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LVTUA 
 

 
   

 

Toploskrčljiv kabelski končnik nudi zatesnitev večžilnih kablov in vodovodnih 
razvodov. Notranja termoplastična obloga nam nudi popolno zaščito pred 
zunanjimi vplivi.  
 
 
• Modificiran fluorpolimer 
• Kabelski končnik z 2, 3,4, 5 in 6 izhodi 
• Mehanska zaščita pred deformacijo 
• Odpornost na tekočine in topila 
• Stalna delovna temperatura: od –55oC do +100oC 
• Temperatura krčenja: 135oC 
 

 

 
 

 

LVTUA set kabelskih končnikov za bakrene ali aluminij štiri žilne kable napetostnega nivoja do 0,6/1 kV. Komplet 
vsebuje štiri žilni kabelski končnik, toploskrčljive cevi z lepilom za zaščito kabel čevljev. 
 

Koda za naročanje LVTUA0635 LVTUA3570 LVTUA95150 LVTUA185300 
Presek kabla (mm2) 4x6 – 4x35 4x35 – 4x70 4x95 – 4x150 4x185 – 4x300 
Kabelski končnik 
Tip CCB4 38/15 CCB4 55/20 CCB4 72/25 CCB4 100/35 
Toplskrčljiva cev za zaščito kabel čevlja 
Premer pred krčenjem (mm) 19 25 33 38 
Premer po krčenjem (mm) 6 8 10 12 

 
Komplet vsebuje: 
 

1x kabelski končnik 
4x srednjestenska toploskrčljiva cev z lepilom za zaščito kabel čevlja 
2x čistilni robček* 
1x brusni papir 
1x navodilo za montažo 
* odvisno od seta 
 
 
LVTUA –Z set kabelskih končnikov za bakrene ali aluminij štiri žilne kable napetostnega nivoja do 0,6/1 kV za zunanjo 
montažo. Komplet vsebuje štiri žilni kabelski končnik, toploskrčljive cevi z lepilom za zaščito kabel čevljev in 
toploskrčljive cevi brez lepila za zaščito žil kabla pred atmosferskimi vplivi in UB-žarki. 
 

Koda za naročanje LVTUA0635-Z LVTUA3570-Z LVTUA95150-Z LVTUA185240-Z 
Presek kabla (mm2) 4x6 – 4x35 4x35 – 4x70 4x95 – 4x150 4x185 – 4x240 
Kabelski končnik 
Tip CCB4 38/15 CCB4 55/20 CCB4 72/25 CCB4 100/35 
Toplskrčljiva cev za zaščito kabel čevlja 
Premer pred krčenjem (mm) 19 25 33 38 
Premer po krčenjem (mm) 6 8 10 12 
Toploskrčljiva cev za zaščito žil kabla 
Premer pred krčenjem (mm) 19 19 28 38 
Premer po krčenjem (mm) 5 5 8 12 

 
Komplet vsebuje: 
 

1x kabelski končnik 
4x srednjestenska toploskrčljiva cev z lepilom za zaščito kabel čevlja 
4x srednjestenska toploskrčljiva cev brez lepila za zaščito žil kabla 
2x čistilni robček* 
1x brusni papir 
1x navodilo za montažo 
* odvisno od seta 
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