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Middenspanningsmof Bij de 10kV-garnituren zijn de giethars- en de warmkrimptechniek 

gecombineerd. Beschermd door een kunststof behuizing zien de ”ondergrondsen” er ook na 

tientallen jaren nog uitstekend uit. Deze verbindings- en overgangsmoffen overtuigen door 

hun gekeurde veiligheid en hun weergaloze stabiliteit – onverschillig of de kabels met papier 

of kunststof geïsoleerd zijn. 

Extreem waterschuw  

Onze gietharsen voor het afdichten van kabelgarnituren en elektrische constructie-

elementen voldoen aan de nieuwste VDE voorschriften. Zij voldoen aan alle eisen – ook met 

betrekking tot hydrolyse en hydrofobie. Dat bewijzen o.a. de keuringen van VEW Eurotest en 

KEMA. 

 

Techniek 

 De moffen zijn gebaseerd op de toepassing van een twee-componenten polyurethaanhars 

met, in uitgeharde toestand, zeer goede elektrische en mechanische eigenschappen. De 

moffen zijn universeel toepasbaar als verbindings-, overgangsen eindmof voor zowel GPLK 

als XLPE kabel. Zowel een- als drieaderige aderdiameters vanaf 10 mm² tot en met 240mm² 

kunnen in deze moffen verwerkt worden. De middenspanningsmoffen zijn voorzien van 

meerdere afdichtingen tegen vocht. Dit is van essentieel belang om storingen in de mof te 

voorkomen. Op diverse plaatsen in de mof wordt krimptechniek toegepast. Het gebruik van 

krimpslangen garandeert tevens een goede hechting van de hars. Na het uitharden van deze 

hars kan de mof zeer zwaar belast worden zowel elektrisch als mechanisch. De moffen 

worden compleet met alle benodigde onderdelen, voor een goed montage van de mof, 

geleverd. De mof wordt met een schroefkabel verbinder geleverd. 
 

Eigenschappen:  

- Eenvoudige selectie van de benodigde mof.  

- Zeer breed toepassingsgebied.  

- Snel en makkelijk te monteren.  

- Beproefd en goedgekeurd door de KEMA (S2 en S8 beproeving) 

- Na montage is het mogelijk om het net direct in te schakelen. - 

Milieuvriendelijk doordat bij beschadiging van de mof geen verontreiniging 

van de bodem ontstaat.  

- Trekontlasting van de kabels. 

- Kruisingen zijn mogelijk tot de in de tabel opgegeven diameters.  

- Schadelijke stoffen die vrij komen bij het mengen van de hars en harder 

blijven ver onder de maximaal toegestane waarde. 
  

Middenspanningsmoffen 
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Giethars PU 910  

● Mengverhouding 100 : 36 (gewicht hars : harder)  

● Verwerkingstemperatuur +10°C tot +35°C  

● Topfzeit ca. 30 minuten bij 23ºC 

 ● Dichtheid (20°C) 1,14 g/cm3 (gemengd)  

● 1 min beproevingsspanning 23ºC 20kV  

● Isolatieweerstand bij 23°C 1,8 x 1014 Ohm x cm bij 50°C 3,5 x 1011 Ohm x cm bij 80°C 5,0 x 

1010 Ohm x cm bij 23°C na 24h onder water 4,2 x 1013 Ohm x cm  

● Dielektrische verliesfactor (tan d) 0,067 bij 50Hz/23°C  

● Houdbaarheid 24 maanden na vuldatum (zie etiket) bij opslagtemperatuur +5°C tot +50°C 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


