


Hakkımızda
Üretim hayatına 1984 yılında pik döküm ek kutusu imalatı ile  başlayan OMİS ENERJİ 2008 yılında 
imalat konusundaki bilgi ve tecrübesi ile alçak gerilim kesilebilir, sökülebilir, yeniden doldurulabilir, 
sağlığa zararsın hydrocabon izolasyon maddeli kablo eklerinin imalatına başlamıştır.

Firmamız 2009’da ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi 
belgesini almış, 2010 yılında da Türk Standartları Enstitüsü’nden TS EN 50393:2007 belgesini alarak, 
“Yeniden doldurulabilir sağlığa zararsız hydrocarbon izolasyon maddeli kablo ekleri” ni üreten ilk yerli 
firma olmaya hak kazanmıştır.

Kaliteden ödün vermeden, müşterilerinin ihtiyaçlarını zamanında eksiksiz ve uygun maliyetli ürünlerle 
karşılamayı ilke edinen OMİS ENERJİ piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda yeni yatırım ve ürünlerle 
başarısını ileriye taşımak için çalışmaktadır.
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Yeniden Doldurulabilir 
Sağlığa Zararsız 
Alçak Gerilim Kablo Ekleri
0,6/1kV enerji kablolarının yer altında veya 
açıkta birbirlerine eklenmesi için kullanılan 
kablo ekleridir. İhtiyaca göre D tipi, T tipi 
ve Y tipi olmak üzere üç farklı modelde 
üretilmektedir.

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ VE 
AVANTAJLARI

n 4x1,5 mm² ve yukarısı kabloların 
eklenmesinde kullanılabilir.

n Alçak gerilim dal budak yapılı 
şebekelerdeki ek ve branşman sorunlarını 
ortadan kaldıran çağdaş bir üründür.

n Ekin sökülüp kontrol edilebilmesi 
veya tamir edilebilmesinin kolaylığı arıza 
tespitlerinde kolaylık sağlamaktadır.

n Reçinesi ortam sıcaklığından bağımsız, 
ısıtma gerektirmeden soğuk dökülebilen 
ve kendi kürlenen reçinedir. Akışkan 
halde, iki ayrı komponentten oluşan, 
karıştırıldıktan sonra kauçuk kıvamına 
gelen yumuşak bir elektriksel dolgu ve 
izolasyon maddesidir.

n 8-10kV/mm izolasyon değeriyle 
mükemmel izolasyon sağlar.

n Hydrofobik reçine suyu itme özelliği ile 
izolasyonu daha da güvenli hale getirir.

n Box sistemine göre kablo sarfi yatını 
düşürür.

n Binalardan ana hatta giden mesafenin 
kısalması gerilim düşümlerini en aza 
indirir.

n Kaldırımlarda yer işgalinin önüne 
geçilir, görüntü kirliliği engellenir.

n İnsan güvenliği en üst seviyeye taşınır.

n Yeni aboneler eklenmesinde kazı ve 
harfi yat işçilikleri azalır.

n Polypropilen gövdesi içine doldurula-
bilir reçine sayesinde defalarca onarılabilir.

n Sağlığa zarasızdır.



YENİDEN DOLDURULABİLİR 0,6/1 kV EK MUFUD Tipi

    ÜRÜN İÇERİĞİ

n Alt ve üst olmak üzere iki adet kalıp, 
iki adet kelepçe, bir adet kalıp kapağı ve 
paslanmaz civataları.

n Kablo damar kesitlerine uygun dört adet 
sıkmalı ek muf.

n PLN-HK (hydrocarbon dolgu ve izolas-
yon maddesi) bir adet komponenat A, bir 
adet komponent B.

n Karıştırıcı çubuk, yapışkan kauçuk bant, 
butil sızdırmazlık bandı, eldiven, PVC bant.

n Uygun çapta metal kelepçe ve NYAF/
Örgü iletken (çelik zırhlı kablolar için).

     D TİPİ EK MUFUN HAZIRLANMASI

n Kullanılacak malzemeler kuru ve temiz 
olmalıdır.

n Ek yapılacak kablonun uçlarını  Tablo 
1’de verilen ölçülere uygun olarak Şekil 
1’deki gibi hazırlayınız.

İki enerji kablosunu (NYY,NYM, NYCY, NYFGbY) 
eklemek için kullanılan kablo ek sistemidir.

n Kabloların uçlarını Şekil 2’ deki gibi, damar kesitlerine uygun sıkmalı 
ek muf kullanarak birleştiriniz ve pens ile iyice sıkınız.Çelik zırhları NYAF 
kablo ve kelepçelerle birleştirin. 

n Hazırlanan kabloları damarlar birbirine değmeyecek şekilde kalıba 
yerleştiriniz.

n Şekil 3’ de görüldüğü gibi kablo girişlerini kauçuk bant kullanarak, 
kalıpların birleşme noktasını ise butil sızdırmazlık bandı kullanarak 
hazırlayınız. 

n Kalıbın üst kapağını kapatıp kalıplar arasında ve kablo girişlerinde 
hiçbir aralık kalmayacak şekilde kalıbın civatalarını sıkınız.

Şekil-1

Şekil-2

Şekil-3
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Sağlığa 
Zararsız



YENİDEN DOLDURULABİLİR 0,6/1 kV EK MUFU

L1

h2 h1
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L1
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Kalıp 
No

Kablo Kesiti
(mm2)

‘A’ mm ‘B’ mm ‘L’ mm

D2 4 x 10 80 18 265

D2 3 x 16 + 10 80 20 265

D2 3 x 25 + 16 80 22 265

D4 3 x 70 + 35 150 30 555

D4 3 x 95 + 50 150 32 555

D4 3 x 120 + 70 150 34 555

Kalıp 
No

L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm h1 mm h2 mm D1 mm

D2 265 85 120 40 65 70 30

D4 555 170 230 70 105 120 55

DOLGU İZOLASYON 
MALZEMESİ’IN HAZIRLANMASI 
VE KALIBA DÖKÜLMESİ

n Kalıplarla beraber gelen reçine 
kutularını açınız.

n B kompenantını A kompenantının 
içine boşaltınız.

n Karıştırıcı çubuğu kullanarak 
karışımı 3-4 dakika karıştırınız.

n Kalıbın üst kısmındaki kapak 
boşluğundan reçine karışımını kalıbın 
içerisine dökünüz.

n Kalıpta sızdırma olması durumun-
da civataları kontrol ediniz ve iyice 
sıkıştırınız.

n Kalıbın üst kapağını kapatınız ve 
vidalayınız.

OMİS ENERJİ

TABLO-1

TABLO-2

D2 ve D4 Model Düz Ek Plastik Aksam Boyutları
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YENİDEN DOLDURULABİLİR 0,6/1 kV ‘T’ EK MUFUT Tipi 

    ÜRÜN İÇERİĞİ

n Alt ve üst olmak üzere iki adet kalıp, üç 
adet kelepçe, bir adet üst kalıp kapağı ve 
paslanmaz civataları.

n Kablo damar kesitlerine uygun dört adet 
kanca serfi l.

n PLN-HK (hydrocarbon dolgu ve izolas-
yon maddesi) bir adet komponenat A, bir 
adet komponent B.

n Karıştırıcı çubuk, yapışkan kauçuk bant, 
butil sızdırmazlık bandı, eldiven, PVC bant.

n Uygun çapta metal kelepçe ve NYAF/
Örgü iletken (çelik zırhlı kablolar için).

     T TİPİ EK MUFUN HAZIRLANMSI

n Kullanılacak malzemeler kuru ve temiz 
olmalıdır.

n Ek yapılacak kablonun uçlarını  Tablo 
3 ‘de verilen ölçülere uygun olarak Şekil 
4’deki gibi hazırlayınız..

Bir enerji kablosundan (NYY,NYM, NYCY, NYFGbY) 
ek şube (branşman) almak için kullanılan kablo ek 
sistemidir. 

n Ek yapmaya hazır hale getirilen kabloları damar kesitlerine uygun kanca 
serfi l kullanarak birleştiriniz ve iyice sıkınız. Çelik zırhlarıda NYAF kablo ve 
kelepçelerle birleştiriniz.

n Hazırlanan kabloları damarlar birbirine değmeyecek şekilde kalıba 
yerleştiriniz. 

n Şekil 5’ de görüldüğü gibi kablo girişlerini kauçuk bant kullanarak, 
kalıpların birleşme noktasını ise butil sızdırmazlık bandı kullanarak 
hazırlayınız.

n Kalıbın üst kapağını kapatıp kalıplar arasında ve kablo girişlerinde hiçbir 
aralık kalmayacak şekilde kalıbın civatalarını sıkınız. 

Şekil-4

Şekil-5
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Sağlığa 
Zararsız
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DOLGU İZOLASYON 
MALZEMESİ’IN HAZIRLANMASI 
VE KALIBA DÖKÜLMESİ

n Kalıplarla beraber gelen reçine 
kutularını açınız.

n B kompenantını A kompenantının 
içine boşaltınız.

n Karıştırıcı çubuğu kullanarak 
karışımı 3-4 dakika karıştırınız.

n Kalıbın üst kısmındaki kapak 
boşluğundan reçine karışımını kalıbın 
içerisine dökünüz.

n Kalıpta sızdırma olması durumun-
da civataları kontrol ediniz ve iyice 
sıkıştırınız.

n Kalıbın üst kapağını kapatınız ve 
vidalayınız.

Kalıp 
No

Kablo Kesiti (mm2) A mm A2 mm B1 mm L1 mm

T4 3 x 70 + 35 - 3 x 120 + 4 450 300 30 550

Kalıp 
No

L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm h1 mm h2 mm D1 mm D1 mm
Branşman

T4 550 345 210 125 130 145 55 55

OMİS ENERJİ

TABLO-3

TABLO-4

T4 Model Branşman Ek Plastik Aksam Boyutları

L1

h2 h1
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YENİDEN DOLDURULABİLİR 0,6/1 kV ‘Y’ EK MUFUY Tipi 

    ÜRÜN İÇERİĞİ

n Alt ve üst olmak üzere iki adet kalıp, 
üç adet kelepçe, bir adet üst kalıp 
kapağı ve paslanmaz civataları.

n Kablo damar kesitlerine uygun dört 
adet kanca serfi l.

n PLN-HK (hydrocarbon dolgu ve izo-
lasyon maddesi) bir adet komponenat 
A, bir adet komponent B.

n Karıştırıcı çubuk yapışkan kauçuk 
bant, butil sızdırmazlık bandı, eldiven, 
PVC bant.

n Uygun çapta metal kelepçe ve NYAF/
Örgü iletken (çelik zırhlı kablolar için).

    Y TİPİ EK MUFUN HAZIRLANMSI

n Kullanılacak malzemeler kuru ve 
temiz olmalıdır.

n Ek yapılacak kablonun uçlarını  Tablo 
5 ‘de verilen ölçülere uygun olarak 
Şekil 6’deki gibi hazırlayınız.

Bir enerji kablosundan (NYY,NYM, NYCY, NYFGbY) 
ek şube (branşman) almak için kullanılan kablo ek 
sistemidir. 

n Ek yapmaya hazır hale getirilen kabloları damar kesitlerine uygun kanca 
serfi l kullanarak birleştiriniz ve iyice sıkınız. Çelik zırhlarıda NYAF kablo ve 
kelepçelerle birleştiriniz.

n Hazırlanan kabloları damarlar birbirine değmeyecek şekilde kalıba 
yerleştiriniz. 

n Şekil 7’ de görüldüğü gibi kablo girişlerini kauçuk bant kullanarak, 
kalıpların birleşme noktasını ise butil sızdırmazlık bandı kullanarak 
hazırlayınız.

n Kalıbın üst kapağını kapatıp kalıplar arasında ve kablo girişlerinde hiçbir 
aralık kalmayacak şekilde kalıbın civatalarını sıkınız.

Şekil-6

Şekil-7
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Sağlığa 
Zararsız
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DOLGU İZOLASYON 
MALZEMESİ’IN HAZIRLANMASI 
VE KALIBA DÖKÜLMESİ

n Kalıplarla beraber gelen reçine 
kutularını açınız.

n B kompenantını A kompenantının 
içine boşaltınız.

n Karıştırıcı çubuğu kullanarak 
karışımı 3-4 dakika karıştırınız.

n Kalıbın üst kısmındaki kapak 
boşluğundan reçine karışımını kalıbın 
içerisine dökünüz.

n Kalıpta sızdırma olması durumun-
da civataları kontrol ediniz ve iyice 
sıkıştırınız.

n Kalıbın üst kapağını kapatınız ve 
vidalayınız.

Kalıp 
No

Kablo Kesiti (mm2) A mm A2 mm B1 mm L1 mm

Y2 4 x 10 - 3 x 25 + 16 220 175 20 280

Y3 3 x 70 + 35 300 225 25 378

Y4 3 x 70 + 3 x 120 + 70 380 300 30 490

Kalıp 
No

L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm h1 mm h2 mm D1 mm D1 mm
Branşman

Y2 280 150 110 60 82 110 32 32

Y3 378 200 160 90 100 122 43 43

Y4 490 250 175 110 130 137 55 55

OMİS ENERJİ

TABLO-5

TABLO-6

Y2, Y3 ve Y4 Model Branşman Ek Plastik Aksam Boyutları

L1

h2 h1

D1
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