
Изолиран T-адаптор RICS Изолиран прав адаптор RCAB

1 Конусовиден проходен изолатор
2 RICS-адаптор
3 RCAB- адаптор 
4 Кабелна глава Raychem
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Нарастващата популярност на SF6-КРУ
(Комплексни разпределителни
устройства с изолация от елегаз)
определи разработването на
съединителна система към проходните
изолатори. Raychem разработи за тази
цел две системи:
EN 50181 тип C (400/630A) и тип A (250A).

За проходни изолатори по 
EN 50181 тип C (400/630A):
Изолираните адаптори RICS и RCAB
(630A) са съвместими с кабелните глави
на Raychem и могат да се прилагат при
кабели с пластмасова и хартиено-
импрегнирана изолация, едножилни и
трижилни кабели.  
За повече информация – Стр. 42.

Екранираните адаптори RSTI са
предназначени за присъединяване на
кабели с пластмасова изолация, без
използване на кабелни глави –
подробности на стр.44.

За проходни изолатори по 
EN 50181 тип A (250A):
Екранираните адаптори RSES и RSSS
(250A) са напъхваеми кабелни глави за
кабели с пластмасова изолация,
проектирани за връзка между КРУ и
трансформатор. Подробности са дадени
на стр. 44.

Опростен монтаж
Компактният дизайн на адапторите и
изчистен профил улесняват монтажа.
Стандартният шкаф не изисква
скъпоструващи модификации за
присъединяване на хартиено-маслен
кабел или импулсен разрядник. 

Надеждност
Raychem има опит от няколко
десетилетия в областта на херметично
изолираните кабелни глави за средно
напрежение. Адапторите са
водонепроницаеми и с гарантирано
непрекъсваемо действие, дори при
сурови климатични условия и в силно
замърсени райони.    

Изпитвания
Адапторите отговарят на Cenelec
HD629.1S, IEC 540, VDE 0278 и ANSI
IEEE 386, както и на вътрешен стандарт
на  Raychem PPS 3013, освен това те са
изпитвани  едновременно с различни
типове КРУ. Условията на изпитване и
резултатите са обобщени в доклади,
които могат да се предоставят при
поискване.

Универсални адаптори за КРУ с вакуум или елегаз

Изолираната система глава-адаптор
осигурява абсолютна херметичност,
електрическа изолация и
електрическа връзка между
кабелната глава на Raychem и 
SF6-КРУ за напрежение до 24 kV.
Проходният изолатор (630 A) отговаря
на EN 50181 тип C (400/630A).
Изолираните адаптори са съвместими
с всички кабелни глави на Raychem.  
Кутията на КРУ трябва да бъде
снабдена с подходяща защита срещу
електрически шок. Обикновено това
се  постига със самозаключващ се
метален капак, който е монтиран към
КРУ. Освен това той предпазва
персонала от работа под напрежение.

RICS – Изолиран Т-адаптор с или без
импулсен разрядник
Дебелостенен изолатор, направен от
висококачествен еластомер с
херметизираща част върху главата,
конусовидната втулка и запушалка.
Електрическата връзка се осигурява
от клема-щифт и кабелната обувка на
главата. Предлага се специална
кабелна обувка, която позволява
изпитване на кабела без разкачване.
Конструкцията на адаптор с импулсен
разрядник е идентична. Изолаторът
еластомер има допълнителен
проходен отвор за присъединяване на
разрядник тип RDA. Предлагат се
адаптори и за два кабелни входа.

RCAB – Изолиран прав адаптор
Много гъвкав изолатор, направен от
висококачествен еластомер, осигурява
херметична връзка върху втулката и
кабелната глава. Кабелната обувка на
главата се присъединява просто към
клема-щифт на адаптора чрез болт и
гайка. Дори при ограничени
пространства адапторът може да се
напъха леко върху втулката, като дава
достъп при изпитване на кабела.
Високата гъвкавост на тялото на
адаптора обуславя херметична връзка
и позволява използването му при
различни типове кабели при еднакво
сечение.  

Изолирана система глава-адаптор за КРУ до Um 24 kV



Универсална система адаптор-глава за всички типове кабели и за Вашето КРУ:

ABB ZL4 Ormazabal F&G GA AREVA FBA

ABB CTC Siemens 8DJ10 Holec

За техническа информация относно
присъединяване към други типове
КРУ, молим обърнете се към нашето
представителство в България.
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ABB CTC AREVA FBA Groupe Schneider RM6




