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Неуплътнените кабелни канали
позволяват проникване на влага, дори
наводнения в избените помещения на
подстанциите, кабелните тунели,
шахтите за поддръжка. 
При тези съоръжения влагата води до
ръжда и корозия. 
Пътят на водата може да бъде
преграден просто и ефективно чрез
специално разработената от Raychem
система.
Уплътняващата система Rayflate
(RDSS) е конструирана за уплътняване
на пластмасови, бетонни или метални
преходи и канали за силови кабели. 

Чист, бърз и лесен метод за
уплътняване
Системата RDSS се състои от
надуваем гъвкав ръкав от метално
фолио, покрит от двете страни с ивица
леплив уплътняващ материал.  
Ивиците се смазват и ръкавът се
навива около кабела ,след което леко
се напъхва в отвора. Ръкавът се
надува с патрон под налягане, като
уплътняващите ивици се притискат
плътно към стените на отвора и към
кабела. При отстраняване на
тръбичката за пълнене на ръкава,
специална клапа надеждно затваря
отвора, като налягането вътре се
запазва.
Монтажът трае само няколко минути,
дори и при работа в тесни
пространства. 

Многостранно приложение и лесно
отстраняване
Системата RDSS сама се нагажда към
различни конфигурации и е
независима от овала на отвора. Всяка
RDSS покрива широка гама кабели и
диаметри на отвори. Системата може
да се прилага както при нови кабелни
линии, така и на положени по-рано
такива. За разлика от други методи,
които изискват при монтаж отворите
да бъдат сухи, системата Rayflate може
да се инсталира дори при течаща от
отвора вода.
Отстраняването на RDSS става бързо
и лесно чрез спукване на ръкава. 
Това позволява кабелите да се
освободят бързо за ремонт или
преместване.
Ако отворът не е повреден, той може
отново да се уплътни с RDSS.
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Изпитвания
Изпитванията при стайна температура
показват абсолютна херметичност на
водо- и въздухонепроницаемост при
статично налягане повече от 0,3 бара,
дори при огъване на кабела, вибрации,
усукване и аксиално издърпване. 
Устойчивостта на основните химикали
е доказана чрез тестове с потапяне.
Системата RDSS е изпитвана при
работна температура на жилото на
кабела 90 °C, каквито са изискванията
за кабелната арматура. Тестовете
показват водо- и
въздухонепроницаемост при вътрешно
налягане 0,3 бара. Измерванията и
изчисленията върху степента на
дифузия показват, че системата
Rayflate ще издържи на 3 метра воден
стълб 30 години след монтажа.
Уплътняващото действие на системата
след 30 години експлоатация бе
подтвърдено от изпитване с намалено
вътрешно налягане в ръкава. 
Подробна информация за методите и
параметрите на изпитванията са
оформени в доклади, които можете да
получите от нашето представителство
в България. 

Система за уплътняване на отвори и херметичен преход на кабелни снопове
през стена – RDSS
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Отвор Обозвачение за поръчка
Вътр. � RDSS-45 RDSS-60 RDSS-75 RDSS-100 RDSS-125 RDSS-150

кабел � кабел � кабел � кабел � кабел � кабел �

32.5 0–14

35 0–18

40 0–27

45 0–32 0–18

50 0–30

55 0–38 0–28

60 0–45 0–30

65 0–40

70 0–46

75 0–56 0– 45

80 0– 52

85 0– 60

90 0– 66

95 0– 74

100 0– 80 0– 65

105 0– 85 0– 75

110 0– 90 0– 83

115 55– 95* 0– 91

120 60–100* 0– 95

125 0–103 60–100

130 70–110* 60–107

135 75–115* 60–112

140 80–120* 60–118

145 85–125* 60–123

150 90–130* 60–129

155 60–134*

160 60–139*

165 105–145*

170 110–150*

175 115–155*

180 120–160*

Избор на RDSS- RDSS- RDSS- RDSS- RDSS- RDSS-
клипса Clip-45 Clip-75 Clip-75 Clip-100 Clip-125 Clip-150

Ако се уплътнява отвор с три или
повече кабела, се използва RDSS-
клипса в комбинация със системата
RDSS. Клипсата се поръчва отделно.
За всяка използвана клипса се
изваждат 5 mm от максималния
диаметър на кабела /виж таблицата/,
за да се определи максималния
диаметър на кабелния сноп.
Една клипса херметизира до 4 кабела.
При необходимост от уплътняване на
повече кабели, използвайте още една
клипса /виж схемата горе/.

Подходящ за празни отвори
Само с кабели

* RDSS-клипса се използва при 2 и повече кабели в един отвор

Всяка RDSS уплътнява празни отвори (освен размер 150) и канали с до
2 кабела. Таблицата долу показва минималния и максималния диаметър
на кабела или сбора от диаметрите на два кабела в зависимост от размера
на отвора. Размерите са в mm.

Диаметър на кабела или кабелния сноп

D D

Инструменти за бърз и лесен
монтаж
Rayflate – системата може да се
монтира с различни инструменти,
отговарящи на изискването да надуят
ръкава с налягане 3.0 ±0.2 бара. 
Raychem препоръчва инструмент,
посочен на страница 106: RDSS-IT-16
инструмент за надуване и балончета
E7512-0160.

RDSS – Таблица за избор според броя и сечението на преминаващите кабели
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За херметизиране на кабелни снопове, използвайте клипса RDSS според
таблицата на предходната страница.

Подходящ за празни отвори
Само с кабели

* Само празни отвори

Адапторът RDSS-AD-210 е предназначен за монтаж с RDSS-125 и RDSS-150 за
отвори до 210 mm.

Запълващата лента се смазва, сдлед това RDSS-AD-210-адаптора се навива
около кабела според размера на отвора. Навитият адаптор се напъхва лесно в
отвора и пасва в отвора наравно с вътрешната стена.Тогава RDSS се поставя
между кабела и позиционирания адаптор и се надува по обичайния начин.
Понякога може да са необходими 2 адаптора, подробности са дадени в таблицата.
RDSS адапторът е изпитан заедно с RDSS уплътнител на херметичност,
включително при изпитване на кабела с циклично натоварване, вибрации и
огъване и осукване.
Подробни изпитателни протоколи се предоставят при поискване.

Таблицата долу показва минималния и максималния диаметър но кабела или
кабелния сноп, който може да се приспособи към отвор при специфична
комбинация между RDSS уплътнител и RDSS-AD-210 адаптор. 
Размерите са в mm.

RDSS – Адаптори за отвори с голям диаметър

Отвор Комбинация 
Вътр. � 1xRDSS-AD-210 2xRDSS-AD-210 1xRDSS-AD-210 2xRDSS-AD-210

RDSS-125 RDSS-125 RDSS-150 RDSS-150
кабел � кабел � кабел � кабел �

130 0*

135 0*

140 0– 40

145 0– 50

150 0– 65

155 0– 83

160 0– 91

165 0–103

170 70–110 0* 60–107

175 75–115 0– 40 60–112

180 80–120 0– 50 60–118

185 90–130 0– 65 60–129

190 0– 83 60–135

195 0– 95 60–139

200 0–103 105–145 60–100

205 75–115 115–155 60–112

210 80–120 120–160 60–118




