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LoviFlex®
GSE eindsluitingen

•  Verlenging levensduur  
van bestaande assets

•  Onderhoudsvrij:  
navullen niet nodig

•  Veilig voor de monteur: 
geen olie verhitten

LoviFlex® GSE eindsluitingen bieden een 
betrouwbare en duurzame oplossing voor 
instandhouding van GPLK verbindingen in 
middenspanningsstations.  

De montagevriendelijke constructie garandeert 
een robuuste, onderhoudsvrije eindsluiting. 
Door de toepassing van LoviSil® vloeibare 
siliconen techniek is de eindsluiting veilig en 
zonder olie te monteren.
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We connect your power

Robuust, betrouwbaar én duurzaam
De LoviFlex® eindsluiting is uitgevoerd in een sterke behuizing 
van ABS en siliconenrubber. De eindsluiting wordt gevuld met 
LoviSil®, een medium van vloeibare siliconen dat een perfecte 
elektrische isolatie garandeert. 

LoviSil® migreert met het kabelvet en voorkomt zodoende 
uitdrogen van de papierkabel. Bovendien is de LoviSil® in de 
eind sluiting na 2-3 weken uitgehard waardoor navullen 
naderhand overbodig is. 

Eenvoudige en veilige montage
Door het gebruik van LoviSil® is de montage veel veiliger en de 
montagetijd aanzienlijk korter. Het verhitten van olie en de 
wachttijden voor het afkoelen zijn verleden tijd. De 
tweedelige opbouw zorgt dat de LoviFlex® eindsluiting ook in 
krappe ruimtes met gemak te monteren is.

In slechts een paar stappen zijn de verbinding en behuizing 
gerealiseerd. De flexibele manchet maakt de monteur 
eenvoudig op maat en de delen worden bevestigd zonder 
bouten. Daarna kan de eindsluiting direct gevuld worden, 
zonder verhitting of wachttijden.

Het merk Lovink Enertech staat voor 
intelligente, innovatieve en economische 
oplossingen die we van begin tot eind 
ontwerpen, engineeren en testen. Met 
eigen productiefaciliteiten leveren wij 
betrouwbare kabelgarnituren die vol doen 
aan uw eisen van vandaag en morgen. 
Dit ondersteunen we met specia listische 
advisering en begeleiding. Zo dragen we 
samen met u bij aan betrouwbare elek-
triciteitssystemen.

De beste verbindingen maak je samen

Typekeur
De LoviFlex® GSE eindsluiting is succesvol getest volgens 
HD 629/EN 61442. 


