KARP CONECTORES PERFURANTES PARA DERIVAÇÃO EM REDES PROTEGIDAS DE MÉDIA TENSÃO
Os conectores perfurantes da família KARP foram desenvolvidos com objetivo de atender a uma
necessidade nas conexões da derivação em redes protegidas de média tensão em 15, 25 e 35kV sem a
necessidade de decapagem ou de recomposição da cobertura do condutor, podendo ser instalado nas
conexões em linha viva. São compostos por dois componentes poliméricos principais, base e tampa. Para
fixação dos cabos e condução elétrica são utilizados barramentos metálicos em liga de cobre estanhado,
tipo piercing. Sob os barramentos, as molas de compensação mantém a pressão permanente de contato
dos dentes dos barramentos sobre os fios dos condutores.

TIPO

BITOLAS
mm²

BITOLAS
mm²

TENSÃO
kV

ESPESSURA DA CAMADA
DE PROTEÇÃO

1

35 – 95

35 – 95

15/25

3 / 4 mm

2

50 – 185

50 – 185

15/25

3 / 4 mm

3

120 – 300

120 – 300

15/25

3 / 4 mm

4

240 – 300

70 – 95/120

15/25

3 / 4 mm

5

70 – 185

70 – 185

35

7,6 mm

6

120 – 300

120 – 300

35

7,6 mm

TORQUE DE
RUPTURA

QUANTIDADE
DE PARAFUSOS

1
42-46 Nm

2

Perfuração do Isolante +
Efeito Mola.

KATIL

OPCIONAL:
Estribo para
aterramento
de segurança,
disponível na
versão 8,20 mm
de diâmetro.

CONECTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Desenvolvido à partir da necessidade de se conectar luminárias utilizadas em iluminação pública à rede
de distribuição de energia elétrica sem ocorrência de danos, a KRJ idealizou o conector modelo KATIL.
Com o conceito inovador de um borne reaplicável para o cabo de derivação (luminária) permitindo que
a luminária seja ligada e desligada sem interferência à rede secundária, o conector KATIL é indicado
para aplicações em redes nuas ou isoladas multiplexadas na faixa de 16mm² a 120 mm² aos cabos da
luminária no range de 1,0 mm² a 2,5 mm² de classes 2,4, 5 e 6, podendo ser montado em qualquer
posição. Com o conector KATIL as concessionárias podem conectar o conector à rede secundária e
ceder um borne / plugue, com efeito mola, para que as prefeituras liguem suas luminárias.
KATIL - CONECTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6 AWG - 336,4 MCM CA/Cu

CABO PRINCIPAL
CLASSE 2

16 - 120 mm² CA/Cu
16 - 14 AWG Cu

CABO DERIVAÇÃO
CLASSES 2,4,5 E 6

1,0 - 2,5 mm² Cu
TORQUE DE APLICAÇÃO: 4 A 5 N.m

Direcionado para
iluminação pública,
o KATIL é indicado
para aplicações em
redes nuas ou isoladas
multiplexadas e pode
ser montado em
qualquer posição.
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