
Instrukcja montażu końcówki 
przewodu wysokonapięciowego

nr kat.: 30100105



Dziękujemy za wybranie przewodu wysokonapięciowego
firmy ELKO-BIS.

W zestawie znajdują się:

Końcówka przewodu
wysokonapięciowego
nr kat.: 30100105

Klej do śrub

Klucz imbusowy

Rurka termokurczliwa

Śruba imbusowa
8x8

Produkt Ilość Zdjęcie

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Zdjęcie

Przewód izolowany wysokonapięciowy stosuje się w miejscach, 
gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyj-
nego od elementów poddawanych ochronie lub w pobliżu ciągów 
komunikacyjnych, gdzie istnieje zagrożenie porażeniem prądem 
piorunowym. Wykonany z materiałów zapewniających odporność na 
warunki atmosferyczne. Żyła przewodu miedziana.



Przygotowanie przewodu oraz montaż końcówki.

1. W odległości 28mm należy naciąć wszystkie warstwy izolacyjne za 
pomocą nożyc 31400101, nie uszkadzając przy tym żyły przewodu. 
Następnie używając kombinerek usunąć te warstwy wykonując obrót 
zgodnie z kierunkiem skrętu linki.

2. Za pomocą korowarki należy usunąć dwie zewnętrzne powłoki 
przewodu na odległość 120mm. Korowarka powinna być tak ustawio-
na aby nie uszkodziła powłoki izolacyjnej polietylenu usieciowanego.

zgodnie z kierunkiem skrętu linki.



3. Końcówkę przewodu wysokonapięciowego 30100105 należy nasu-
nąć na żyłę przewodu. Upewnić się, że śruby będą miały dostęp do 
żyły przy dokręcaniu.

4. Nałożyć warstwę kleju dodawanego w zestawie na powierzchnię 
gwintowaną oraz na śrubach imbusowych.

żyły przy dokręcaniu.



5. Śruby dokręcić za pomocą klucza imbusowego.

6. Rurkę termokurczliwą dodawaną w zestawie nasunąć na przewód 
oraz końcówkę tak aby przysłonić śruby. Następnie za pomocą dmu-
chawy na gorące powietrze lub za pomocą palnika na gaz propan-
-butan należy obkurczyć rurkę termokurczliwą.

3. Końcówkę przewodu wysokonapięciowego 30100105 należy nasu-
nąć na żyłę przewodu. Upewnić się, że śruby będą miały dostęp do 
żyły przy dokręcaniu.



8. Należy zastosować opaskę uziemiającą nr kat.: 96440101 w odległo-
ści 1,5m od końca przewodu wysokonapięciowego oraz przyłączyć ją do 
instalacji połączeń wyrównawczych. 

7. Rurka prawidłowo obkurczona powinna być gładka, bez żadnych 
wybrzuszeń i karbów. Po obkurczeniu pozostawić element izolowany do 
całkowitego ostygnięcia.

PE



UWAGA! Istnieje możliwość zakupu przewodu izolowanego wysokona-
pięciowego firmy Elko-Bis z fabrycznie zarobionymi końcówkami, goto-
wego do bezpośredniego montażu na obiekcie. Przy dokonywaniu 
zamówienia prosimy o podanie wymaganej długości odcinków przewodu.

Kolor Czarny
Srednica zewnętrzna przewodu 23,4 mm
Przekrój poprzeczny żyły 35 mm2
Maksymalna rezystancja żyły w temp. 20 C 0,524 Ω/km
Równoważny odstęp izolacyjny dla powietrza 750 mm
Równoważny odstęp izolacyjny dla stałych 
materiałów budowlanych 1500 mm
Waga przewodu 0,735 kg/m
Zakres temperatury pracy od -30 C do 70 C
Zakres temperatury montażu od -5 C do 40 C
Minimalny promień gięcia około 280 mm
Palność przewodu nie rozprzestrzeniający  płomienia
Próby palności PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1

Przewód wysokonapięciowy - Dane techniczne

Zewnętrzna powłoka półprzewodząca

Ekran na izolacji żyły wykonany

z materiału półprzewodzącego

Zewnętrzna powłoka PVC

Izolacja z polietylenu usieciowanego (XLPE)

Żyła wielodrutowa miedziana, skręcona 35 mm²



ELKO-BIS Systemy Odgromowe Spółka z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław

tel. +48 71 330 66 13

w w w.elkobis .com.pl

Firma ELKO-BIS posiada szeroki asortyment złącz i uchwytów dla 
przewodu wysokonapięciowego. Umożliwiają one prowadzenie 
przewodu  po wszelkich powierzchniach oraz konstrukcjach spotyka-
nych w budownictwie. W celu dobrania odpowiednich elementów 
dla Państwa inwestycji prosimy o kontakt z naszymi przedstawiciela-
mi. Więcej informacji na www.elkobis.com.pl/kontakt/


