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Značkové produkty MOREK jsou kvalitní výrobky s vysokou 

přidanou hodnotou.
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15 let zkušeností v 
oboru elektrotechniky
Skupinu Morek Group v současné 
době tvoří šest společností v různých 
evropských zemích. Zakládající 
společnost Morek IT OÜ byla založena na počátku roku 2004 v 
Estonsku. Vysokoškolské vzdělání v oboru elektroinženýrství 
a předchozí dlouhodobá profesionální zkušenost zakladatelů 
společnosti na tomto poli umožnila její úspěšný start a rychlý 
růst. V současné době jsme velmi silná skupina, která má 15 let 
zkušeností v oboru.

Naše služby poskytují 
specializovaní 
zaměstnanci
Jsme obchodní společnost, která je pro 
své zákazníky skutečným partnerem. 
Být dobrým partnerem pro nás 
znamená zejména porozumět potřebám různých tržních 
segmentů, poskytovat služby a dodávat produkty těm 
zákazníkům, kterým můžeme vytvořit větší hodnotu než naši 
přímí konkurenti. Úspěšná podpora prodeje u nás zahrnuje 
různé činnosti, kterými se zabýváme v rámci předprodejní i 
poprodejní fáze, abychom zajistili zákazníkovu spokojenost a 
dlouhodobé odběratelské vztahy.

Všichni zaměstnanci skupiny Morek Group jsou odhodláni 
pracovat tak, aby bylo dosaženo těchto cílů. Víme, že je to 
způsob, jak zajistit úspěch zákazníkům i naší společnosti.

Neustálý růst v 
průběhu let
Skupina Morek Group každým rokem 
od svého založení neustále roste. 
Růst započal v období rozmachu 
v odvětví stavebnictví a celosvětové recese. Dnes máme své 
zastoupení ve Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a 
České republice. Tento růst bude pokračovat i v nadcházejících 
letech.

Úvěrový rating nás řadí mezi předních 
16 % společností
Včas hrazené faktury, dostatečné množství výrobků ve skladech, 
včas vyplácené mzdy, benefity pro zaměstnance, atd. – to vše 
vyžaduje dostupnost dostatečného oběžného kapitálu. Morek 
IT OÜ, mateřská společnost skupiny Morek Group, má úvěrový 
rating AA, díky kterému figuruje mezi předními 16 % společností v 
Estonsku.

Prezentace na výstavách
Sledování nových tržních trendů, 
přehled o činnosti konkurence, 
přijímání zpětné vazby na produkty 
a setkávání s dodavateli a zákazníky 
s cílem nalézat nová,  inovativní a  
vhodná řešení – to jsou jen některé 
z našich cílů na mezinárodních výstavách v oboru. Proto 
považujeme účast na těchto výstavách za mimořádně důležitou. 
Naši expozici naleznete na předních veletrzích zaměřených na 
elektrotechniku, jako je AMPER v České republice, Energetab v 
Polsku a Hannover Messe v Německu.

Pečlivě vybraní výrobci ze 
západoevropských zemí
Portfolio našich produktů zahrnuje 
pouze kvalitní produkty, které jsou 
vyrobeny v souladu s dále uvedenými 
velmi vysokými standardy, které 
jsou dodržovány v průběhu celého 
výrobního procesu. Spolupracujeme 
pouze s výrobci, kteří mají letitou 
zkušenost ve výrobě, výzkumu a vývoji produktů. Takto si 
můžeme být jisti, že nabízíme produkty stejné kvality, jakou 
nabízejí uznávané velké společnosti. 

Nejširší portfolio 
spojovacího materiálu 
na trhu
Specializujeme se zejména na 
elektrotechnický spojovací materiál. Po 
dlouhodobém průzkumu trhu, výběru      
produktů a nákupních vyjednáváních můžeme s jistotou říci, že 
máme nejširší portfolio spojovacího materiálu na trhu.

Škála více než 1 000 produktů značky 
Morek
Pro každého zákazníka je velmi důležité využívat svůj čas 
efektivně a soustředit se na svou hlavní činnost. Sestavili jsme 
portfolio takovým způsobem, aby reprezentovalo širokou škálu 
připojovacích řešení a aby uspokojilo ta nejnáročnější očekávání. 
Portfolio značky MOREK proto zahrnuje více než    1 000 
položek a stále se rozšiřuje.

Protože jsme si jisti kvalitou nabízených produktů, zahrnuli 
jsme je všechny pod značku kvality Morek. Tím, že produkty 
prodáváme pod vlastní značkou, poskytujeme záruku, že 
dodávaný produkt dosahuje nejvyšší úrovně kvality.

Profil společnosti Morek
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Certifikáty a prohlášení 
o shodě skupiny Morek 
Group
Kromě kvality je rovněž důležité, aby 
byly produkty bezpečné a splňovaly 
kritéria stávajících předpisů a norem. Mezi našimi produkty 
můžete najít položky, pro které byly vystaveny certifikáty 
mezinárodně uznávanými certifikačními orgány, jako jsou UL, 
FIMKO a Lloyd´s.

CE a prohlášení o shodě RoHS jsou v rámci portfolia našich 
produktů samozřejmostí.

Příznivý poměr kvality a ceny u 
produktů společnosti Morek
Společnosti skupiny Morek Group působí v šesti různých          
zemích, takže máme neustálý přehled o sortimentu produktů 
nabízených na trzích v jednotlivých zemích a o jejich cenovém 
rozpětí. Jsme v přímém kontaktu s různými výrobci a 
disponujeme značným objem prostředků pro nákupy ve velkém. 
Proto můžeme našim zákazníkům nabízet produkty, které jsou 
vždy nadprůměrné kvality a za příznivou cenu. Celé portfolio 
našich produktů je sestaveno dle těchto kritérií poměru kvality 
a ceny.

Inovace
Inovace pro nás začíná zdánlivě malými 
věcmi.

Na jedné straně je to všechno to, co 
činí zákazníkův život jednodušší, např. 
jednodušší a rychlejší zadání objednávky 
v porovnání s tím, jak je to obvykle 
nabízeno na trhu.

Na druhé straně nabízíme zákazníkům 
produkty, které se liší od těch, které jsou standardně dostupné 
na trhu.

Rovněž nabízíme řešení na míru, která berou v úvahu požadavky 
konkrétních zákazníků a která jsou vyrobená speciálně pro ně. 
Součástí našeho portfolia jsou rovněž produkty, které nejen že 
reflektují poptávku na trhu, ale i usnadňují a zefektivňují práci, 
šetří prostor potřebný pro montáž, čas i náklady (např. řadové 
svorky OTL, pružné sběrnice Moflex, gelové  spojky, průchodové 
desky, svorky MAC atd.).

Naše výrobní závody jsou flexibilní, mají potřebné dlouholeté 
zkušenosti, výrobní kapacitu pro testování a výrobu speciálních 
zakázek.

5 let záruka
Jsme přesvědčeni o spolehlivosti všech našich 
produktů, a proto na ně poskytujeme 5-ti 
letou záruku.

Včasné dodávky
Máme centrální sklady v Estonsku, 
Litvě a České republice a zboží 
může být odesláno ze kteréhokoli z 
těchto skladů. V závislosti na cílové 
lokalitě lze zboží expresně dodat do 
24 hodin, nebo je dokonce můžete 
obdržet během několika hodin. Tímto 
zajišťujeme zákazníkům doručení jejich zboží přesně na čas dle 
jejich potřeb.

Rychlé vyřízení reklamace
Všem našim zákazníkům odpovídáme na jejich případné 
reklamace v co nejkratší lhůtě. Díky několika úrovním 
managementu v naší společnosti jsme na rozdíl od velkých 
společností schopni řešit technické problémy s produkty velmi 
rychle – komunikace mezi různými zeměmi a zaměstnanci 
probíhá rychle a přímo, a specialista pro daný produkt je 
zákazníkovi k dispozici maximálně jako druhý kontakt. 

Náš závazek: Značkové 
produkty Morek se 
vyznačují kvalitou. V 
tomto směru nikdy 
neděláme kompromisy
Jeden ze základních principů fungování 
společnosti je ujištění, že všichni zaměstnanci mají potřebné 
znalosti, dle kterých jsou vybírány produkty a navrhovány 
služby. Podle toho může zákazník učinit svou nejdůležitější 
volbu – zjistí, zda jsou produkty a služby této společnosti pro 
něj vhodné či nikoli. 

Naším závazkem je fakt, že produkty značky Morek se vyznačují 
kvalitou. Vzhledem k tomu, že tento závazek je základem 
našeho obchodního úspěchu, nikdy v tomto směru neděláme        
kompromisy.

Politika konfliktních minerálů
Společnost Morek podporuje ukončení násilí, porušování 
lidských práv a ničení životního prostředí v DRC. Dodržujeme 
všechny podmínky politiky konfliktních minerálů a budeme 
dodržovat právo EU v rámci nařízení o konfliktních minerálech, 
jakmile bude schváleno.
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Kabelová oka s trhacími šrouby do 12 kV

Kabelová oka s trhacími šrouby do 12 kV

Pro aplikace do 12 kV 

Vhodné pro Al a 
Cu vodiče

Certifikováno dle normy 

EN 61238-1 třída A 
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Kabelová oka s trhacími šrouby do 12 kV

Kabelová oka se používají pro ukončení hliníkových nebo 
měděných  vodičů v aplikacích do 12 kV.

Výhody

• Technologie trhacího šroubu umožňuje snadnou 
instalaci kabelových ok bez potřeby použití speciálního 
nářadí.

• Úzká typová řada kabelových ok s trhacími šrouby 
pokryje celou škálu průřezů vodičů.

• Speciálně navržená hliníková těla ok jsou 
vyrobena z vysokopevnostní hliníkové slitiny a jsou 
pocínována, což umožňuje aplikace na hliníkové a 
měděné vodiče.

• Hliníkové a pocínované mosazné trhací šrouby jsou 
navrženy tak, aby se utrhly při dosažení požadovaného 
utahovacího momentu a tím je zaručen dobrý elektrický 
kontakt. 

• Trhací šrouby jsou potřeny speciální antioxidační 
pastou pro eliminaci koroze a oxidace v místech 
elektrického kontaktu.

• Kabelová oka jsou voděodolná a vhodná pro venkovní 
i vnitřní použití. Lze je použít pro pevné, splétané, 
sektorové a kruhové vodiče. 

• Kabelová oka s trhacími šrouby jsou kompatibilní s 
většinou ukončovacích sad mnoha výrobců. Kompaktní 
design umožňuje použití v menším instalačního prostoru 
a to zejména u kabelových ok větších velikostí.

Normy

Testováno a certifikováno dle normy IEC 61238-1 třída A.

Technická specifikace

• Jmenovité napětí až do 12 kV

• Vhodné pro měděné a hliníkové vodiče

• Šrouby jsou potřeny antioxidačním mazivem

Materiály

Tělo oka: pocínovaná vysokopevnostní slitina hliníku

Kabelová oka s trhacími hliníkovými šrouby: slitina 
hliníku

Kabelová oka s trhacími mosaznými šrouby: galvanicky 
pocínovaná mosaz

Konektory v souladu s normou EN 61238-1:2003 pro měděné a hliníkové kabely jsou 
rozděleny do dvou tříd.

Třída A (prováděny testy oteplení a zkratové odolnosti) – 
tyto konektory jsou určeny pro distribuci elektřiny nebo pro 
průmyslové sítě, kde mohou být vystaveny zkratům relativně 
vysoké intenzity a trvání. Konektory třídy A jsou proto vhodné pro 
většinu aplikací.

Třída B (prováděny pouze testy zahřívání, zkratová odolnost 
nebyla testována) – tyto svorky jsou vhodné pro sítě, u nichž 
dochází k rychlé eliminaci přetížení nebo zkratů pomocí 
nainstalovaných ochranných zařízení, např. rychločinných pojistek.

Utržení hlavy šroubu při 
dosažení požadovaného 
utahovacího momentu Drážkování jako ochrana 

proti vytažení vodiče

Tloušťka 
pocínované vrstvy 

10 µm

Speciální antioxidační 
kontaktní pasta na 

šroubech

Zkosené vnější hrany 
a hladký povrch

Typové označení a průřez 
vodiče uveden na těle 

konektoru
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Rozměry

Kabelová oka s trhacími hliníkovými šrouby do 12 kV

Otvor pro šroub MSLL35 MSLL50 MSLL51 MSLL70 MSLL95

M10 MSLL0351A10 MSLL0501A10 MSLL0502A10 - -

M12 MSLL0351A12 MSLL0501A12 MSLL0502A12 MSLL0702A12 MSLL0951A12

M16 - - - - -

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 6 - 35 6 - 50 6 - 50 16 - 70 16 - 95

RM               Kruhový laněný vodič 10 - 35 10 - 50 10 - 50 16 - 70 16 - 95

SE                 Sektorový plný vodič 16 - 35 16 - 50 16 - 50 16 - 70 16 - 95

SM                Sektorový laněný vodič 16 - 25 16 - 35 16 - 35 16 - 70 16 - 95

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič               16 - 35 6 - 50 6 - 50 16 - 70 25 - 95

SM                Sektorový laněný vodič                               16 - 35 6 - 50 6 - 50 16 - 70 25 - 95

RE                 Kruhový plný vodič 6 - 25 6 - 35 6 - 35 6 - 35 10 - 35

Počet šroubů / typ šroubu 1 / M10 1 / M10 2 / M10 2 / M12 1 / M12

L1 / L2 / l 53 / 40 / 18 62 / 51 / 28 62 / 51 / 30 90 / 75 / 40 65 / 52 / 24

D / d 16 / 9 20 / 11 20 / 11 22 / 12 25 / 14

Hmotnost (g) 23 37 42 62 65

Balení (ks) 50 50 50 50 25

Šrouby: slitina hliníku

Vhodné pro Al/Cu aplikace
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Otvor pro šroub MSLL96 MSLL150 MSLL240 MSLL300

M10 - - - -

M12 MSLL0952A12 MSLL1502A12 MSLL2402A12 MSLL3002A12

M16 - - MSLL2402A16 MSLL3002A16

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 16 - 95 35 - 150 50 - 240 120 - 300

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 95 35 - 150 50 - 240 120 - 300

SE                 Sektorový plný vodič 16 - 95 35 - 150 50 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 16 - 95 35 - 120 50 - 240 120 - 300

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič          25 - 95 35 - 150 50 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 95 35 - 150 50 - 240 120 - 300

RE                 Kruhový plný vodič 10 - 35 25 - 35 - -

Počet šroubů / typ šroubu 2 / M12 2 / M16 2 / M18 2 / M22

L1 / L2 / l 76 / 63 / 32 100 / 85 / 52 115 / 97 / 57 123 / 104 / 59

D / d 25 / 15 29 / 18 35 / 22 38 / 24,5

Hmotnost (g) 82 120 250 280

Balení (ks) 25 40 15 10

Šrouby: slitina hliníku

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Kabelová oka s trhacími hliníkovými šrouby do 12 kV

Rozměry
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Kabelová oka s trhacími mosaznými šrouby do 12 kV

Otvor pro šroub MSLL35 MSLL50 MSLL70

M10 MSLL0351B10 MSLL0501B10 -

M12 MSLL0351B12 MSLL0501B12 MSLL0702B12

M16 - - -

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 6 - 35 6 - 50 16 - 70

RM               Kruhový laněný vodič 10 - 35 10 - 50 16 - 70

SE                 Sektorový plný vodič 16 - 35 16 - 50 16 - 70

SM                Sektorový laněný vodič 16 - 25 16 - 35 16 - 70

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 35 6 - 50 16 - 70

SM                Sektorový laněný vodič 16 - 35 6 - 50 16 - 70

RE                 Kruhový plný vodič 6 - 25 6 - 35 6 - 35

Počet šroubů / šroub 1 / M10 1 / M10 2 / M12

L1 / L2 / l 53 / 40 / 18 62 / 51 / 28 90 / 75 / 40

D / d 16 / 9 20 / 11 22 / 12

Hmotnost (g) 27 47 100

Balení (ks) 50 50 30

Rozměry

Šrouby: pocínovaná mosaz

Vhodné pro Al/Cu aplikace
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Otvor pro šroub MSLL150 MSLL240 MSLL300

M10 - - -

M12 MSLL1502B12 MSLL2402B12 MSLL3002B12

M16 - MSLL2402B16 MSLL3002B16

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 35 - 150 120 - 240 120 - 300

RM               Kruhový laněný vodič 35 - 150 120 - 240 120 - 300

SE                 Sektorový plný vodič 35 - 150 120 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 35 - 120 120 - 240 120 - 300

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 35 - 150 120 - 240 120 -  300

SM                Sektorový laněný vodič 35 - 150 120 - 240 120 -  300

RE                 Kruhový plný vodič 25 - 35 - -

Počet šroubů / šroub 2 / M16 2 / M18 2 / M22

L1 / L2 / l 100 / 85 / 52 115 / 97 / 57 123 / 104 / 59

D / d 29 / 18 35 / 22 38 / 24,5

Hmotnost (g) 170 345 380

Balení (ks) 40 15 10

Kabelová oka s trhacími mosaznými šrouby do 12 kV

Šrouby: pocínovaná mosaz

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Rozměry
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Kabelové spojky s trhacími šrouby do 12 kV

Kabelové spojky s trhacími šrouby do 12 kV

Pro aplikace do 12 kV 

Vhodné pro Al a 
Cu vodiče

Certifikováno dle normy 

EN 61238-1 třída A 
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Kabelové spojky se používají ke spojení hliníkových nebo 
měděných  vodičů v aplikacích do 12 kV.

Výhody

• Technologie trhacího šroubu umožňuje snadnou 
instalaci kabelových spojek bez potřeby použití 
speciálního nářadí.

• Úzká typová řada kabelových spojek s trhacími šrouby 
pokryje celou škálu průřezů vodičů.

• Speciálně navržená hliníková těla spojek jsou vyrobena 
z vysokopevnostní hliníkové slitiny a jsou pocínována, 
což umožňuje aplikace na hliníkové a měděné vodiče.

• Hliníkové a pocínované mosazné trhací šrouby jsou 
navrženy tak, aby se utrhly při dosažení požadovaného 
utahovacího momentu a tím je zaručen dobrý elektrický 
kontakt. 

• Trhací šrouby jsou potřeny speciální antioxidační 
pastou pro eliminaci koroze a oxidace v místech 
elektrického kontaktu.

• Kabelové spojky jsou voděodolné a vhodné pro 
venkovní i vnitřní použití. Lze je použít pro pevné, 
splétané, sektorové a kruhové vodiče. 

• Kabelové spojky s trhacími šrouby jsou kompatibilní 
s většinou spojovacích sad mnoha výrobců. Kompaktní 
design umožňuje použití v menším instalačního prostoru 
a to zejména u kabelových spojek větších velikostí.

Normy

Testováno a certifikováno dle normy IEC 61238-1 třída A.

Technická specifikace

• Jmenovité napětí až do 12 kV

• Vhodné pro měděné a hliníkové vodiče

• Šrouby jsou potřeny antioxidačním mazivem

Materiály

Tělo spojky: pocínovaná vysokopevnostní slitina hliníku

Kabelové spojky s trhacími hliníkovými šrouby: slitina 
hliníku

Kabelové spojky s trhacími mosaznými šrouby: 
galvanicky pocínovaná mosaz

Kabelové spojky s trhacími šrouby do 12 kV

Utržení hlavy šroubu při 
dosažení požadovaného 
utahovacího momentu

Tloušťka 
pocínované vrstvy 

10 µm

Typové označení a průřez 
vodiče uveden na těle 

konektoru

Speciální antioxidační 
kontaktní pasta na 

šroubech

Zkosené vnější hrany a 
hladký povrch

Drážkování jako 
ochrana proti vytažení 

vodiče

Konektory v souladu s normou EN 61238-1:2003 pro měděné a hliníkové kabely jsou 
rozděleny do dvou tříd.

Třída A (prováděny testy oteplení a zkratové odolnosti) – 
tyto konektory jsou určeny pro distribuci elektřiny nebo pro 
průmyslové sítě, kde mohou být vystaveny zkratům relativně 
vysoké intenzity a trvání. Konektory třídy A jsou proto vhodné pro 
většinu aplikací.

Třída B (prováděny pouze testy zahřívání, zkratová odolnost 
nebyla testována) – tyto svorky jsou vhodné pro sítě, u nichž 
dochází k rychlé eliminaci přetížení nebo zkratů pomocí 
nainstalovaných ochranných zařízení, např. rychločinných pojistek.
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Rozměry

Kabelové spojky s trhacími hliníkovými šrouby do 12 kV

MSCL16 MSCL25 MSCL50 MSCL95

MSCL0162A00 MSCL0252A00 MSCL0502A00 MSCL0952A00

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 1,5 - 16 6 - 35 10 - 50 25 - 95

RM               Kruhový laněný vodič 1,5 - 16 10 - 35 10 - 50 25 - 95

SE                 Sektorový plný vodič 1,5 - 16 16 - 35 16 - 50 25 - 95

SM                Sektorový laněný vodič 1,5 - 16 16 - 25 16 - 35 25 - 95

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 1,5 - 16 16 - 35 16 - 50 25 - 95

SM                Sektorový laněný vodič 1,5 - 16 16 - 35 16 - 50 25 - 95

RE                 Kruhový plný vodič 1,5 - 16 6 - 25 16 - 35 25 - 35

Počet šroubů / typ šroubu 2 / M6 2 / M8 2 / M10 2 / M12

L / l 30 / 14 40 / 17 37 / 17 54 / 24

D / d 12 / 6 16 / 9 18 / 10 25 / 14

Hmotnost (g) 10 22 26 47

Balení (ks) 100 50 50 50

Šrouby: slitina hliníku

Vhodné pro Al/Cu aplikace
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MSCL150 MSCL240 MSCL241 MSCL300

MSCL1502A00 MSCL2402A00 MSCL2404A00 MSCL3004A00

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 25 - 150 120 - 240 50 - 240 150 - 300

RM               Kruhový laněný vodič 25 - 150 120 - 240 50 - 240 150 - 300

SE                 Sektorový plný vodič 25 - 150 120 - 240 50 - 240 150 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 120 120 - 240 50 - 240 150 - 300

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 25 - 120 120 - 240 50 - 240 150 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 35 - - -

RE                 Kruhový plný vodič - - - -

Počet šroubů / typ šroubu 2 / M16 2 / M18 4 / M18 4 / M22

L / l 70 / 30 80 / 36 120 / 56 112 / 52

D / d 28 / 17 36 / 24 35 / 22 38 / 24

Hmotnost (g) 87 162 220 265

Balení (ks) 35 25 20 20

Šrouby: slitina hliníku

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Kabelové spojky s trhacími hliníkovými šrouby do 12 kV

Rozměry
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Kabelové spojky s trhacími mosaznými šrouby do 12 kV

MSCL16 MSCL25 MSCL50 MSCL95

MSCL0162B00 MSCL0252B00 MSCL0502B00 MSCL0952B00

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 1,5 - 16 6 - 35 16 - 50 25 - 95

RM               Kruhový laněný vodič 1,5 - 16 10 - 25 16 - 50 25 - 95

SE                 Sektorový plný vodič 1,5 - 16 16 - 25 16 - 50 25 - 95

SM                Sektorový laněný vodič 1,5 - 16 16 - 25 16 - 35 25 - 95

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 1,5 - 16 16 - 35 16 - 50 25 - 95

SM                Sektorový laněný vodič 1,5 - 16 16 - 35 16 - 50 25 - 95

RE                 Kruhový plný vodič 1,5 - 16 6 - 25 16 - 35 25 - 35

Počet šroubů / typ šroubu 2 / M6 2 / M8 2 / M10 2 / M12

L / l 30 / 14 40 / 17 55 / 24 56 / 24

D / d 12 / 6 16 / 9 21 / 11 25 / 14

Hmotnost (g) 15 32 60 90

Balení (ks) 100 50 50 50

Rozměry

Šrouby: pocínovaná mosaz

Vhodné pro Al/Cu aplikace
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MSCL150 MSCL240 MSCL300

MSCL1502B00 MSCL2402B00 MSCL3004B00

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 35 - 150 120 - 240 150 - 300

RM               Kruhový laněný vodič 35 - 150 120 - 240 150 - 300

SE                 Sektorový plný vodič 35 - 150 120 - 240 150 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 35 - 120 120 - 240 150 - 300

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 35 - 120 120 - 240 150 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 35 - 120 120 - 240 150 - 300

RE                 Kruhový plný vodič 35 - -

Počet šroubů / typ šroubu 2 / M16 2 / M18 4 / M22

L / l 70 / 30 80 / 36 112 / 52

D / d 28 / 18 36 / 24 38 / 24

Hmotnost (g) 135 240 310

Balení (ks) 35 25 20

Kabelové spojky s trhacími mosaznými šrouby do 12 kV

Šrouby: pocínovaná mosaz

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Rozměry
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Kabelová oka s trhacími šrouby do 36 kV

Kabelová oka s trhacími šrouby do 36 kV

Pro aplikace do 36 kV  

Vhodné pro Al a Cu 
vodiče 

Certifikováno dle normy 
EN 61238-1 třída A 
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Kabelová oka s trhacími šrouby do 36 kV

Kabelová oka se používají pro ukončení hliníkových nebo 
měděných  vodičů v aplikacích do 12 kV.

Výhody

• Technologie trhacího šroubu umožňuje snadnou 
instalaci kabelových ok bez potřeby použití speciálního 
nářadí.

• Speciálně navržená hliníková těla ok jsou 
vyrobena z vysokopevnostní hliníkové slitiny a jsou 
pocínována, což umožňuje aplikace na hliníkové a 
měděné vodiče. 

• Hliníkové a pocínované mosazné trhací šrouby jsou 
navrženy tak, aby se utrhly při dosažení požadovaného 
utahovacího momentu a tím je zaručen dobrý elektrický 
kontakt.

• Trhací šrouby jsou potřeny speciálním antioxidační 
pastou pro eliminaci koroze a oxidace v místech 
elektrického kontaktu.

• Středící kroužky a montážní návod jsou dodávány v 
balení pro zajištění správné instalace.

• Kabelová oka jsou voděodolná a vhodná pro venkovní 
i vnitřní použití. Lze je použít pro pevné, splétané, 
rozděleny do dvou tříd.

• Kabelová oka s trhacími šrouby jsou kompatibilní s 
většinou ukončovacích sad mnoha výrobců. Kompaktní 
design umožňuje použití v menším instalačního prostoru 
a to zejména u kabelových ok větších velikostí.

Normy

Testováno a certifikováno dle normy IEC 61238-1 třída A.

Technická specifikace

• Jmenovité napětí až do 36 kV

• Vhodné pro měděné a hliníkové vodiče

• Šrouby jsou potřeny antioxidačním mazivem

• Středící kroužky součástí balení

Materiály

Tělo oka: pocínovaná vysokopevnostní slitina hliníku

Kabelová oka s trhacími hliníkovými šrouby: slitina 
hliníku

Kabelová oka s trhacími mosaznými šrouby: galvanicky 
pocínovaná mosaz

Utržení hlavy šroubu při 
dosažení požadovaného 
utahovacího momentu Drážkování jako ochrana proti 

vytažení vodiče

Tloušťka 
pocínované vrstvy 

10 µm

Speciální antioxidační 
kontaktní pasta na 

šroubech

Zkosené vnější hrany a 
hladký povrch

Typové označení a průřez 
vodiče uveden na těle 

konektoru

Konektory v souladu s normou EN 61238-1:2003 pro měděné a hliníkové kabely jsou 
rozděleny do dvou tříd. 

Třída A (prováděny testy oteplení a zkratové odolnosti) – 
tyto konektory jsou určeny pro distribuci elektřiny nebo pro 
průmyslové sítě, kde mohou být vystaveny zkratům relativně 
vysoké intenzity a trvání. Konektory třídy A jsou proto vhodné pro 
většinu aplikací.

Třída B (prováděny pouze testy zahřívání, zkratová odolnost 
nebyla testována) – tyto svorky jsou vhodné pro sítě, u nichž 
dochází k rychlé eliminaci přetížení nebo zkratů pomocí 
nainstalovaných ochranných zařízení, např. rychločinných pojistek.
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Rozměry

Kabelová oka s trhacími hliníkovými šrouby do 36 kV

Otvor pro šroub MSLM95 MSLM150 MSLM240 MSLM300

M12 MSLM0951A12 MSLM1501A12 MSLM2402A12 MSLM3002A12

M16 - MSLM2402A16 MSLM3002A16

M20 - - - -

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 16 - 95 50 - 150 95 - 240 120 - 300

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 95 50 - 150 95 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 70 50 - 120 95 - 185 120 - 240

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 70 50 - 120 95 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 70 50 - 120 95 - 185 120 - 240

Počet šroubů / šroub 1 / M12 1 / M14 2 / M18 2 / M22

L1 / L2 / l 76 / 60 / 32 95 / 78 / 42 112 / 95 / 57 125 / 105 / 67

D / d 24 / 9,5 29 / 16 33 / 20 38 / 24,5

Hmotnost (g) 60 122 182 246

Balení (ks) 25 25 15 14

Šrouby: slitina hliníku

Vhodné pro Al/Cu aplikace



www.morek.cz 21

Otvor pro šroub MSLM400 MSLM630 MSLM1000

M12 MSLM4003A12 MSLM6303A12 -

M16 MSLM4003A16 MSLM6303A16 MSLM10004A16

M20 - - MSLM10004A20

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

RM               Kruhový laněný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

SM                Sektorový laněný vodič 185 - 300 400 - 500 630 - 800

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

SM                Sektorový laněný vodič 185 - 300 400 - 500 630 - 800

Počet šroubů / šroub 3 / M22 3 / M22 4 / M22 dlouhý

L1 / L2 / l 140 / 120 / 79 163 / 136 / 94 194 / 161 / 105

D / d 42 / 26 52 / 34 65 / 41

Hmotnost (g) 367 605 1095

Balení (ks) 10 6 3

Šrouby: slitina hliníku

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Kabelová oka s trhacími hliníkovými šrouby do 36 kV

Rozměry
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Otvor pro šroub MSLM95 MSLM150 MSLM240 MSLM300

M12 MSLM0951B12 MSLM1501B12 MSLM2402B12 MSLM3002B12

M16 - - MSLM2402B16 MSLM3002B16

M20 - - - -

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 16 - 95 50 - 150 95 - 240 120 - 300

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 95 50 - 150 95 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 70 50 - 120 95 - 185 120 - 240

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 70 50 - 120 95 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 70 50 - 120 95 - 185 120 - 240

Počet šroubů / šroub 1 / M12 1 / M14 2 / M18 2 / M22

L1 / L2 / l 76 / 60 / 32 95 / 78 / 42 112 / 95 / 57 125 / 105 / 67

D / d 24 / 9,5 29 / 16 33 / 20 38 / 24,5

Hmotnost (g) 70 145 230 320

Balení (ks) 25 25 15 14

Kabelová oka s trhacími mosaznými šrouby do 36 kV

Rozměry

Šrouby: pocínovaná mosaz

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Kabelová oka do 36 kV jsou také k dispozici s mosaznými šrouby s vnitřním šestihranem – pro objednání prosím 
změňte v objednacím čísle písmeno B na písmeno D. Např. MSLM0951D12.
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Otvor pro šroub MSLM400 MSLM630 MSLM1000

M12 MSLM4003B12 MSLM6303B12 -

M16 MSLM4003B16 MSLM6303B16 MSLM10004B16

M20 - - MSLM10004B20

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

RM               Kruhový laněný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

SM                Sektorový laněný vodič 185 - 300 400 - 500 630 - 800

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

SM                Sektorový laněný vodič 185 - 300 400 - 500 630 - 800

Počet šroubů / šroub 3 / M22 3 / M22 4 / M22 dlouhý

L1 / L2 / l 140 / 120 / 79 163 / 136 / 94 194 / 161 / 105

D / d 42 / 26 52 / 34 65 / 41

Hmotnost (g) 510 720 1300

Balení (ks) 10 6 3

Kabelová oka s trhacími mosaznými šrouby do 36 kV

Šrouby: pocínovaná mosaz

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Kabelová oka do 36 kV jsou také k dispozici s mosaznými šrouby s vnitřním šestihranem – pro objednání prosím 
změňte v objednacím čísle písmeno B na písmeno D. Např. MSLM0951D12.

Rozměry
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Kabelové spojky s trhacími šrouby do 36 kV

Kabelové spojky s trhacími šrouby do 36 kV

Pro aplikace do 36 kV  

Vhodné pro Al a Cu 
vodiče 

Certifikováno dle normy 
EN 61238-1 třída A 
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Kabelové spojky s trhacími šrouby do 36 kV

Kabelové spojky se používají ke spojení hliníkových nebo 
měděných  vodičů v aplikacích do 36 kV.

Výhody

• Technologie trhacího šroubu umožňuje snadnou 
instalaci kabelových spojek bez potřeby použití 
speciálního nářadí.

• Úzká typová řada kabelových spojek s trhacími šrouby 
pokryje celou škálu průřezů vodičů.

• Speciálně navržená hliníková těla spojek jsou vyrobena 
z vysokopevnostní hliníkové slitiny a jsou pocínována, 
což umožňuje aplikace na hliníkové a měděné vodiče.

• Hliníkové a pocínované mosazné trhací šrouby jsou 
navrženy tak, aby se utrhly při dosažení požadovaného 
utahovacího momentu a tím je zaručen dobrý elektrický 
kontakt. 

• Trhací šrouby jsou potřeny speciálním antioxidační 
pastou pro eliminaci koroze a oxidace v místech 
elektrického kontaktu.

• Kabelové spojky jsou voděodolné a vhodné pro 
venkovní i vnitřní použití. Lze je použít pro pevné, 
splétané, sektorové a kruhové vodiče. 

• Kabelové spojky s trhacími šrouby jsou kompatibilní 
s většinou spojovacích sad mnoha výrobců. Kompaktní 
design umožňuje použití v menším instalačního prostoru 
a to zejména u kabelových spojek větších velikostí.

Normy

Testováno a certifikováno dle normy IEC 61238-1 třída A.

Technická specifikace

• Jmenovité napětí až do 36 kV

• Vhodné pro měděné a hliníkové vodiče

• Šrouby jsou potřeny antioxidačním mazivem

• Středící kroužky součástí balení

Materiály

Tělo spojky: pocínovaná vysokopevnostní slitina hliníku

Kabelové spojky s trhacími hliníkovými šrouby: slitina 
hliníku

Kabelové spojky s trhacími mosaznými šrouby: 
galvanicky pocínovaná mosaz

Utržení hlavy šroubu při 
dosažení požadovaného 
utahovacího momentu

Drážky uvnitř proti 
vytažení vodiče

Tloušťka 
pocínované vrstvy 

10 µm

Typové označení a průřez 
vodiče uveden na těle 

konektoru

Speciální antioxidační 
kontaktní pasta na 

šroubech

Zkosené vnější hrany a 
hladký povrch

Konektory v souladu s normou EN 61238-1:2003 pro měděné a hliníkové kabely jsou 
rozděleny do dvou tříd.

Třída A (prováděny testy oteplení a zkratové odolnosti) – 
tyto konektory jsou určeny pro distribuci elektřiny nebo pro 
průmyslové sítě, kde mohou být vystaveny zkratům relativně 
vysoké intenzity a trvání. Konektory třídy A jsou proto vhodné pro 
většinu aplikací.

Třída B (prováděny pouze testy zahřívání, zkratová odolnost 
nebyla testována) – tyto svorky jsou vhodné pro sítě, u nichž 
dochází k rychlé eliminaci přetížení nebo zkratů pomocí 
nainstalovaných ochranných zařízení, např. rychločinných pojistek.
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Kabelové spojky s trhacími hliníkovými šrouby do 36 kV

Rozměry

MSCM95 MSCM150 MSCM240 MSCM300

MSCM0952A00 MSCM1502A00 MSCM2404A00 MSCM3004A00

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 16 - 95 50 - 150 95 - 240 120 - 300

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 95 50 - 150 95 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 70 50 - 120 95 - 185 120 - 240

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 70 50 - 120 95 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 70 50 - 120 95 - 185 120 - 240

Počet šroubů / typ šroubu 2 / M12 2 / M14 4 / M18 4 / M22

L / l 70 / 33 80 / 35 120 / 56 142 / 67

D / d 24 / 14 30 / 16 33 / 20 38 / 24,5

Hmotnost (g) 74 146 230 400

Balení (ks) 30 25 15 10

Šrouby: slitina hliníku

Vhodné pro Al a Cu aplikace



www.morek.cz 27

MSCM400 MSCM630 MSCM1000

MSCM4006A00 MSCM6306A00 MSCM10008A00

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

RM               Kruhový laněný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

SM                Sektorový laněný vodič 185 - 300 400 - 500 630 - 800

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

SM                Sektorový laněný vodič 185 - 300 400 - 500 630 - 800

Počet šroubů / typ šroubu 6 / M22 6 / M22 8 / M22 dlouhý

L / l 170 / 82 200 / 94 220 / 105

D / d 42 / 26 52 / 34 65 / 41

Hmotnost (g) 580 815 1340

Balení (ks) 5 3 2

Šrouby: slitina hliníku

Vhodné pro Al a Cu aplikace

Kabelové spojky s trhacími hliníkovými šrouby do 36 kV

Rozměry
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Kabelové spojky s trhacími mosaznými šrouby do 36 kV

Rozměry

Šrouby: pocínovaná mosaz

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Kabelové spojky do 36 kV jsou také k dispozici s hliníkovými šrouby s vnitřním šestihranem – pro objednání prosím 
změňte v objednacím čísle písmeno B na písmeno D. Např. MSCM0952D00.

MSCM95 MSCM150 MSCM240 MSCM300

MSCM0952B00 MSCM1502B00 MSCM2404B00 MSCM3004B00

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 16 - 95 50 - 150 95 - 240 120 - 300

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 95 50 - 150 95 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 70 50 - 120 95 - 185 120 - 240

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 16 - 70 50 - 120 95 - 240 120 - 300

SM                Sektorový laněný vodič 25 - 70 50 - 120 95 - 185 120 - 240

Počet šroubů / typ šroubu 2 / M12 2 / M14 4 / M18 4 / M22

L / l 70 / 33 80 / 35 120 / 56 142 / 67

D / d 24 / 14 30 / 16 33 / 20 38 / 24,5

Hmotnost (g) 90 170 250 510

Balení (ks) 30 25 15 10
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Kabelové spojky s trhacími mosaznými šrouby do 36 kV

Šrouby: pocínovaná mosaz

Vhodné pro Al/Cu aplikace

Kabelové spojky do 36 kV jsou také k dispozici s hliníkovými šrouby s vnitřním šestihranem – pro objednání prosím 
změňte v objednacím čísle písmeno B na písmeno D. Např. MSCM0952D00.

Rozměry

MSCM400 MSCM630 MSCM1000

MSCM4006B00 MSCM6306B00 MSCM10008B00

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Al (mm2)

RE                 Kruhový plný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

RM               Kruhový laněný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

SM                Sektorový laněný vodič 185 - 300 400 - 500 630 - 800

Rozsah upínaných vodičů Cu (mm2)

RM               Kruhový laněný vodič 185 - 400 400 - 630 630 - 1000

SM                Sektorový laněný vodič 185 - 300 400 - 500 630 - 800

Počet šroubů / typ šroubu 6 / M22 6 / M22 8 / M22 dlouhý

L / l 170 / 82 200 / 94 220 / 105

D / d 42 / 26 52 / 34 65 / 41

Hmotnost (g) 800 1200 1900

Balení (ks) 5 3 2
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Spojovací a ukončovací sady pro kabely do 1kV 

Pro aplikace do 1kV  

Vhodné pro kabely s PVC/
XLPE izolací

Certifikováno dle normy 
EN61238-1 třída A 

Spojovací a ukončovací sady pro kabely do 1kV 
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Ukončovací sady s kabelovými oky s trhacími šrouby do 1kV 

• Ukončovací sady se používají pro zakončení kabelů 
s plastovou izolací a vnějším plastovým pláštěm v 
sítích do 1kV. Kabelová oka s trhacími šrouby jsou 
součástí sady.

• Ukončovací sady jsou k dispozici pro 3, 4 nebo 5 
žilové kabely a jsou vhodné pro hliníkové i měděné 
vodiče.

• Součástí balení jsou brousící a čistící materiály 
včetně montážního návodu.

Objednací číslo Rozsah upínaných vodičů Kabelová oka Počet žil

MSLS0351A10 Al / Cu 6 - 35 mm² 4 x MSLL0351A10 4

MSLS0701A12 Al / Cu 25 - 70 mm² 4 x MSLL0951A12 4

MSLS1202A12 Al / Cu 70 - 120 mm² 4 x MSLL1502A12 4

MSLS2402A12 Al / Cu 120 - 240 mm² 4 x MSLL2402A12 4

• Teplem smrštitelné bužírky pro vodiče a vnější 
izolační bužírka jsou vysoce kvalitní výrobky, které 
usnadňují proces instalace.

• Smršťovací ukončovací sady jsou vhodné 
pro vnitřní a venkovní aplikace.

Pro informace o sadách pro 3 a 5-ti žilové kabely nás prosím 
kontaktujte.
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Spojovací sady s kabelovými spojkami s trhacími šrouby do 1kV 

• Spojovací sady se používají ke spojení kabelů s 
plastovou izolací a vnějším plastovým pláštěm v 
sítích do 1kV. Kabelové spojky s trhacími šrouby jsou 
součástí sady.

• Spojovací sady jsou k dispozici pro 3, 4 nebo 5 žilové 
kabely a jsou vhodné pro hliníkové i měděné vodiče.

Objednací číslo Rozsah upínaných vodičů Kabelová oka Počet žil

MSCS0352A00 Al / Cu 6 - 35 mm² 4 x MSCL0252A00 4

MSCS0502A00 Al / Cu 16-50 mm² 4 x MSCL0502A00 4

MSCS0702A00 Al / Cu 25 - 70 mm² 4 x MSCL0952A00 4

MSCS0952A00 Al / Cu 50 - 95 mm² 4 x MSCL0952A00 4

MSCS1202A00 Al / Cu 70 - 120 mm² 4 x MSCL1502A00 4

MSCS2404A00 Al / Cu 95 - 240 mm² 4 x MSCL2404A00 4

MSCS2402A00 Al / Cu 120 - 240 mm² 4 x MSCL2402A00 4

MSCS3004A00 Al / Cu 150 - 300 mm² 4 x MSCL3004A00 4

• Součástí balení jsou brousící a čistící materiály 
včetně montážního návodu. 

• Teplem smrštitelné bužírky pro vodiče a vnější 
izolační bužírka jsou vysoce kvalitní výrobky, které 
usnadňují proces instalace.

Pro informace o sadách pro 3 a 5-ti žilové kabely nás prosím 
kontaktujte.
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