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Екранираните адаптори на Raychem
служат за свързване на кабели с
пластмасова изолация към КРУ или
други съоръжения с проходни
изолатори съгласно EN 50181 тип C
до 42 kV. Връзката се осъществява в
правоъгълна конфигурация, като
позволява свързването на 2 и 3
кабела в паралел. Тази конфигурация
изисква механическо закрепване на
кабелите в КРУ-то.
За връзки към изолатори 1250 A с
профил съгласно EN 505181 тип C,са
възможни паралелни връзки на RSTI
всеки от които до max. 630A.

Направени от модифициран силиконов
каучук и защитени от дебелостенен
проводим екран, който се заземява,
екранираните адаптори на Raychem
тип RSTI са подходящи за използване
на открито и закрито. Изпитване на
кабела може да се извършва без да се
разкачва адаптора.

Модерният дизайн и старателният
подбор на материал, в комбинация с
разработените от Raychem винтови
съединителни обувки позволяват
широк обхват на приложение, като
само с един комплект се покриват най-
използваните сечения и типове
кабели.

Адапторите са конструирани с
минимални външни размери, като
могат да се монтират в най-тесните
пространства, дори двойната връзка
пасва в повечето стандартни
шкафове.

Екранирените адаптори на 
Raychem-RSTI притежават точка за
капацитивно мерене, за установяване
дали системата е под напрежение. Тази
точка е защитена от специална
проводима капачка.

Екранираният адаптор превишава
изискванията на CENELEC HD
629.1 S1, който включва BS, VDE и
други международни стандарти.

RSTI – Екраниран, разглобяем Т-адаптор за КРУ с вакуум или елегаз с проходни
изолатори съгласно EN 50181 тип C (400/630A), 10 kV, 20 kV и 35 kV

Монтаж
След подготовка на кабела, смазаният
с паста адаптор се нахлузва върху
кабела. Висококачествени винтове
обувки с широк обхват на приложение
се монтират, като динамометричните
глави на болтовете се откъсват.
След напъхването си, адапторът се
фиксира към проходния изолатор чрез
болт и гайка. В отворения край се
монтира запушалка или свързваща
вложка за монтиране на втори
адаптор при 2 кабела в паралел.

Двойна връзка 
При двойна връзка на RSTI-56 серия
2 T-се поръчват кабелни обувки и
съединителна вложка. 
Пространството, в което се монтира
двойната връзка да има минимални
размери D/d/H – 365/175/285 mm. 
При двойна връзка с използване на
RSTI-76, T-конектор и свързващ
конектор се поръчват отделно.
Изискваните минимални размери на
шкафа D/d/H са 325/125/300 mm. 

Конфигурация RSTI-56 като двойна
T-връзка
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Схема на RSTI-56:
1 Винтова кабелна обувка 
2 Екраниран корпус
3 Конус за управление на полето
4 Заземителна точка
5 Шпилка
6 Запушалка с точка за мерене
7 Точка за мерене
8 Проводима капачка
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RSTI – Екраниран, разглобяем Т-адаптор за КРУ с вакуум или елегаз с проходни
изолатори съгласно EN 50181 тип C (400/630A), 10 kV, 20 kV и 35 kV
RSTI-T-адаптор

Напрежение Сечение Обозначение Диаметър над изолацията
Uo/U (kV) (mm2) T-адаптор Свързващ адаптор (mm)

35– 95 RSTI-5651-CEE01 RSTI-CC-5651-CEE01 12,7–25,0
6/10 95–240 RSTI-5653-CEE01 RSTI-CC-5653-CEE01 17,0–32,6

300 RSTI-5655-CEE01 RSTI-CC-5655-CEE01 21,2–34,6

35– 95 RSTI-5651-CEE01 RSTI-CC-5651-CEE01 12,7–25,0
12/20 95–240 RSTI-5654-CEE01 RSTI-CC-5654-CEE01 21,2–34,6

300 RSTI-5655-CEE01 RSTI-CC-5655-CEE01 21,2–34,6

50 – 120 RSTI-7631-CEE01 RSTI-CC-7631-CEE01 22,4 – 33,620/35
150– 240 RSTI-7633-CEE01 RSTI-CC-7633-CEE01 30,9– 42,8

Комплектация: Екраниран корпус на адаптора, стрес-контрол-адаптор, винтова кабелна обувка, подходяща за алуминиеви
и медни жила, фиксиращи болтове, клема-щифт, запушалка и силиконова паста. В комплекта се съдържат материали за 
3-фази и инструкция за монтаж! 
Безспойково заземяване за кабели с екран от ленти се доставя отделно!
За отстраняване на полупроводимия екран на кабела да се използва инструмент, който позволява свалянето на екрана
на 40 mm от обвивката на кабела.
RSTI – адаптори с пресови кабелни обувки до 630 mm² се доставят по заявка.

Безспойково заземяване за кабели с екран от медни или алуминиеви ленти

Сечение (mm²) Номинално напрежение Uo/U
6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV Обозначение за поръчка

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

Забележка: Безспойково заземяване за кабели с екран от ленти се доставя отделно!
Комплектът SMOE съдържа 3 ролкови пружини и 3 заземителни въженца и медна плетенка.

Допълнителни елементи към адаптор RSTI 

RSTI-56TR
Щифт за изпитване на кабела

Кабелите могат да се изпитват, дори
когато RSTI-адаптора е включен към
КРУ-то. 

RSTI-56TRA
Комплект тестови щифтове

Комплектът съдържа щифтове с
дължина 2 x 310 mm + 1x 460 mm.

RSTI-56EA25
Адаптор за заземяване на кабела

Кабелите могат да се заземяват, дори
когато RSTI-адаптора е включен към
КРУ-то.

RSTI-66CP-M16
Съединителна втулка за двойна
връзка на 2 RSTI-56

За да се свържат 2 кабела в паралел
към КРУ-то се използва съединителна
втулка, която се монтира чрез завинт -
ване в тялото на първия монтиран
адаптор RSTI-х6L, като вторият се
монтира върху втулката, както върху
проходен изолатор Да не се прилага при
стандартен RSTI-56 и RSTI-76!

RSTI-56TP
Крайна запушалка-заглушка под
напрежение

Адапторът RSTI може да се монтира
вместо към проходния изолатор върху
крайна заглушка.
Крайната заглушка се монтира, преди
да бъде подадено напрежение на
кабела.

RSTI-66RC
Изолационна заглушка

Изолационна заглушка за проходен
изолатор тип С (400/630A).




