
Etanşare la mediu ambiant
îmbunătăţită
Manşeta Rayvolve cu aplicare la rece
este utilizată împreună cu o bandǎ de
mastic negru care se înfăşoară pe
mantaua cablului pentru a asigura o
etanşare fiabilă la umiditate. Seturile cu
sufixul -R conţin manşeta Rayvolve.

Tubul termoretractabil de marcare a
fazelor asigură etanşarea la umiditate
şi, în plus, este utilizat pentru marcare.
Seturile cu sufixul -P conţin tubul
termoretractabil.
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RSES, RSSS – Adaptor ecranat în T şi adaptor ecranat drept pentru conectarea la
distribuitoare de sarcină SF6 şi la transformatoare cu treceri etanşe conf. EN-50181
tip A (250 A) pentru tensiunea 10 kV, 15 kV şi 20 kV

RSES – Adaptor in T
Corpul adaptorului, papucul (pentru
conductor din aluminiu sau cupru),
conectorul pin, cheia inbus hexagonală,
dispozitivul de fixare şi vaselina siliconică
sunt livrate într-un set trifazat complet
împreună cu instrucţiunea de montaj. La
seturile cu sufixul -R la codul de comandă
este inclusă adiţional manşeta de etanşare
Rayvolve, iar la seturile cu sufixul -P este
inclus tubul termoretractabil de marcaj al
fazelor.

RSSS – Adaptor drept
Corpul adaptorului, conectorul pin
(pentru conductor din aluminiu sau
cupru), dispozitivul de fixare şi vaselina
siliconică sunt livrate într-un set trifazat
complet împreună cu instrucţiunea de
montaj. La seturile cu sufixul -R la codul
de comandă este inclusă adiţional
manşeta de etanşare Rayvolve, iar la
seturile cu sufixul -P este inclus tubul
termoretractabil de marcaj al fazelor.

Lista de materiale

Tensiunea nominala Sectiunea Diametrul peste izolatie Cod comanda
Uo/U (kV) (mm²) (mm) Adaptor in T Adaptor drept

25 13,5–17,4 RSES-5202 RSSS-5202
35 13,5–17,4 RSES-5203 RSSS-5203

6/10
50 13,5–17,4 RSES-5205 RSSS-5205
70 16,3–20,8 RSES-5217 RSSS-5217
95 16,3–20,8 RSES-5219 RSSS-5219

120 19,6–24,1 RSES-5224

25 13,5–17,4 RSES-5202 RSSS-5202
35 16,3–20,8 RSES-5213 RSSS-5213

8,7/15
50 16,3–20,8 RSES-5215 RSSS-5215
70 19,6–24,1 RSES-5227 RSSS-5227
95 19,6–24,1 RSES-5229 RSSS-5229

120 23,1–28,7 RSES-5234

25 16,3–20,8 RSES-5212 RSSS-5212
35 16,3–20,8 RSES-5213 RSSS-5213

12/20
50 19,6–24,1 RSES-5225 RSSS-5225
70 19,6–24,1 RSES-5227 RSSS-5227
95 23,1–28,7 RSES-5239

120 23,1–28,7 RSES-5234

În cazul în care doriţi tub termoretractabil de marcaj al fazelor modificaţi sufixul codului adaptorului în -P. De exemplu: RSES-5225-P 
În cazul în care nu doriţi etanşarea suplimentară a adaptorului codul va fi fără sufixul -R. De exemplu: RSES-5225 
Nota: Adaptori cu papuci mecanici inclusi sint disponibili la cerere.
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