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ZALÉVACÍ SPOJKY ODBOČNÉ DO 1 kV

univerzální zalévací spojky
pro odbočování z kabelů a vodičů
s izolací z PVC, PE, XLPE a VPE,
vhodné pro použití ve vnitřních prostorech,
v zemi i ve vodě

Vlastnosti:
• vynikající elektrické vlastnosti
• podélná i příčná vodotěsnost
• vysoká mechanická odolnost
• odolnost chemickým vlivům a UV záření
• jednoduchá a rychlá montáž i pod napětím

Zalévací pouzdro:
je tvořeno dvěma skořepinami z transparentního 
termoplastického materiálu, pro zalévání je utěsněné
pouzdro uzamčeno sponami a víčkem, výstupy kabelů
z pouzdra jsou chráněny ovinutím PVC páskou
nebo molitanovým uzávěrem

OSZ 1,5-2,5:
zalévací krabice s krytím IP 54 (po zalití je krytí systému 
IP 68)  pro odbočování až 5-žilových kabelů 1,5-2,5 mm2 
pomocí bezšroubových WAGO svorek

OSZ 1,5-2,5 5x1,5-5x2,5 5x1,5-5x2,5 85x85x504) 14 14 5x WAGO 2,5

OSZ 2,5-16 4x2,5-4x16 4x2,5-4x16 275 41 31 216/1 KU-V1)

OSZ 2,5-25 4x2,5-4x25 4x2,5-4x25 275 41 31 425/1 KU6-V1)

OSZ 35-70 4x35sm - 4x70se  4x6 - 4x50/70se5) 300 50 32 T 35-70

OSZ 70-150 4x70sm - 4x150se   4x6 - 4x70/95se5) 300 50 32 T 70-150

OSZ 70-150/1x35-95     3x70sm-150se/1x35sm-95se 4x6 - 4x70/95se5) 300 50 32 T 70-150/1x35-95

OSZ 185/1x95 3x185sm/1x95re   4x6 - 4x70/95se5) 280 47 32 T 185-240sm/1x95-1202)

OSZ 240/1x120 3x240sm/1x120sm/rm   4x6 - 4x70/95se5) 420 54 41 T 185-240sm/1x95-1203)

1) V sadě jsou 4 ks proudových odbočných svorek
2) S nasazenými červenými nástavci (čepičkami) na středové dělící přepážce
3) Bez nasazených červených nástavců (čepiček) na středové dělící přepážce
4) Rozměry zalévací krabice
5) Sektorový vodič se musí být zkružen

Označení  Rozsah průřezů  Rozměry zalévacího Maximální průměry kabelů Použitá odbočná proudová

 kabelu hlavního  kabelu odbočného pouzdra v mm hlavního odbočného svorka nebo proudová

 v mm2  v mm2  l a b propichovací svorka

s odbočnými proudovými nebo propichovacími svorkami a s WAGO svorkami

Soubor zalévací spojky odbočné typ OSZ obsahuje:

• plastové zalévací pouzdro s víčkem 1 ks
• sada pro přípravu zalévací směsi (vč. zalévací směsi) 1 sada
• příslušenství (těsnění, ...) 1 sada
• odbočná propichovací svorka (dle typu souboru) 1 ks (nebo 4 ks odbočné proudové svorky)
• ochranné rukavice 1 pár
• montážní návod
• obal (kartonová krabice)


