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RSTI – Adaptor, ecranat, în T pentru conectare la distribuitoare de sarcină cu izolaţie SF6,
cu treceri etanşe conf. EN-50181 tip C (630 A) cu tensiunea 10 kV, 15 kV, 20 kV şi 35 kV
RSTI-Adaptori in T

Tensiunea nominala Sectiune Cod comanda Diametru peste 
Uo/U (kV) (mm²) Adaptor in T Dispozitiv de conectare izolatie (mm)

35– 95 RSTI-5851 RSTI-CC-5851 12,7–25,0

6/10
95–240 RSTI-5853 RSTI-CC-5853 17,0–32,6

185–300 RSTI-5855 RSTI-CC-5855 21,3–34,6
400, 500, 630 RSTI-36Lxx-CEE01* –** 28,9–45,6

35– 70 RSTI-5851 RSTI-CC-5851 12,7–25,0
8,7/15 95–240 RSTI-5854 RSTI-CC-5854 21,3–34,6
si 12/20 185–300 RSTI-5855 RSTI-CC-5855 21,3–34,6

400, 500, 630 RSTI-56Lxx-CEE01* – 34,0–51,0

35– 95 RSTI-7651-CEE01 RSTI-CC-7651-CEE01 22,4–33,6
95–120 RSTI-7652-CEE01 RSTI-CC-7652-CEE01 22,4–33,6

20/35 150–240 RSTI-7653-CEE01 RSTI-CC-7653-CEE01 28,9–40,0
300 RSTI-7655-CEE01 RSTI-CC-7655-CEE01 28,9–40,0
400, 500, 630 RSTI-76Lxx-CEE01* –** 34,0–51,0

* Adaptorul RSTI-x6Lxx include un papuc prin presare conf. DIN. La comanda se vor specifica sectiunea si materialul conductorului.
(Cu, Al).

** Pentru conexiune in dublu T este necesar un dispozitiv de conectare RSTI-66CP-M16 si 2 seturi de adaptoare.
Nota: Seturi pentru cabluri tripolare sunt disponibile la cerere.

Lista de materiale: Corpul ecranat al adaptorului, corpul deflector, papucul mecanic (pentru conductoare din Cu sau Al), prezonul,
şaibele şi piuliţele, dopul izolant şi vaselina siliconică sunt livrate în set trifazat complet, împreună cu instrucţiunea de montaj. 
Legătura de împămîntare fără sudură pentru cabluri cu ecran din bandă de Cu se comandă separat. 
Construcţia setului permite utilizarea sculelor uzuale pentru îndepărtarea ecranului semiconductiv cu o cursă minimă pînă la 40 mm.

Legătura de împămîntare fără sudură pentru cabluri cu ecran din bandă de Cu sau Al 

Sectiunea (mm²) pentru cabluri cu tensiunea nominala Uo/U
6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV Cod comanda

35–120 35–120 35–120 SMOE-62871
95–400 70–300 50–240 SMOE-62872

Nota: Legătura de împămîntare fără sudură se comandă separat. Setul SMOE conţine 3 arcuri rolă, 3 conductoare flexibile de
împămîntare şi ţesătură de cupru.

Accesorii pentru adaptorul RSTI
Nota: Accesoriile pentru adaptorul RSTI-56xxx sunt proiectate pentru RSTI-56 si accesoriile pentru RSTI-68xxx pentru adaptorul
RSTI-58.

RSTI-56TR, RSTI-68TR
Accesoriu pentru testarea cablului in
lungime de 310 mm

Cablurile pot fi testate cu adaptorul RSTI
conectat la distribuitorul de sarcina.

RSTI-56TRA, RSTI-68TRA
Accesorii pentru testarea cablului

Setul contine 2 accesorii de lungime
310 mm si unul de lungime 460 mm.

RSTI-56EA25, RSTI-68EA25
Accesoriu de impamantare

Se poate face legarea la pamant a
cablurilor cu adaptorul conectat la
distribuitorul de sarcina.

RSTI-66CP-M16
Dispozitiv pentru conectare în paralel 
a două adaptoare RSTI-x6Lxx

Pentru conectarea la distribuitorul de
sarcinǎ a 2 cabluri în paralel se
înşurubeazǎ dispozitivul în locul dopului
izolant al primului adaptor RSTI-x6L.
Cel de al doilea RSTI se monteazǎ simplu
în cealaltǎ parte a dispozitivului. 
Nu se utilizează pentru adaptoarele tip
RSTI-58 şi RSTI-76.

RSTI-56TP
Dop izolant faţǎ

Adaptorul RSTI poate fi închis prin instalarea
dopului izolant faţǎ în locul izolatorului de
trecere. În cazuI în care adaptorul RSTI nu
este instalat pe izolatorul de trecere dopul
izolant faţǎ trebuie instalat înainte de
aplicarea tensiunii (ex. sistemul de testare
a cablurilor) sau dacǎ este necesarǎ izolarea.
Se utilizeaza pentru oricare din adaptoarele
RSTI-56 sau RSTI-58.

RSTI-66RC 
Dop izolant spate

Dop izolant pentru izolator de trecere tip
C (400 A/630 A)
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