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Gelové kabelové spojky nn
Přímé a odbočné gelové spojky a opravné manžety 
pro kabely nn s plastovou izolací

Kabely.se.při.montáži.nebo.opravách.v.pří-
padě.závady.běžně.spojují.teplem.smrštitel-
nými.kabelovými.soubory..Tento.článek.upo-
zorňuje.na.možnost.spojovat.kabely.rychle.
a.snadno.montovatelnými.gelovými.spojka-
mi..Výhody.uvedených.gelových.spojek.spo-
čívají.mj..i.v.tom,.že.elektromontér,.který.je.
jimi. trvale.vybaven,.může.s.využitím. i.zá-
kladního.nářadí.pružně.a.rychle.reagovat.na.
danou.situaci.přímo.v.terénu..Použití.běžné.
techniky.by.při.poruše.znamenalo.delší.pře-
rušení.dodávky.elektrické.energie,.prodlou-
žení.doby.montážních.prací.nebo.by.vyžado-
valo.jiné.komplikované.řešení.

Gelové.přímé.a.odbočné. spojky.nn. jsou.
určeny.pro.spojování.jedno-.až.pětižilových.
kabelů.s.plastovou.izolací.bez.pancíře,.s.mě-
děným. nebo. hliníkovým. jádrem,. jako. jsou.
např..AYKY,.CYKY,.NAYY,.NAYBY,.NAYC.
(W)Y..Spojují.tedy.kabely,.které.se.běžně.po-
užívají. v. sítích. veřejného. osvětlení,. při. in-
stalaci.domovních.přípojek.i.běžné.elektro-
instalaci.

Spojky. jsou.vhodné.pro.podzemní. i. nad-
zemní.uložení,.přičemž.jsou.odolné.do.jedno-

ho.metru.vodního.sloupce..Jejich.skla-
dovací. doba. je. neomezená.. Robustní.
bezhalogenové.polypropylenové.pouz-
dro.odolává.působení.UV.záření..Vý-
robek.má.typovou.zkoušku.vykonanou.
nezávislou. zkušebnou.podle. evropské.
normy.CENELEC.EN.50393.(Zkušeb-
ní.metody.a.požadavky.pro.příslušen-
ství.distribučních.kabelů.o.jmenovitém.
napětí.0,6/1,0.(1,2).kV).

Patentovaná gelová těsnicí technika 
PowerGel

PowerGel.je.zesítěný.silikonový.gel,.kte-
rý.spojuje.výhody.pevných.(tvarová.paměť).
a. tekutých. (smáčivost,.možnost.přizpůsobit.
se.tvarům).těsnicích.materiálů..PowerGel.pe-
netruje.povrch. tenkou.vrstvou.silikonového.
oleje.a.vytěsňuje.případnou.vlhkost.(obr..1)..
Mezi. jeho. vlastnosti. patří. i. velmi. vysoká.
tažnost.a.pružnost,.dlouhá.životnost.a.dobrá.
izolační.schopnost..Spojky.plněné.tímto.ge-
lem.je.možné.použít.při.teplotách.v.rozsahu.
od.–40.do.+90.°C..Jejich.skladovací.doba.je.
neomezená.

Konstrukce spojek

Přímé a odbočné spojky RayGel
Jednotlivé.žíly.spojovaných.kabelů.se.pro-

pojí.kompaktním.spojovacím.blokem,.který.
je.součástí.balení.spojky.(stejně.jako.dotaho-
vací.klíč.a.podrobný.návod)..Kompaktní.spo-
jovací.blok.se.společně.s.připojenými.žilami.
spojovaných.kabelů.vloží.do.středu.otevřené-
ho.pouzdra.spojky,.které.je.již.z.výroby.napl-
něno.těsnicím.gelem..V.místě.spoje.se.spo-
jovač.mírně.zatlačí.do.gelu.ve. spodní.části.
pouzdra.(obr..2)..Pouzdro.se.uzavře.a.zajis-

Tab. 1. Technické parametry gelových spojek Raychem typu RayGel

Název výrobku
Rozsah průřezů jádra (mm2) Rozměry (mm)
hlavní kabel odbočný kabel

délka × šířka × výška
min. max. max.

spojka bez spojovačů
RayGel-12 1×	10 1×	50 1×	16 86	×	46	×	28
RayGel-23 4×	1,5 4×	6 4×	1,5 145	×	51	×	30
RayGel-24 4×	6 4×	16 4×	2,5 178	×	70	×	41
spojka se šroubovými spojovači
RayGel-23-M 4×	1,5 4×	6 145	×	51	×	30
RayGel-24-M 4×	6 4×	16 178	×	70	×	41
spojka s kompaktním spojovacím blokem
RayGel-22-M-5 3	až	5×	1,5 3	až	5×	6 145	×	56	×	36
RayGel-24-M-5 3	až	5×	6 3	až	5×	16 178	×	70	×	41
RayGel-24-M5	 3	až	5×	2,5 3	až	5×	6 3	až	5×	2,5 178	×	70	×	41

Tab. 2. Technické parametry gelových spojek Raychem typu GelBox

Název výrobku Počet žil Průřez jádra 
(mm²)

Rozměry (mm)
délka × šířka × výška

GelBox-25 4 6	až	35 270	×	100	×	45
GelBox-25-5 5 6	až	16 270	×	100	×	45

Tab. 3. Technické parametry gelových spojek a manžet Raychem typu GelWrap

Název výrobku Průřez 
jádra

(mm²)

Max. rozměr spojovače, poškozeného 
pláště nebo žíly	(mm)

Rozměry	(mm)
délka × průměr

délka průměr
GelWrap-18/4-150 2,5	až	95 75 25 150	×	35
GelWrap-18/4-200 2,5	až	95 125 25 200	×	35
GelWrap-33/10-250 35	až	240 150 40 250	×	50

z firemních materiálů upravil Ing. Jaroslav Hlavatý, 
Tyco Electronics Czech s. r. o.

Obr. 1. PowerGel – vytěsňování vlhkosti

tlak

gel

povrch

vlhkost

Obr. 2. Gelová spojka Raychem typu 
RayGel-22-M-5 (5× 1,5 až 6 mm2)
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tí.zámky..Přebytečný.gel.je.vytlačen.z.pouz-
dra,.čímž.dojde.k.zatěsnění.vlastního.spoje..
Proti.nežádoucímu.otevření.je.pouzdro.zajiš-
těno.kabelovými.zdrhovacími.páskami,.kte-
ré.jsou.součástí.dodávky..V.případě.odbočné.
spojky.jsou.odbočný.kabel.a.jeho.žíly.ulože-
ny.souběžně.s.hlavním.kabelem.a.jeho.žilami..
Jednotlivé.typy.a.technické.parametry.spojek.
RayGel.jsou.uvedeny.v.tab..1.

Přímé spojky GelBox
Součástí.souboru.je.sada.spojovačů,.které.

jsou.umístěny.v.jednom.bloku..Tyto.spojova-
če.prořezávají.izolaci,.takže.není.při.montáži.
třeba.odstraňovat. izolaci. jader. spojovaných.
kabelů..Spojovací.blok.s.připojovanými.kabe-
ly.se.umístí.do.středu.spodní.poloviny.pouzd-
ra.naplněného.těsnicím.gelem.(obr..3)..Druhá.
polovina.pouzdra.se.nasadí.na.spodní.a.spo-
lečně.se.uzavřou.zacvaknutím.zámku..Proti.
nežádoucímu.otevření.se.spojka.zajistí.kabe-
lovými.zdrhovacími.páskami,.které.jsou.sou-
částí.dodávky..Technické.parametry.přímých.
spojek.GelBox.jsou.shrnuty.v.tab..2.

Opravná manžeta a přímá spojka 
GelWrap

Manžeta.GelWrap.se.ovine.okolo.spojo-
vače.v.místě.spojení.žíly.(obr..4).nebo.v.mís-
tě.poškození.pláště.kabelu..Manžeta.je.uza-
vřena.po.celé.délce.zámkovou.drážkou..Proti.
nežádoucímu.otevření.se.zajistí.kabelovými.
zdrhovacími.páskami,.které.jsou.součástí.do-

Obr. 3. Gelová spojka Raychem 
typu GelBox-25 (4× 6 až 35 mm2)

Obr. 4. Gelová spojka a manžeta 
Raychem typu GelWrap-18/4-150 
(1× 2,5 až 95 mm2)

dávky..V.tab..3.jsou.uvedeny.technické.para-
metry.manžet.GelWrap.

Výhody spojek plněných gelem:

o	jednoduchá,.bezpečná.a.rychlá.montáž,
o	montáž.bez.speciálního.nářadí,
o	montáž. bez. přípravy,. míchání,. zalévání.

a.ohřevu,
o	okamžitá.provozuschopnost.spoje,
o	vynikající.izolace.a.utěsnění,
o	vhodnost.pro.podzemní.i.nadzemní.ulože-

ní,
o	odolnost.proti.vodě.do.1.m.vodního.sloup-

ce,
o	výborná.tepelná.stabilita.a.odolnost.proti.

UV.záření,
o	výborné.elektrické.vlastnosti,

o	minimalizace.rizika.chybné.montáže,
o	neomezená.skladovací.doba.

Další. informace. mohou. zájemci. získat. na.
adrese:
Tyco Electronics Czech s. r. o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10
tel.: 272 011 103
fax: 272 700 811
e-mail: EN-CZ@tycoelectronics.com
http://www.tycoelectronics.cz

ELMER – software pro projektanty, konstruktéry a revizní techniky
Firma Elmer software s. r. o. již od roku 

1994 vyvíjí osvědčený software pro elektro-
techniky. Zkušenosti se softwarem ELMER  
(za tuto dobu má více než 2 700 uživatelů. 
Software je používán i na Slovensku. Prak-
tickou novinkou je dodávání softwaru s li-
cenční USB klíčenkou (přenosná flash pa-
měť až 8 GB), která umožňuje jednu licen-
ci na software střídavě používat i na více 
počítačích, např. v kanceláři, na noteboo-
ku i doma.

Grafický.software.SchémataCAD.je.hlav-
ní.produkt.firmy.Elmer,.který.využívá.více.

než.1.500.uživatelů..Je.určen.ke.kreslení.elek-
trotechnických.schémat.–.jednopólových,.li-
niových,. technologických,. schémat. rozvá-
děčů.a. instalačních.výkresů..Kromě.oblasti.
elektrotechniky. ho. lze. použít. pro. technic-
ké.kreslení.univerzálně..Program.Schémata-
CAD.je.používán.i.ke.kreslení.výkresů.tech-
nických.zařízení.budov.(TZB),.např..rozvo-
dů.plynu.a.topení.

Pro. revizní. techniky. je. určen. software.
EL-Revize..Obsahuje.mnoho.článků.norem.
potřebných. pro. revizní. techniky. a. rozsáh-
lý.seznam.typických.závad.s.odůvodněním..

V. tomto. programu. je. zapracován. aktuální.
seznam.všech.platných.norem,.včetně.změn.
a.dodatků..Z.nabídky.padesáti.připravených.
tiskopisů.si.jistě.každý.vybere..Jejich.vypl-
ňováním.lze.rychle.vytvořit.revizní.zprávu,.
atest.nebo.ceník.prací..Program.také.evidu-
je.spotřebiče.a.ruční.nářadí,.včetně.sestavení.
protokolů.o.kontrole.a.revizi.a.sledovaní.ter-
mínů.následující.kontroly.nebo.revize.

Další.informace.mohou.zájemci.získat.v.in-
zerátu.na.této.straně.nebo.na:
http://www.elmer.cz


