a permite o instalare ușoară, fără 
întreruperi și rapidă. Nu necesită scule 
speciale. 

Siguranţă asigurată de fustele 
flexibile
Fustele flexibile ale conectorilor 3M fac ca 
mediul de lucru să fie mai sigur, protejând 
împotriva unui eventual șoc.  

O gamă largă de secţiuni 
Elasticitatea conectorilor 3M “plus” salvează timp și 
reduce numărul conectorilor ce trebuie utilizaţi. O/B+ 
înlocuiește conectorii portocalii, albaștri, gri și galbeni; 
R/Y+ și TR+ înlocuiesc conectorii roșii, cafenii și galbeni; 
iar B/G+ înlocuiește conectorii albaștri și gri. 
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Kitul de papuci STK-1

De mai bine de 30 de ani, compania 3M este leader în furnizarea terminalelor și conectorilor 
Scotchlok. Produsele 3M sunt cunoscute clienţilor, datorită:

• Performanţei reale, certificării CSA și UL

• Varietății tipurilor, mărimilor și materialelor proiectate pentru a întâlni o gamă largă de 
aplicaţii, inclusiv cele rezistente la diverse temperaturi și condiţii meteorologice

• Caracteristicilor designului care oferă o instalare ușoară a papucilor - inserarea precisă 
și ușoară a firelor, eliminând răsucirea acestora. 

Acestea sunt doar câteva din caracteristicile papucilor 3M care fac munca instalatorilor 
mai ușoară. 

Kitul STK-1 are în componenţa sa cele mai frecvent achiziţionate produse 3M pentru 
aplicaţii de joasă tensiune. Cutia este construită din metal durabil pentru a proteja 
produsele din interior, compartimentată individual pentru a vă asigura o bună organizare în 
munca pe care o desfășuraţi. 

În interiorul cutiei veţi găsi:

Produse Cantitate

Instrument de sertizare Scotchlok TH-440 1

Dispenser ScotchCode SPD-0-9 1

Coliere de strângere 3M 06225 100

Coliere de strângere 3M 06226 100

Papuci Highland RV18-6 50

Papuci Highland RV18-8 50

Papuci Highland RV14-6 50

Papuci Highland RV14-8 50

Papuci Highland RV14-10 50

Papuci Highland RV10-10 25

Papuci tip furcă Highland BFV14-8 50

Papuci tip furcă Highland BFV14-10 50

Papuci tip furcă  Highland BFV18-8 50

Papuci tip furcă  Highland BFV18-6 50

Conectori de legătură Highland BSV18 50

Conectori de legătură Highland BSV14 50

Conectori de legătură Highland BSV10 25

Papuci mamă Highland FDV14-250 50

*La cerere pe lângă produsele din Kitul STK-1, se pot aduce și alte produse precum pini fără izolaţie, cu izolaţie din vinil și izolaţie din naylon, 
papuci pentru derivaţii fără izolaţie, cu izolaţie din vinil și cu izolaţie din nailon, la dimensiuni diferite. 





Rășini
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3M vă oferă o gamă largă de răşini pentru aplicații de joasă şi medie tensiune. Răşinile prezintă caracteristici 
excelente de aderență la mantaua cablului şi o excelentă rezistență mecanică, electrică şi chimică. 
Construcția noilor pungi cu răşină Scotchcast elimină eventualitatea contactului răşinii cu pielea şi reduce 
posibilitatea inhalării vaporilor.

Cum funcționează noile pungi cu răşină

1. Deschideți folia pachetului

2. Rupeți zona de etanșare din mijloc

3. Amestecați cele 2 rășini 30 de secunde

4. Asigurați-vă ca nu rămane rășină in colțurile pachetului

5. Amestecați din nou 2 minute

6. Activați orificiul de turnare și turnați rășina

Răşina Scotchcast™ 40
Scotchcast™ 40 este o rășina poliuretanică bicomponentă, destinată izolarii electrice și mecanice 
a cablurilor electrice. 

Caracteristici

• Aderență bună la metale și plastic

• Hirdrofobicitate în timpul polimerizării

• Excelentă stabilitate hidrolitică

• Conductivitate termică

Aplicaţii

• Protecție mecanică și izolare electrică a cablurilor de joasă tensiune de interior și exterior, 
aplicații subterane și submersibile

Dimensiune pachet 
A 100 g 90 ml

B 225 g 200 ml

C 420 g 370 ml

Răşina Scotchcast™ 470
Scotchcast™ 470 este o rășină poliuretanică bicomponentă care polimerizeză la temperatura camerei. După realizarea joncțiunii, rășina asigură o excelentă 
rezistență și durabilitate împotriva umezelii și a factorilor de mediu.

Caracteristici

• Excelentă stabilitate hidrolitică

• Disponibilă în pungi cu sistem de turnare

• Conductivitate termică

Aplicaţii

• Protecție mecanică și izolare electrică a cablurilor de joasă tensiune de interior și exterior, aplicații subterane și submersibile.

Dimensiune pachet 
B 215 g 200 ml

C 400 g 370 ml

Răşina Scotchcast™ 1402 FR
Scotchcast™ 1402FR este o rășina poliuretanică bicomponentă ce nu conține halogeni și intârzie propagarea flăcării.  Rășina Scotchcast™ 1402FR este 
clasificată ca fiind MIW conform standardului Cenelec HD 631.1 S2. După realizarea joncțiunii, rășina asigură o excelentă rezistență și durabilitate împotriva 
umezelii și a agenților corozivi.

Caracteristici

• Intârzie propagarea flăcării

• Nu conține halogeni

• Rezistență chimică

• Aderență bună la metale și plastic
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• Hirdrofobicitate în timpul polimerizării

• Excelentă stabilitate hidrolitică

• Disponibilă în pungi cu sistem de turnare

• Conductivitate termică

Aplicaţii

• Protecție mecanică și izolare electrică a cablurilor de joasă tensiune de interior și exterior, aplicații subterane și submersibile unde este necesară 
întarzierea propagării flăcării și rezistență la acțiunea factorilor chimici.

Dimensiune pachet 
B 305 g 200 ml

C 560 g 370 ml

Scotchcast 2130
Scotchcast 2130 este o rășină izolatoare poliuretanică în două componente, pentru cabluri electrice, ce întârzie propagarea focului. Rășina a fost creată 
pentru a înlocui mantaua cablului atunci când cablurile flexibile sunt reparate sau joncţionate. Datorită formulei sale speciale, rășina Scotchcast 2130 este 
rezistentă la condiţiile dure în care operează cablurile flexibile precum și în minerit. 

Caracteristici

• Întârzie propagarea focului

• Aderenţă pentru toate tipurile de cabluri

• Foarte bună rezistență

• Folosită pentru izolaţia primară la tensiuni de până la 1000 V

• Temperatura continuă de operare de 90oC, temperatură de scurtă durată de 130oC

• Rășină izolatoare utilizată în scopuri multiple

Aplicaţii

• Pentru a înlocui sau a repara mantaua cablurilor monopolare și multipolare, în special unde este necesară flexibilitatea acestora

• Pentru a asigura mediul dielectric între conductorii cablurilor multipolare, ce operează până la 1000 V

• Pentru izolarea în punctul de separare a fazelor la terminlele cablurilor multipolare

• Aplicaţii submersibile.

Dimensiunea pachetului
B 216g 200cc 0.179 Litri

C 616g 570cc 0.511 Litri

8882 Răşină sub formă de Gel Revizitabil
Este folosită pentru a izola joncţiunile cablurilor uscate și cu ulei până la 8 kV și pentru a încapsula manșoanele de înaltă tensiune de peste 69 kV. 

Caracteristici

• Penetrare mai bună în conexiunile manșonului la temperaturi joase datorită vâscozităţii 
scăzute și timpului mai lung de polimerizare

• Datorită stabilităţii hidrolitice crescute, acesta nu se diluează la temperaturi ridicate

• Riscul unei reacţii este mult redus, doarece nu conţine azot, carbon și oxigen

• Nivel crescut de aderenţă

• Rezistentă la pătrunderea umezelii

Aplicaţii

• Potrivită pentru aplicaţii ale manșoanelor revizitabile îngropate si pentru sigilarea cutiilor de 
conexiuni din industria de Electrice și Telecomunicaţii. 



Gama de produse Spray Scotch este formată dintr-un 
număr diversificat de spray-uri izolatoare, de curăţare, 
de protecţie şi de prevenire. De la acţiuni de prevenire la 
acţiuni de reparare a defectelor în toate mediile electrice şi 
electronice, aceste produse reprezintă o parte importantă a 
oricărui program de mentenanţă. Viaţa tehnică a produselor 
poate fi mărită considerebil prin protejarea calităţii şi 
funcţiei echipamentelor şi accesoriilor tehnice. 

Spray-urile Scotch îndeplinesc toate cerinţele 
reglementărilor Europene, având incluse pe ambalaj 
instrucţiuni de protecţie. Alternativ, materialele şi datele 
de protecţie pot fi obţinute direct de la distribuitorul 
dumneavoastră local 3M.

Aerosoli
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Spray-uri izolatoare

1601 Spray izolator (400ml)
Este un spray izolator și de acoperire pe bază de rășină alchidică. Polimerizează sub forma unui 
film dur și rezistent, cu aderență excelentă pe cele mai comune suprafeţe, cum ar fi: metal, 
sticlă, plastic, lemn, etc. Spray-ul izolator 1601 este rezistent la razele UV, acizi, ulei, protejează 
la umezeală și la apă și este caracterizat în special de rezistenţa dielectrică ridicată. 

1602 Spray izolator  colorat – ROŞU (400ml) 
Are aceleași caracteristici ca spray-ul izolator 1601, singura diferenţă fiind aceea că spray-ul 
1602 încorporează pigmenţi coloraţi (roșii), pentru a proteja spaţiile colorate, pentru izolare și 
marcare. Nivel de izolaţie: 34 kV/mm.

1603 Spray izolator colorat – NEGRU (400ml)
Spray-ul colorat 1603 încorporează pigmenţi coloraţi (negri) pentru a proteja spaţiile colorate, 
pentru izolare și marcare, nivelul de izolaţie fiind de 34 kV/mm. 

1604 Spray izolator colorat – GRI (400ml) 
Spray-ul colorat 1604 încorporează pigmenţi coloraţi (gri) pentru a proteja spaţiile colorate, 
pentru izolare și marcare. Are un nivel de izolaţie de 34 kV/mm. 

Spray-uri de prevenire
1605 Spray dezumidificator (400 ml)
Creează un film de protecţie care previne umiditatea. Spray-ul 1605 înlatură umezeala și 
dezgheaţă suprafeţele. Nu afectează suprafeţele vopsite, plastice, cauciuc sau ţesături. Are efect 
la temperaturi cuprinse între -74oC și +175oC. 

1609 Spray cu silicon (400 ml)
Spray-ul 1609 este un produs cu utilizare generală, ideal pentru mentenanţă preventivă, protecţie 
și lubrifiere. Lubrifiază părţile mobile, fără a deveni rășinos și poate fi folosit la temperaturi de 
la -32oC până la +177oC, asigurând în acest fel o protecţie îndelungată împotriva umezelii și 
coroziunii. Nu afectează suprafeţele vopsite, plastice, cauciuc, lemn sau ţesături.

Spray-uri de curăţare

1625 Spray de curăţare specială a contactelor (400 ml)
Spray-ul 1625 curăţă ușor murdăria, grăsimile și impurităţile de toate felurile. Este neutru 
electric și nu lasă reziduuri, fiind ideal pentru a fi folosit ca un spray de curăţare în aproape 
orice mediu.

1626 Spray de curăţare (400 ml)
Spray-ul 1626 este ideal pentru a curăţa grăsimi, uleiuri, lubrifianţi, smoală . Nu lasă reziduuri, 
nu este coroziv și îndepărtează asbestul. Poate afecta plasticul. 

1633 Spray pentru curăţarea ruginei (400 ml)
Spray-ul 1633 este multi funcţional. Curăţă rugina, protejează împotriva umezelii și împotriva 
oxidării. Avînd o capacitate ridicată de penetrare, este ideal pentru a fi folosit ca lubrifiant, 
desfundând cu ușurinţă locurile înfundate. 
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Tabel selecție aerosoli

Caracteristici Bază Solvenţi Agent de 
propulsare

Aderenţă Absorbţie 
umiditate

Rigiditate 
dielectrică 

kV/ mm

Timp de 
uscare la 

temp. mediului 
ambiant

Scotch 1600                              
Spray anticoroziv

Stiren butadien 
modificat (SBR)

Hidrocarburi 
aromatice   - compus 

petrolier 
Propan butan Excelentă - -

1-2 ore           
(circa 4 ore)

Scotch 1617 
Spray cu zinc

Pulbere de zinc
Hidrocarburi alifatice 

si aromatice
Propan butan Excelentă minimă -

15 minute        
120 minute

Scotch 1601 
Spray izolator transparent              

Rășină acrilică 
modificată

Hidrocarburi alifatice 
si aromatice

Propan butan Excelentă minimă 40
15 minute        
120 minute

Scotch 1602-1603-1604                   
Spray izolator

Rășină acrilică 
modificată

Hidrocarburi alifatice 
si aromatice

Propan butan Excelentă minimă 34
15 minute          
60 minute

Scotch 1605 
Spray dezumidificator

Compus distilare 
petrolieră

Hidrocarburi 
aromatice   - compus 

petrolier 
Propan butan Optimă minimă - -

Scotch 1609 
Spray cu silicon

Silicon
Compus distilare 

petrolieră
Propan butan Optimă - - -

Scotch 1625 
Spray de curăţare specială 

a conductelor
-

Compus distilare 
petrolieră

Propan butan 
Anhidrida 
carbonica

- - - -

Scotch 1626                              
Spray de curăţare

-
Compus distilare 

petrolieră - acetonă

Propan butan 
Anhidrida 
carbonica

- - - -

Scotch 1633 
Spray pentru curăţare 

rugina
Ulei mineral

Compus distilare 
petrolieră

Propan butan Buna minimă - -

Scotch 1640                              
Spray multifunctional

Aditivi speciali Hidrocarburi alifatice Propan butan - - - -

Scotch 1632                             
Spray de răcire

- - - - - - -

Scotch 1638                               
Spray aer comprimat

- - Propan butan - - - -

 

Spray-uri pentru protecţie

1600 Spray anticoroziv (400ml)
Spray-ul 1600 asigură o protecţie ridicată împotriva coroziunii. Formează un strat de izolare și 
acoperire pe bază de rășină alchidică, ce protejează împotriva umezelii și a spray-urilor pe bază 
de apă sărată. 

Film dur flexibil și rezistent, cu aderență excelentă. Rezistent la raze UV, acizi, ulei și leșie. 

1617 Spray cu zinc (400 ml)
Spray-ul 1617 este un galvanizator rece, care, pulverizat pe o anumită suprafaţă, asigură 
protecţie permanentă împotriva ruginii și a coroziunii suprafeţelor metalice. Prezintă o aderență 
excelentă la metale, rezistent la apă, radiaţii UV, umezeală, temperaturi de până la 500oC, soluţii 
alcaline și uleiuri minerale. Este o amorsă ideală pentru construcţiile metalice, fiind produs 
conform cerințelor standardelor DIN 50976 (substanţă pe bază de zinc) și DIN 53167 (protecţie 
corozivă). 



Diverse
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Lubrifianţi pentru tragerea conductorilor şi a cablurilor 

LUB-I STANDARD

Lubrifiantul pentru tragerea conductorilor și a cablurilor este un gel polimer transparent, care 
produce un coeficient scăzut de frecare.  Un coeficinet scăzut de frecare face ca tragerea 
cablurilor să fie mai ușoară și mai sigură, cu posibilităţi reduse de deteriorare a învelișului 
cablului. Lubrifiantul este ușor de mânuit și de aplicat. Materialul este incolor, nu pătează și 
permite o curăţare rapidă și ușoară si nu permite blocarea în totalitate a conductei/ tubului, în 

cazul în care este necesară o tragere adiţională. 

Caracteristici

• Conţinut solid < 3,5%

• Temperatură stabilă (de la -5oC la +45oC)

• Incolor și nu pătează

• Polimeri pe baza de apă

• Compatibil cu materiale semi-conductibile.

Aplicaţii

Lubrifianţii 3M se portivesc pentru a trage o gamă largă de tipuri de cabluri, cum ar fi:

• Cabluri pentru curent

• Cabluri pentru control

• Cabluri pentru instrumentaţie

• Cabluri de comunicare.

Pentru conductori Unitate

Lub-l / 0,2 0,20 l/ tub

Lubl-l / 0,95 0,95 l/ tub

Lubl-l / 3,78 3,78 l/ găleata

Lubl-l / 18,92 18,92 l/ găleata

LUB-P – HEAVY DUTY
3M Lub-P vă ajută să trageţi cablul mult mai ușor, fără întreruperi. Datorită frecării, lubrifiantul se 
usucă greu micșorând posibilitatea de deteriorare a cablului datorită puterii mărite de tragere. 

Caracteristici

• Conţinut solid < 5,5%

• Temperatură stabilă (de la -7oC la +44oC)

• Gel cleios cu o excelentă aderenţă la cablu

Aplicaţii

•  Recomandat pentru trageri lungi și grele cu multiple ramificaţii/ tragere în mediu cald. 
Pentru cabluri  Unitate

Lub-P/ 0,95 0,95 l/ tub

Lub-P/ 3,78 3,78 l/ găleată

Lub-P/ 18,92 18,92l/ găleată

Lub-P/ 207,9 207,90l/ tambur
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Arcuri de forţă constantă

Arcurile de forţă constantă 3M se folosesc pentru conectarea fără lipire a mantalelor de plumb, 
armăturilor de aluminiu și a ecranelor de cupru ale cablurilor. Ușor de aplicat prin roluirea inelului 
la suprafaţa de conectat, acesta continuând să exercite o presiune continuă asupra acesteia. 

Aplicaţii

• Conectarea fără lipire a mantalelor de plumb, armăturilor de aluminiu și a ecranelor de  
 cupru ale cablurilor

• Se folosesc pe cabluri de energie, telecomunicaţii sau control.

 Denumire 
produs

Diametrul 
minim (mm)

Diametrul 
maxim

CFS 59 4,0 10

CFS 60 9,0 15

CFS 61 14,0 22

CFS 62 18,5 29

CFS 63 23,5 37

CFS 64 31,0 50

CFS 65 44,0 70

CFS 66 58,0 94



Tipuri de
cabluri
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ACYAbY
Construcţia cablului

Conductor din aluminiu - izolaţie din 
PVC - armătură din bandă de oţel - manta 
exterioară din PVC. 

CYAbY
Construcţia cablului

Cablu de energie cu conductor din cupru împletit - izolaţie din PVC - 
armătură din bandă de oţel - manta exterioară din PVC. 

ACYY
Construcţia cablului

Conductor  de aluminiu

Izolaţie de PVC 
Înveliș comun 
Manta interioară 
Manta exterioară de PVC

CYY
Construcţia cablului

Conductor de cupru unifilar 

Izolaţie din PVC 
Înveliș comun 
Manta exterioară 

MCCU, MCCM, MCCG
Construcţia cablurilor

1. Conductor de cupru împletit flexibil  
2. Strat separator de folie poliesterică 
3. Izolaţie din amestec de cauciuc obișnuit 
4. Manta din amestec de cauciuc obișnuit

MCCGt
Construcţia cablului 

1. Fir purtător nemetalic 
2 .Conductor de cupru împletit flexibil  
3. Strat separator din folie poliesterică 
4. Izolaţie din amestec de cauciuc obișnuit 
5. Manta din amestec de cauciuc obișnuit

(N)A2XSY
Construcţia cablului

Conductor din aluminiu împletit - ecran semiconductor primar - izolaţie de 
polietilenă reticulată  (XLPE) - ecran semiconductor exterior - ecran din fire 
de cupru și bandă de cupru - bandă de separare - manta din PVC.

N2XS2Y/ NA2XS2Y
Construcţia cablului

Conductor din aluminiu sau cupru împletit - ecran semiconductor primar 
- izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE) - ecran semiconductor exterior - 
ecran din fire de cupru și bandă de cupru - bandă de separare - manta din 
PE.

N2XSY
Construcţia cablului

Conductor din cupru împletit - ecran 
semiconductor primar - izolaţie de polietilenă 
reticulată (XLPE) - ecran semiconductor exterior - 
ecran din fire de cupru și bandă de cupru - bandă 
de separare - manta din PVC.

N2XS(F)2Y/ NA2XS(F)2Y
Construcţia cablului

Conductor din aluminiu sau cupru împletit - ecran 
semiconductor primar - izolaţie de polietilenă 
reticulată (XLPE) – ecran semconductor exterior - 
bandă de etanșare semiconductoare - manta din 
PE.

NF C 33-226 
Construcţia cablului

Cablurile NF C 33-226 sunt o generaţie nouă de 
cabluri pentru reţeaua publică de distribuţie a 
energiei de 12- 20 Kv. 

ACYEAbY
Construcţia cablului

Conductor din aluminiu împletit - izolaţia și mantaua cablului este din PVC - 
cablul prezintă armătură - ecran din fire de cupru.

N2XS(FL)2Y / NA2XS(FL)2Y    
Construcţia cablului

Cablu monopolar cu conductor din aluminiu sau cupru, cu ecran 
semiconductor extrudat, cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) - ecran 
din fire de cupru (secţ. 25 mm2) - manta exterioară din PE, în construcţie cu 
protecţie longitudinală și transversală împotriva pătrunderii apei

ARB4H5EX
Construcţia cablului

Cablu de medie tensiune torsadat cu ecran din 
tub de aluminiu și manta termoplastică de tip 
3x1x1.85 mm2

A2XSRY
Construcţia cablului

Conductor de aluminiu - izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) - armătură 
din fire de oţel - manta din PVC. 

(N)(A)2XSEY 
Construcţia cablului 

Conductor din aluminiu sau cupru împletit - ecran 
semiconductor - izolaţie de polietilenă reticulată  
(XLPE) - ecran din fire de cupru și bandă de cupru  
pe fiecare fază - bandă de separare - manta din 
PVC.
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(N)(A)2XSE2Y
Construcţia cablului

Conductor din aluminiu sau cupru împletit - ecran semiconductor primar - izolaţie de polietilenă reticulată  (XLPE) – ecran semiconductor exterior  - ecran 
din fire de cupru și bandă de cupru  pe fiecare fază - bandă de separare - manta din PE.

2XSE2Y NA2XSE2YN2XSY NA2XSY, (N)(A)2XSEYRY
Construcţia cablului

Conductor de aluminiu - izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) - armătură din fire de oţel - manta din PVC - ecran din fire 
de cupru. 

(N)(A)2XSEYBY
Construcţia cablului

Conductor din aluminiu sau cupru împletit - ecran semiconductor primar - izolaţie de polietilenă reticulată  (XLPE) - ecran 
semiconductor exterior - ecran din fire de cupru și bandă de cupru pe fiecare fază - strat de umplutură - armătură din bandă 
dublă de oţel - manta din PVC.

(A)CHPABI
Construcţia cablului

Cablu tripolar cu conductoare din aluminiu - izolaţie din hârtie impregnată cu ulei (HIU) - manta din plumb - armat cu benzi 
din oţel - manta exterioară din iută impregnată. 

A(O)SB
Construcţia cablului

Cablu tripolar cu conductoare din aluminiu - izolaţie din hârtie impregnată cu ulei (HIU) - trei mantale din plumb - armat cu benzi din oţel - manta exterioară 
din iută impregnată. 

NAHKBA
Construcţia cablului

Cablu tripolar cu conductoare din aluminiu - izolaţie din hârtie impregnată în ulei (HIU) - manta din plumb - armat cu benzi din oţel - manta exterioară din 
iută impregnată. 

TA2X(FL)2Y
Construcţia cablului

Cablu torsadat monopolar, cu conductor din aluminiu - ecran semiconductor primar - izolație din polietilenă (XLPE) - ecran semicondutor exterior - bandă 
semiconductoare cu blocare la apă - bandă aluminiu - manta din PE. 
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Ghid de selecție
Domeniul Descriere Observaţii

IZOLAŢIE 
ELECTRICĂ

1. Refacerea 
stratului 
izolator la 
cabluri și 
conductoare

Joasă 
Tensiune

Benzi electrice

Uz general:                                    
Temflex 
1500

Adezivi superiori, caracteristici electrice 
și mecanice foarte  bune.

Clasă medie:                                       
Scotch 
780

Superioare celor de uz general, se pot 
folosi și în mediu exterior cu rezulate 
foarte bune.

Clasă 
Premium:

          
Super 33     
Scotchrap

Rezultate excelente în condiţii de mediu 
agresive, atât la interior cât și la exterior.

Tuburi retractabile la 
rece

Cauciuc siliconic:          
Seria 8440

Ușurinţă și rapiditate în instalare, 
proprietăţi electrice și mecanice stabile 
în timp, rezistenţă la factori de mediu.Cauciuc PDM:                                  

Seria 
8420

Tuburi retractabile la 
cald

MDT-A; HDT-A
Excelente proprietăţi mecanice și 
electrice.

Rășini Scotchcast Sc 40, Sc 470,Sc 1402 FR

Rezistenţă mecanică excelentă, 
rezistenţă la agenţi de mediu agresivi, 
inclusiv hidrocarburi. Sistem unic si 
extrem de simplu de turnare.

Spray-uri izolatoare
Transparent (1601)

 Colorate(1602, 
1603,1604)

Refacerea izolaţiei electrice pentru 
conductoare la care aplicarea benzilor 
electrice este dificilă, din lipsă de spaţiu.

Medie 
Tensiune

Benzi electrice

Scotch 23
Bandă autovulcanizantă, utilizabilă până 
la 69 kV

Scotch 70 (cauciuc 
siliconic)

Scotch 23 (cauciuc) – 
până la 69kV

Scotch 70 este o bandă de cauciuc 
siliconic, autovulcanizantă, de clasă H 
(180oC), cu rezistenţă excelentă la factori 
de mediu agresivi, rezistenţă la arc 
electric; asigură etanșeitate foarte bună 
la apă și umezeală.

ETANȘARE şi 
PROTECŢIE

1. Refacerea 
mantalei de 
protecţie la 
cabluri și 
conductoare

2. Protecţie 
împotriva 
pătrunderii 
umezelii și a 
apei

Benzi

Anticorozive
Scotchrap 50; Scotchrap 

51

Rezistenţă excelentă la agenţi corozivi, 
rezistenţă mecanică foarte bună, pot 
fi utilizate la refacerea mantalelor de 
cabluri supuse abraziunii

Masticuri
Scotchfil; Scotch 2228; 

Scotch 2229

Masticuri autocompactizante, rezistente 
la variaţii foarte mari de temperatură, 
cu excelente proprietăţi de etanșare; 
grosimi până la 3,2mm.

Răşini Scotchcast Sc 40, Sc 470,Sc 1402 FR

Rezistenţă mecanică excelentă, 
rezistenţă la agenţi de mediu agresivi, 
inclusiv hidrocarburi. Sistem unic si 
extrem de simplu de turnare.

Sprayuri Scotch 1600 
Spray anticoroziv, realizează un film 
protector la umezeală și coroziune

Gel revizitabil   8882

Realizează izolaţie revizitabilă împotriva 
umezelii și a apei; poate fi cu ușurinţă 
îndepărtat la nevoie: Foarte util pentru 
manșoane de telecomunicaţii, cutii de 
borne, cutii de joncţiuni etc. aflate în 
zone cu umiditate crescută.
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Domeniul Descriere Observaţii

Manşoane

Cabluri de 
semnalizare

Seria 3MS

Tehnologie retractabilă la cald pentru 
cabluri de semnalizare cu număr de 
conductoare de la 3 până la 61 de 
conductoare. Se pot realiza atât în 
varianta pentru reparaţii (nu toate 
conductoarele sunt afectate) cât și 
pentru joncţionări între cabluri.

Joasă Tensiune

Cablu flexibil
91 AV 160 
91 AV 170

Manșoane cu rășină flexibilă, utilizabile 
fie pentru joncţionări de cabluri flexibile, 
fie pentru reparaţii de mantale de cablu 
flexibil, tamburabil. Rezistenţă mecanică 
excelentă. Secţiuni de la 35mm2 până la 
120mm2

Cablu rigid

În linie

Seria 91 AHA
Tehnologia retractabil la cald, calitate 
foarte bună a materialelor, secţiuni de la 
4mm2 până la 300mm2

Seria 91 NBA
Tehnologia cu rășină; rezistenţă 
mecanică și etanșeizare foarte bune, 
sectiuni cablu până la 300mm2.

Derivaţie
91 AB, 92 NBB, 

93 NBB, 92 NBC

Tehnologia cu rășină; rezistenţă 
mecanică și etanșeizare foarte bune, 
sectiuni cablu principal până la 
300mm2.

Medie 
Tensiune 

6 kV

Cablu rigid
 92 – AC 62-3
 92 – AC 63-3

Tehnologia retractabil la rece;
Materiale de calitate superioară ; 
ușurinţă și rapiditate în instalare.
Cu numai două dimensiuni de 
manșoane se acoperă secţiuni de 
cabluri de la 50mm2 până la 240mm2

Cablu flexibil
92 – AV 524
92 – AV 534

Tehnologie cu rășini flexibile
Rapiditate în instalare, rezistenţă 
mecanică excelentă
Cu numai două dimensiuni de 
manșoane se acoperă secţiuni de 
cabluri de la 25mm2 până la 120mm2

20kV
Cablu monopolar Seriile 93-AP și 

93-AS
Tehnologie retractabil la rece, pentru 
secţiuni până la 400mm2.Cablu tripolar

Terminale

Joasă Tensiune Retractabil la cald                                  
La distribuitorii 3M

6 kV Terminal de interior / exterior 
Seria 92 EN

Tehnologia retractabil la rece, secţiuni 
până la 400mm2.                                                              10 kV Terminal de interior / exterior 

Seria 92 EB

20 kV Terminal de interior / exterior 
Seria 93 EB
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Domeniul Descriere Observaţii

Marcare şi 
Identificare

Tuburi termoretractabile colorate sau 
negre

GTI-3000; SFTW Tuburi cu pereţi subţiri

Sistem de marcare profesional SI2KEVO
Imprimante portabile PL300, PL200, PL150

Set de reparaţie cu răşină, la rece, a defectelor de suprafaţă la benzile transportoare

Diverse

Benzi pentru izolaţii la temperatură înaltă:
 Fibră de sticlă - Scotch: 

27; 69; 70; 77

Benzi pentru aplicaţii speciale: 
Izolaţii capete bobine, 

condensatori, etc

Sprayuri pentru întreţinere:           
Cu Zinc, Silicon, pentru 

dizolvarea ruginii, pentru 
curăţirea contactelor

Conectori și papuci de joasă tensiune:                                                       
Scotchlok 2; Scotchlok 

558-562, etc

Sisteme de prindere:                                                             
Coliere de plastic pentru 

prinderi, matisări, etc.

Sisteme de 
protecţie 
pasivă 
contra 
focului

Masticuri intumescente CP 25 WB+ Protejează împotriva focului, 
fumului și a gazelor toxice, 
timp de 2 ÷ 4 ore, până la 

intervenţia sistemelor active 
de protecţie (pompieri, 

sprinklere, etc)

Vopsea intumescentă FireDam 2000

Pătură endotermică Interam™ E-5 Serie Mat
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Marcare şi 
Identificare

Tuburi termoretractabile colorate sau 
negre

GTI-3000; SFTW Tuburi cu pereţi subţiri

Sistem de marcare profesional SI2KEVO
Imprimante portabile PL300, PL200, PL150
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