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SPECIFICATIE TEHNICA 

 

 

1.Denumire 
 
 

92 AC 63-3 – mason de legatura pentru cablu cu izolatie din PVC, sectiune 3x (185÷300) mm²  

Instalarea acestor masoane se face la temperatura mediului ambiant fara surse de foc /caldura 

(energie) sau dispozitive speciale, si permite punerea sub tensiune a cablului imediat dupa instalare. 

Setul de accesorii nu cuprinde conectorii pentru refacerea continuităţii conductoarelor. 

 

 

2.Destinatia  

 

Mansoanele sunt destinate jonctionarii cablului tripolar de 6 kV cu izolatia din PVC pentru 

urmatoarele grupe de sectiuni de 3x (185÷300)mm² .Accesoriile vor fi folosite pentru activitatea de 

jonctionare a liniilor electrice subterane. 

 

3. Caracteristicile cablurilor ce se vor jonctiona 

  

Tip cablu     Tripolar    

Tip conductor     Al, multifilar, sectorizat    

 Sectiune conductor                                      3 x (185  300) mm2  

Tip izolatie     PVC     

 Grosime izolatie    3,4 mm     

 Ecran comun     Bandă, fire Cu 

 Secţiune ecran     16/25 mm2  

 Armatură     Benzi de otel           

Tip manta exterioara     PVC 

 

 

4. Particularitati de mediu inconjurator 

 

Caracteristici generale: 

În funcţiune: 

-temperatura in sol la 1 m adincime:  min (C) +5 

                                                           max (C) +25 

- temperatura aerului:                         min (C) -24 

                                                           max (C) +40 

 La instalare: 

- temperatura mediului:                     min (C) + 5 

                                                           max (C) + 40 

  

Condiţii de montare (instalare) 

 

Mansoanele vor fi ingropate la maxim 1 m in: tuneluri, şanturi sau galerii cu rastele orizontale sau 

verticale. 
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5. Conditii tehnice 

                                                        

 
 

 

- Tensiunea nominala (kV)    3,5/6  

- Tensiunea maximă de serviciu (kV)   7,2  

- Frecvenţa (Hz)       50  

- Tensiunea de test (kV), 50 Hz pentru 10 min. 11  

- Secţiunea  ecranului 16/25 mm2  

- Temperatura admisibilă în conductor în regim 

normal de funcţionare (C) 

70  

- Tipul de joncţiune trebuie să asigure 

continuitatea armăturii cu tresă ciorap de cupru  şi 

rezistenţa mecanică a manşonului cu dispozitiv ce 

asigură presiune constantă asupra îmbinării 

Da  

-Manşonul trebuie să permită punerea sub 

tensiune a cablului imediat după instalare 

- Instalarea manşonului se face la temperatura 

mediului ambiant fără surse de foc/căldură 

(energie) sau dispozitive speciale. 

Da  

 

 

6. Perioada de garantie 

 

Termenul de garantie este de 24 luni de la punerea in functiune, dar nu mai mult de 30 luni de la 

livrare, in conditiile respectarii instructiunilor de instalare, exploatare si intretinere. 

 

 


