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1 Екранирано тяло с вграден стрес-контрол
2 Капацитивен датчик
3 Заземително ухо
4. Допълнителна присъединителна точка
5 Съединителен болт
6 Херметизираща тръба Rayvolve

Екранираните адаптори на Raychem са
конструирани за свързване на
едножилни кабели с пластмасова
изолация към SF6-КРУ или
трансформатори за напрежение до
24 kV. Адапторите херметизират
проходния изолатор според
изискванията на EN 50181 тип A
(250A). Връзката може да се изпълни
като права или правоъгълна.

Конструкция
Дебелостенният адаптор с вграден
стрес-контрол осигурява херметичност
и електрическа връзка на втулката и
кабела. Произведен от омрежен EPDM
и защитен чрез заземен залепен
проводим екран с дебелина минимум
3 mm, адапторът е подходящ за
монтаж на открито и закрито.
Специалната конструкция и подборът
на материалите позволяват
използването на широка гама кабели.
Така адапторите са независими от
допуските в размерите и не изискват
специални кабелни адаптори.
Подготовката на кабела и размерите
на разделката са еднакви за 
Г-образния адаптор и за правия
адаптор.      

Адапторите са снабдени с
капацитивен датчик, за предпазване
от работа под напрежение. Датчикът е
защитен от капачка.

В комплекта се доставят биметални
високоякостни съединители, изпитани
по VDE 0220 за присъединяване на
кабели с алумуниеви или медни жила.   

RSES, RSSS – Екранирани Г-образни и прави адаптори КРУ с вакуум или елегаз
и трансформатори с проходни изолатори съгласно EN 50181 тип A (250A) 
10 kV и 20 kV
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Монтаж
След подготовката на кабела и пресо -
ване на кабелната обувка, адапторът
леко се напъхва на мястото си. При 
Г-образния адаптор съединителният
болт се завива през обувката с шесто -
гранен ключ, доставен в комплекта.
Етапният монтаж позволява лесно
инсталиране на адаптора върху
втулката. За осигуряване на херметич -
ност между адаптора и кабелната
обвивка се препоръчва Rayvolve –
тръба или термосвиваема тръба за
обозначаване на фазите. 

Екраниран Г-образен адаптор Екраниран прав адаптор



Отлична херметичност
Тръбата Rayvolve се монтира без
използване на пламък, само се
приплъзва сама по себе си и върху
намазаната със силиконова паста
кабелна обвивка, като осигурява
херметичност между адаптора и
обвивката. 
Комплектите с такива тръби се
обозначават с код -R.

Термосвиваемите тръби за
обозначаване на фазите осигуряват
херметичност и допълнително
маркират фазите.
Комплектите с такива тръби се
обозначават с код -P.
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RSES, RSSS – Екранирани Г-образни и прави адаптори КРУ с вакуум или елегаз
и трансформатори с проходни изолатори съгласно EN 50181 тип A (250A)
10 kV и 20 kV

RSES- Г образен адаптор
Тяло, гилза за алумуниево и медно
жило, болт, шестогранен ключ,
затягаща скоба и силиконова паста в
комплект за 3-те фази и инструкция за
монтаж на български език. Комплекти
с код за модофикация -R съдържат
Rayvolve-тръби, а тези с код -P –
термосвиваеми тръби за обозначение
на фазите.  

RSSS – прав адаптор
Тяло,свързващ болт за алуминиеви и
медни жила,затягаща скоба, и
силиконова паста в комплект за 3-те
фази и инструкция за монтаж на
български език. Комплекти с код за
модификация -R съдържат Rayvolve-
тръби, а тези  с код -P – термо -
свиваеми тръби за обозначение на
фазите.

Комплектация при доставка

Напрежение Сечение Диаметър върху изолацията Обозначение
Uo/U (kV) (mm2) (mm) Г-образен адаптор Прав адаптор

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 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

Добавете код за модификация -P,ако желаете адаптор с термосвиваеми тръби за маркиране на фазите, например: 
RSES 5225-P 
Добавете кода -R, за адаптор с херметизираща система тръба Rayvolve, например: RSES 5225-R
Адаптори с включени в комплекта винтови гилзи се доставят по заявка.




