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3M Quick SpliceTM kábelösszekötők: 

 

.    

Termékleírás: A 3M a Quick SpliceTM hidegzsugor szigetelőtesteket 
középfeszültségű erőátviteli kábelek kötéseinek szigetelés-helyreállítására fejlesztette 
ki. A 3M QS termékei hidegzsugor technológiával szerelhetők, ami biztosítja a 
kábelek élettartamán túl is a sugárirányú szoritóerőt, így a kábel és a szerelvény 
biztos villamos csatlakozását. A kötések kompakt kialakításúak, ezáltal a 
szigetelőtest tartalmazza az érkötőelemet körülvevő félvezető elektródát, 
érszigetelést, a térerővezérlést és a kötés külsejét borító félig vezető 
árnyékolóréteget. A csatlakozót körüvevő félvezetőréteg az érkötőelem körül 
térerőmentes teret alakít ki, így a szigetelés kúposítására, kitekercselésére vagy 
speciális kiegészítő alkalmazására különböző keresztmetszetű kábelek kötésénél 
nincs szükség. A szilikon szigetelőanyag megbizható, hosszútávú, kiváló szigetelést 
biztosít. A kábel félvezető rétegének megszabásánál a potenciál-vezerlést 
úgynevezett refraktív térerővezérléssel oldották meg. A kötés külső extrudált 
félvezetőrétege az elektromágneses tér szimmetriáját, árnyékolását biztosítja. A 
kötések alapanyaga LSR, kiemelkedő minőségű folyékony szilikon, ami mind a 
villamos tulajdonságok, mind a mechanikai tulajdonságok szempontjából felülmúlja 
az iparban elterjedt szigetelőanyagokat. Kiemelkedő az anyag rugalmasága, aminek 
köszönhetően a szerelés szélsőségesen hideg és meleg környezetben is 
problémamentesen elvégezhető, és a kábelek megőrzik hajlékonyságukat. A kötések 
a kábel keresztmetszeteket széles tartományban lefedik, valamint egyszerű megoldást 
nyújtanak különböző keresztmetszetű kábelek kötéséhez. Minden egyes 
szigetelőtestet a 3M a gyártást követően erőátviteli kábelen vizsgál, biztosítva, hogy 
a végfelhasználóhoz csak kiváló minőségű termék kerüljön. A garnitúrák forrasztás 
mentes földelés folytonosítást és hidegzsugor burkolócsövet tartalmaznak, a kábel 
árnyékolásának és burkolatának helyreállítására. A 3M hidegzsugor technológia 
eszkömentes, egyszerű, biztonságos szerelést jelent szűk helyeken és szeles, hideg 
időjárási körülmények között. A kötés a szerelést követően azonnal feszültség alá 
helyezhető. 

 
 

 

 

 

Alkalmazás: A Quick SpliceTM termék család többek között alkalmazható árnyékolt 
műanyag (PVC, PE, THPE), telített olajos-papír szigetelésű kábelek egyenes, 
átmeneti és vegyes kötéseire.  

A QS termékek feszültségszint szerinti csoportosítása: 
 QS-1000 kötéstest: 6/10 kV 
 QS-2000 kötéstest: 12/20 kV, 18/30 kV 

 

QS-1000 kötéscsalád: 

A 6/10 kV és 8,7/15 kV feszültségosztályú kábelek összekötésekhez tervezték. A 
térerő-vezérlést a kötés szigetelőanyagának megemelt permittivitása biztosítja. 
Ennek a konstrukciónak kiemelkedő elönye, hogy lehetővé teszi övköpenyes 
olajospapír kábelek (nem radiális igénybevételű kábelek) vegyeskötését, radiális 
igénybevételű kábelekkel a kábelszerkezetek átalakitása nélkül. 

QS-2000 kötéscsalád: 

A 12/20 kV és 18/30 kV feszültségosztályú kábel-összekötésekhez tervezték.. A 
térerővezérlést a kötés végeiben a kábel félvezető rétegének megszabásáról induló 
nagy permitivitású réteg biztosítja. A kötés műanyagszigetelésű kábelekhez, 
olajospapír szigetelésű ér-ólomköpenyes kábelekhez és ezek vegyes kötésére 
alkalmazható, egy és háromerű kábelek esetében. 

Érkötőelemek: 

A kötésekbe integrált belső elektród Faraday-kalitkaként veszi körbe a csatlakozót, 
aminek köszönhetően a kötés alkalmazható az Európában elterjedt sajtolható, illetve 
csavaros érkötőelemekhez. 

Szerelés: A szerelés általános menete egy, egyerű műanyag szigetelésű kábelen 

Kábelelőkészítés: Szigetelés helyreállítás: Árnyékolás folytonosítás: Burkolat helyreállítás: 
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10, 20 és 30 kV-os egyenes kötés egyerű műanyag szigetelésű kábelekhez 
 

    
Termékleírás: 
A 6/10, 12/20 és 20/35 kV-os összekötő szerelvények egyerű vagy szabadon sodrott 
műanyag (PVC, PE, THPE) szigetelésű kábelek szigetelés helyreállításához. A 
garnitúrákban egy testből álló érszigetelés helyreállító LSR szilikon hidegzsugor 
kötéstest, forrasztásmentes koncentrikus árnyékolás-folytonosítás és hidegzsugor 
EPDM burkolathelyreállító hidegzsugorcső található. 
A készletek az Európában elterjedt érkötőelemekhez használhatók. A garnitúrákban 
az érkötöelemeken kívűl minden elem megtalálható, ami egy ér kötéséhez 
szükséges. 

 

GARNITÚRÁK 6/10 kV-os ALKALMAZÁSRA  

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Csatlakozó 
max. hossza 

(mm) 

Csatlakozó átmérőtartománya 
(mm) 

92-AG 611-1 70 – 150 17,7 – 25,0 39 135 14,2 – 25,0 

92-AG 621-1 150 – 240 22,3 – 32,0 46 145 18,0 – 33,0 
92-AG 631-1 240 – 400 28,4 – 42,0 56 220 23,3 – 42,0 
92/93-AP610-1 95 – 150 17,7 – 26,0 39 170 14,0 – 26,0 
92/93-AP620-1 150 – 400 22,3 – 32,2 46 170 18,0 – 33,2 

 
 

6/10 kV-os 
alkalmazásra 

 

92/93-AP630-1 300 – 500 28,4 – 43,0  56 230 24,0 – 43,0 

GARNITÚRÁK 12/20 kV-os ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Csatlakozó 
max. hossza 

(mm) 

Csatlakozó átmérőtartománya 
(mm) 

92/93-AP610-1 50 – 95 17,7 – 26,0 39 170 14,0 – 26,0 
92/93-AP620-1 95 – 240 22,3 – 32,2 46 170 18,0 – 33,2 

12/20 kV-os 
alkalmazásra 

 

92/93-AP630-1 240 – 500 28,4 – 43,0 56 230 24,0 – 43,0 

GARNITÚRÁK 18/30 kV-os ALKALMAZÁSRA 
 

Tipus 
Vezető 

keresztmetszet 
(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. 

(mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Csatlakozó 
max. hossza 

(mm) 

Csatlakozó átmérőtartománya 
(mm) 

18/30 kV-os 
alkalmazásra 

 
94-AP 630-1 95 - 240 24,4 – 40,3 56 170 23,3 – 40,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Egyerű,  vagy szabadon sodrott (kalács), 
műanyag (THPE,  PE) vagy gumi (EPR) 
szigetelésű extrudált vagy grafitos-papír 
félvezető simítórétegű műanyag 
burkolatú (PE, PVC) rézdrót 
árnyékolású kábelekhez. Pl.: 
A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XSY 
 
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 1 db QS érszigetelés 
• 2 db földelőrugó (CFS) 
• 1 db árnyékolóharisnya 
• 1 tekercs tömítőszalag 
• 1 tubus 3M feliratú P55/1krém 
• 1 db műanyag kesztyű 
• 1 csík félvezető szalag 
• 1 db EPDM burkolócső 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 
 

* külön igényre 3 db P140 és 3 db P400 
fémmentes csiszolóvászonnal és 3 db 

tisztítókendővel kiegészítve. 
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10 és 20 kV-os elágazó kötés garnitúra egyerű műanyag szigetelésű kábelekhez 
 

    
Termékleírás: 
A 6/10, 12/20-os elágazó összekötő szerelvények egyerű vagy szabadon sodrott 
műanyag (PVC, PE, THPE) szigetelésű kábelek szigetelés helyreállításához. A 
garnitúrákban egy testből álló érszigetelés helyreállító LSR szilikon hidegzsugor 
kötéstest, forrasztásmentes koncentrikus árnyékolás-folytonosítás és hidegzsugor 
EPDM burkolathelyreállító hidegzsugorcső található. 
A kábelek előkészitése megegyezik az egyenes kötésekre vonatkozó 
megszabásokkal. A vezetőereket speciális kötöelemmel folytonosítjuk, majd az erek 
közötti teret speciális adapterrel töltjük ki. A továbiakban az árnyékolás 
folytonosítása megegyezik az egyeres kábelek szerelésének menetével. A 
burkolathelyreállítás hidegzsugor burkolócsövel és tömítő adapterrel történik. 

 

GARNITÚRÁK 6/10 kV és 12/20-os ALKALMAZÁSRA  

Vezető keresztmetszet (mm2)  
Tipus 

Főkábel Leágazókábel 
Primer szig. feletti 

átm. (mm) 

Kábelburkolat 
feletti átmérő 

(mm) 

Csatlakozó 
max. hossza 

(mm) 

Csatlakozó 
átmérőtartománya 

(mm) 

 
 
 

6/10 kV-os 
alkalmazásra 92/93 BP 620-1 150 - 240 95 – 240 22.3 – 33.2 46 25.0 – 68.0  170 

12/20 kV-os 
alkalmazásra 92/93 BP 620-1 95 - 240 95 – 240 22.3 – 33.2 46 25.0 – 68.0  170 

 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Egyerű,  vagy szabadon sodrott (kalács), 
műanyag (THPE,  PE) vagy gumi (EPR) 
szigetelésű extrudált vagy grafitos-papír 
félvezető simítórétegű műanyag 
burkolatú (PE, PVC) rézdrót 
árnyékolású kábelekhez. Pl.: 
A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XSY 
 
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 1 db QS érszigetelés 
• 3 db földelőrugó (CFS) 
• 1 db árnyékolóharisnya 
• 1 tekercs tömítőszalag 
• 2 tubus 3M feliratú P55/1krém 
• 2 db műanyag kesztyű 
• 1 csík félvezető szalag 
• 1 db EPDM burkolócső 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 
 

* külön igényre 3 db P140 és 3 db P400 
fémmentes csiszolóvászonnal és 3 db 

tisztítókendővel kiegészítve. 
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10 és 20 kV-os egyenes kötés háromerű műanyag szigetelésű kábelekhez 
 

    
Termékleírás: 
A 6/10, 12/20 kV-os összekötő szerelvények háromerű műanyag (PVC, PE, THPE) 
szigetelésű kábelek szigetelés helyreállításához. A garnitúrákban egy testből álló 
érszigetelés helyreállító LSR szilikon hidegzsugor kötéstest, forrasztásmentes 
koncentrikus árnyékolás-folytonosítás található. A kábelburkolat helyreállítását 10 
kV-on két darab EPDM hidegzsugorcső biztosítja, míg a 20kV-os változatban két 
darab melegzsugorcső található. A készletek az Európában elterjedt 
érkötőelemekhez használhatók. A garnitúrákban az érkötöelemeken kívűl minden 
elem megtalálható, ami egy ér kötéséhez szükséges. 

 

GARNITÚRÁK 6/10 kV-os ALKALMAZÁSRA  

 
Tipus 

Vezető keresztmetszet 
(mm2) 

Primer szig. feletti 
átm. (mm) 

Csatlakozó max. 
hossza (mm) 

Csatlakozó 
átmérőtartománya (mm) 

92-AG 610-3 70 – 150 17,7 – 25,0 135 14,2 – 25,0 

92-AG 620-3 150 – 240 22,3 – 32,0 145 18,0 – 33,0 

 
 

6/10 kV-os 
alkalmazásra 

 92-AG 630-3 300 - 400 28,4 – 42,0 220 23,3 – 42,0 

GARNITÚRÁK 12/20 kV-os ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető keresztmetszet 
(mm2) 

Primer szig. feletti 
átm. (mm) 

Csatlakozó max. 
hossza (mm) 

Csatlakozó 
átmérőtartománya (mm) 

93-AP 210-3 50 –95 17,7 – 26,0 170 14,0 – 26,0 
93-AP 220-3 95 – 240 22,3 – 32,2 170 18,0 – 33,2 

12/20 kV-os 
alkalmazásra 

 
93-AP 230-3 240 – 400 28,4 – 43,0 230 24,0 – 43,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kábel tipusa : 
Háromerű műanyag (THPE, PE) vagy 
grafitos-papír félvezető simítórétegű 
műanyag burkolatú (PE, PVC) rézdrót 
vagy szalag árnyékolású kábelekhez. 
Pl.: SZAQkrKVM 
 
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 3 db QS érszigetelés 
• 6 db földelőrugó (CFS) 
• 3 db árnyékolóharisnya 
• 1 tekercs tömítőszalag 
• 3 tubus 3M feliratú P55/1krém 
• 3 db műanyag kesztyű 
• 1 tekercs félvezető szalag 
• 2 db EPDM burkolócső (10 kV-on) 

melegzsugor (20 kV-on) 
burkolócső 

• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 
 

* külön igényre 3 db P140 és 3 db P400 
fémmentes csiszolóvászonnal és 3 db 

tisztítókendővel kiegészítve. 
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10 és 20 kV-os átmeneti kötés egyerű műanyag szigetelésű és háromerű műanyag 
szigetelésű kábelekhez 

 
    Termékleírás: 

 
Háromerű és egyerű műanyag szigetelésű kábelek toldását egyerű műanyag 
szigetelésű kábelek kötésére alakíthatjuk vissza. A P60X jelzésű garnitúrák 
segítségével a háromerű, erenként árnyékolt műanyag szigetelésű kábel, 
egyerű, erenként árnyékolt kábellé alakítható. A kábelek kötéséhez a 
hagyományos egyerű kötésgarnitúrák alkalmazhatók. A P60X kötésgarnitúrák 
egy háromágú hidegzsugor elágazó idomot, három toldócsövet, az árnyékolás 
folytonosításához koncentrikus árnyékolóharisnyát, földelőrugót és 
tömítőszalagot tartalmazzák. A Magyarországon a leggyakrabban előforduló 
Roundal háromerű kábel félvezető rétegének kialakitásához egy tekercs félig 
vezető szalagot mellékeltünk. 

 

GARNITÚRÁK 6/10 kV-os ALKALMAZÁSRA  

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. (mm) 

Csatlakozó max. 
hossza (mm) 

Csatlakozó 
átmérőtartománya 

(mm) 

92-AG 611-P601 70 – 150 17,7 – 25,0 135 14,2 – 25,0 

92-AG 621-P602 150 – 240 22,3 – 32,0 145 18,0 – 33,0 

92-AG 631-P603 300 - 400 28,4 – 42,0 220 23,3 – 42,0 

92/93-AP 610-P601 95 – 150  17,7 – 26,0 170 14,0 – 26,0 

 
 

6/10 kV-os 
alkalmazásra 

 

92/93-AP 620-P602 150 – 240  22,3 – 32,2 170 18,0 – 33,2 

GARNITÚRÁK 12/20 kV-os ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm. (mm) 

Csatlakozó max. 
hossza (mm) 

Csatlakozó 
átmérőtartománya 

(mm) 

92/93-AP 610-P601 50 –95 17,7 – 26,0 170 14,0 – 26,0 
92/93-AP 620-P602 95 – 240 22,3 – 32,2 170 18,0 – 33,2 

12/20 kV-os 
alkalmazásra 

 

93-AP 630-P603 240 – 400 28,4 – 43,0 230 24,0 – 43,0 

 
Kábel:          Háromerű műanyag (THPE,  PE) vagy grafitos-papír 
félvezető simítórétegű műanyag burkolatú (PE, PVC) rézdrót vagy 
szalagárnyékolású kábelekhez. Pl.: SZAQkrKVM 

Egyerű, vagy szabadon sodrott (kalács), műanyag (THPE, PE) vagy 
grafitos-papír félvezető simító-rétegű műanyag burkolatú (PE, PVC) 
rézdrót árnyékolású kábelekhez. 
Pl.: A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XSY 

  

 
GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 3 garn. 10 vagy 20 kV-os egyerű 

toldógarnitúra 
• 3 db hidegzsugor toldócső 
• 3 db árnyékolóharisnya 
• 1 tekercs tömítőszalag 
• 1 tekercs félvezető szalag 
• 1 db földelőrugó (CFS) 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 
 
* külön igényre 3 db P140 és 3 db P400 
fémmentes 
   csiszolóvászonnal és 3 db tisztítókendővel 
    kiegészítve. 

  



6 

10 kV-os vegyes kötés háromerű olajospapír szigetelésű övköpenyes és egyerű műanyag 
szigetelésű kábelek között. 

 
 

  
 
 
 

  
Termékleírás: 
Az olajos papír övköpenyes kábel erei speciális olaj- és kúszóáramálló 
hidegzsugor csővel lezártak és az elágazás tömítését szilikon olajálló 
tömítőanyaggal biztosítja. A hidegzsugor olajzáró rendszer rugalmassága 
biztosítja, hogy a megnövekedett olajnyomás esetén a rendszer ne veszítse el 
tömítettségét. A kötés műanyag egyerű oldala a hagyományos eljárással készül, 
majd az érkötőelem szigetelését egy QS-1000 szigetelőtest állítja helyre. A QS-
1000 szigetelőtest szigetelőanyagának megemelt permittivitása lehetővé teszi, 
hogy radiális igénybevételű (erenkénti árnyékolású) és nem radiális 
igénybevételű (övszigeteléses) kábel érszigetelésének helyreállítását a kábelek 
villamos szerkezetének átallakítása nélkül. A burkolat helyreállítás és két darab 
távtartó csillag és két darab hidegzsugor burkolócső segítségével történik. 
 

 

GARNITÚRÁK 6/10 kV-os ALKALMAZÁSRA  

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm.  

Műanyag oldal 
(mm) 

Primer szig. feletti átm. 
Olajos-papír oldal 

(mm) 

Csatlakozó 
max. hossza 

(mm) 

Csatlakozó 
átmérőtartománya 

(mm) 

6/10 kV-os 
alkalmazásra 

 92-FG 625-3 150 – 240 22,3 – 32,0 20,5 – 31,0 145 18,0 – 33,0 

 
Kábel:      Egyerű, vagy szabadon sodrott (kalács), műanyag 
(THPE, PE) vagy grafitos-papír félvezető simító-rétegű műanyag 
burkolatú (PE, PVC) rézdrót árnyékolású kábelekhez.  
Pl.: A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XSY 

Háromerű telített olajospapír övszigetelésű kábel. Az övszigetelést 
ólom vagy alumínium közös köpeny borítja. A közös fémköpeny 
felett páncélzat helyezkedhet el. A kábel burkolatának anyaga 
műanyag (PVC, PE) vagy bitumenes jutta. Pl.: SZAPKOVB 

  
 

GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 3 db QS szigetelőtest 
• 6 db hidegzsugor olajzárócső 
• 2 db burkolat helyreálító zsugorcső 
• 1 db olajálló szalag 
• 1 db árnyékolóharisnya 
• 2 db földelővezeték 
• 4 db földelőrugó 
• 3 db tömítő szalag 
• 1 db elastil tömítő anyag 
• 1 db vezetőképes elágazóidom 
• 2 db tömítőelem 
• 1 db lekötődrót 
• 1 db lekötőfonal 
• 1 db Kötőelem 
• 1 db Szilikon krém 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz 
 
* külön igényre 3 db P140 és 3 db P400 fémmentes 
csiszolóvászonnal és 3 db tisztítókendővel kiegészítve. 
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20 kV-os vegyes kötés háromerű olajospapír szigetelésű ér-ólomköpenyes és egyerű 
műanyag szigetelésű kábelek között. 

 
   

Termékleírás: 
 
A háromerű kábel hidegzsugor elágazómandzsetta és hidegzsugor toldócsövek 
segítségével egyerűvé alakított. Az olajospapír szigetelésű kábel olajzárását nagy 
permittivitású tömítőszalag és az erre kerülő szilikon hidegzsugorcső biztosítja. Ez a 
kétkomponensű olajzárás az olajnyomás változásától függetlenül rugalmas, 
biztonságos tömítést ad. Az olajospapír kábel ezután egyerű műanyag szigetelésű 
kábelként kezelhető, és a kötés a QS-2000 szigetelőtest, árnyékoló harisnyák és 
külső EPDM hidegzsugor burkolócső használatával az egyerű műanyag szigetelésű 
kábelek kötéséhez hasonló módon kialakítható. 
 

 

GARNITÚRÁK 12/20 kV-os ALKALMAZÁSRA 

 
Tipus 

Vezető 
keresztmetszet 

(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm.  

Műanyag oldal 
(mm) 

Primer szig. feletti átm. 
Olajos-papír oldal 

(mm)) 

Csatlakozó 
max. hossza 

(mm) 

Csatlakozó 
átmérőtartománya 

(mm) 

93-FP 610-3 50 –95 17,7 – 26,0 17,7 – 26,0 170 14,0 – 26,0 
93-FP 620-3 95 – 240 22,3 – 32,2 22,3 – 32,2 170 18,0 – 33,2 

12/20 kV-os 
alkalmazásra 

 

93-FP 630-3 240 – 400 28,4 – 43,0 28,4 – 43,0 230 24,0 – 43,0 

GARNITÚRÁK 18/30 kV-os ALKALMAZÁSRA 
 

Tipus 
Vezető 

keresztmetszet 
(mm2) 

Primer szig. 
feletti átm.  

Műanyag oldal 
(mm) 

Primer szig. feletti átm. 
Olajos-papír oldal 

(mm)) 

Csatlakozó 
max. hossza 

(mm) 

Csatlakozó 
átmérőtartománya 

(mm) 

18/30 kV-os 
alkalmazásra 

 
94-FP 630-3 95 – 240 28,4 – 43,0 28,4 – 43,0 230 24,0 – 43,0 

 
Kábel:     Háromerű, telített olajospapír szigetelésű, erenkénti 
ólomköpeny árnyékolású páncélozott kábelek. A kábelek 
burkolatának anyaga műanyag (PVC,PE) vagy bitumenes jutta 
Pl.: SZAPhKeOVB 

Egyerű, vagy szabadon sodrott (kalács), műanyag (THPE, PE) vagy 
grafitos-papír félvezető simítórétegű műanyag burkolatú (PE, PVC) 
rézdrót árnyékolású kábelekhez.  
Pl.: A2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XSY 

  

 
GARNITÚRÁK tartalma: 
 
• 3 db QS –2000 szigetelőtest 
• 3 tekercs Scotch 2221 szalag 
• 3 db hidegzsugor olajállócső 
• 2 tekercs tömítőszalag (Scotch 2228) 
• 3db rövid hidegzsugorcső 
• 2 tekercs Scotch 13 félvezető szalag 
• 3 db burkolathelyreállító zsugorcső 
• 3 tubus P55/1 krém 
• 1 db EPDM elágazómandzsetta 
• 3 db műanyag kesztyű 
• 6+1 db földelőrugó (CFS) 
• 3×1.2 m árnyékolóharisnya 
• 1 tekercs Scotch 2220 szalag 
• 1 db magyar nyelvű szerelési rajz  

 

 


