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Инструменти и помощни елементи

Почистващи кърпички
EPPA 004

Кърпичките са напоени с изопропилов
алкохол и служат за почистване и 
обезмасляване на метални и
пластмасови повърхности. 
Размери: 200 x 140 mm, сгънати 
на 80 x 60 mm.
Опаковка: 50 броя в кутия.

Уред за раздуване
RDSS-IT-16

Уредът служи за раздуване на прехода
през стена RDSS с газ под налягане.
Има ръчка за включване и изключ -
ване и манометър. Балончетата с CO2
(E7512-0160) се поръчват отделно.  
Стандартна опаковка включва 1 уред
в кутия с наръчник за използване и 
3-годишна гаранция.

Балончета с CO2
E7512-0160

Всяко балонче съдържа 16 g CO2.
Всяко балонче може да надуе около
5 броя преходи през стена RDSS-100. 
Всяка кутия съдържа 10 балончета.

Монтажен профил 
IT 1000-019

Монтажен профил за фиксиране на
кабела при монтаж на винтови
съединителни гилзи
Дължина: 190 mm
Приложение: ∅15 – 50 mm

Удължен ключ “звезда”
EXRM 1228

Служи за монтаж на адапторите RICS
(страница 38).
Вътрешен диаметър: 24 mm
Дължина: 90 mm

Разделител за жила
B 6340, B 7060

Клин за разделяне на жилата,
изработен от здрава пластмаса
Разделянето на жилата с B 7060 става
чрез вклиняване и усукване.

Сечение на Обозначение за  
кабела (mm²) поръчка

25–150 B 6340
50–185 B 7060

Бутилка за разтворител
EXRM 0945-0,4

Надеждна алуминиева бутилка с жълта
капачка и клапа за разтворител
(празна), 0,4 l

T-socket ключ
IT-1000-22

Изолиран ключ с хексагонална глава 
T-socket с винтове шестостенен

Обозначение за поръчка приложение

IT-1000-22-4 за 4 mm шестостенен винт
IT-1000-22-5 за 5 mm шестостенен винт
IT-1000-22-6 за 6 mm шестостенен винт
IT-1000-22-8 за 8 mm шестостенен винт
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Монтажна паста
EXRM 1500

Монтажна паста за кабелна арматура.
Пластмасова тубичка с гъба и
 ка пачка. Използва се за смазване на
повърхности при монтаж на адаптори
за КРУ – тип RSTI 
Съдържание: 40 g

Флуоросиликонова паста
EXRM 0956-45

Смазочна паста в торбичка, Служи за
смазка при монтаж на адаптори от типа
RICS и RCAB Размери: 40 x 85 mm;
Съдържание: 4,5 ml (6,6 g) 

Фунийка за заливане
EPPA 017

Използва се за заливане на кабелна
маса в главите на кабелите с хартиено-
импрегнирана изолация.

Кабелна маса
EPPA 016

Изолационна кабелна маса за зали -
ване на разделката при глави на
кабели с хартиено-импрегнирана
изолация тип IDST (стр. 22), или EPKT
(стр. 18):

Обозначение Съдържание
EPPA-016-1-08 0,8 l
EPPA-016-1-10 1,0 l
EPPA-016-1-17 1,7 l

Ролкове пружини Ролкови пружини за безспойково
свързване на заземяването към екран
или броня.

Обозначение Диам.за приложение (mm) Ширина
За поръчка min. max. (mm)
EPPA-034-E 17 29 25
EPPA-034-F 30 39 25
EPPA-034-G 40 60 25
EPPA-034-H 50 75 30

Клещи Лигарекс
IT 1000-004

Специални клещи за затягане на
вързалки Ligarex. Използват се при
безспойково заземяване на кабели с
хартиено-импрегнирана изолация.

Ligarex вързалки Обозначение Дължина
EXRM 0302-500 500 mm
EXRM 0302-800 800 mm

Запълващи и херметизиращи ленти

Обозначение за поръчка Ширина Дебелина Дължина
(mm) (mm) (mm)

S1052-1-500 25 1,0 500

Херметизираща лента S 1052 S 1052 е черна, термотопима маса,
използвана за херметизиране, защита 
срещу корозия и запълване на големи
кухини.

Обозначение за поръчка Ширина Дебелина Дължина
(mm) (mm) (mm) 

EPPA-206-2-1500 50 2,0 1500
EPPA-206-4-  250 50 4,0 250

Запълваща лента EPPA 206 EPPA 206 е черна маса, която служи
главно за запълване и уплътняване.

Елементи за безспойково заземяване




