
Fiş Tipi (Plug-in), 36 kV, 400 A
Ekranlı, Dirsek Tipi (Elbow)
Kablo Başlıkları



Uygulama

Tek Damar Bağlantı
1 kit RSES 64xx
içerisinde 3 faz mevcuttur.

Raychem Fiş Tipi (Plug-in), 36 kV, 400 A Ekranlı,
Dirsek Tipi (Elbow) Kablo Başlıkları
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max. Ø 86*

* Not: 
36 kV 1x 300 mm2

plastik izoleli
kablo çapı

Özellikleri

• Başlık gövdesini oluşturan yüksek 
vasıflı silikon kauçuk malzemedir. Bu 
malzeme elektriksel yol oluşumuna 
karşı yüksek dirençli, zorlama anında 
kopma direnci ve alev almama 
(yanmaz) özelliklerine sahiptir. 

• Gövde üzerine kaplanmış olan ince 
cıdarlı ekran katmanı, tesadüfi 
dokunmalara karşı korumayı sağlar.

• Dış kılıf testleri için ekranlı kablo 
bağlantısının yerinden sökülmesi 
gerekmez..

• Ürün; BS, VDE ve diğer uluslararası  
standartları da kapsayan CENELEC 
HD 629.1 S2 standardını 
karşılamaktadır. Testler bağımsız ve 
akredite labarotarlarda yapılmıştır.

• Ürün, EN 50180 ve EN 50181 
speklerinde tanımlı 400 A bushinge 
(interface-arayüz B) uygun olarak 
dizayn edilmiştir.

• 50-300 mm2 arasındaki tüm kablo 
kesitleri için uygun ürün vardır.

• İletken bağlantısı (pabuç) alüminyum 
ve bakır iletkenli kablolara uygun, 
mekanik vidalı yapıdadır.

• Kolay ölçülebilen yapıda kapasitif 
test noktasına sahiptir.

• Sistem testi için az aksesuar ihtiyacı 
vardır.

• Kit muhteviyatında kablo pabuçları, 
sabitleme aparatları mevcuttur. 

• Ayrılabilir başlıkların sistemdeki 
bushinglere bağlantısı kolaydır.

• Malzeme kit muhteviyatında RSES 
dirsek tipi başlıklara göre tasarlanmış 
çoklu kesit kullanımına uygun 
mekanik pabuçlar mevcuttur. 

Raychem RSES ekranlı ayrılabilir 
dirsek tipi başlıklar, tek ve üç damarlı 
kabloların orta gerilim gaz izoleli 
anahtarlama üniteleri ve diğer B tipi 
bushing kullanım bağlantıları (trafo vb) 
için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yüksek vasıflı silikon kauçuk gövde 
üzerine kaplanmış ince cidarlı 
kondüktif ekranın topraklaması 
mevcuttur. Harici ve dahili ortamlarda 
kullanılabilir. Tek bir gövde ve iki farklı 
ölçüde stres kontrol konu adaptörü ile 
50-300 mm² arasında tüm kesitlere 
uygun başlık vardır. Montaj sırasındaki 
boşluk ve uzunluklar en az olacak 
şekilde tasarlanmıştır. RSES dirsek tipi 
başlıklar, kapasitif test noktasına haiz 
yapıdadır. Bu noktadan kablo enerjili 
iken dahi ölçüm yapılabilir. Alternatif 
olarak faz seçimi yapılmasını da 
sağlar. Ayrıca bu nokta kondüktif bir 
tapa ile korunmaktadır.

Kablo hazırlığı ve yağlama işleminden 
sonra, stres konu kolayca kaydırılarak 
yerleştirilir. Bunun üzerine de ana 
gövde oturtulur. 
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1 Ekranlı Gövde
İnce cidarlı kondüktif yapıya sahip 
ekran, silikon-kauçuk izolasyon 
malzemesi üzerine kaplanmıştır.

2 İç Ekran
Kondüktif yapılı iç ekran tabakası, 
faraday kafesi gibi, mekanik pabucu 
çepeçevre sarar. Gerilim artışlarında 
korana oluşumunu engeller.

3 Mekanik Pabuç
Kırmalı tip vidalı pabuçlar, gerek 
alüminyum gerekse de bakır 
iletkenler için kullanılabilir.

4 Stres Konu Adaptörü
Kablo ekranın kesildiği noktada 
elektriksel stres açığa çıkar. Stes 
konu içindeki bölüm bu stresi 
zapteder ve dış kılıf testi için uygun 
bir nokta oluşmasını sağlar.  

5 Toprak Noktası
Ekran topraklaması için bağlantı 
noktasını sağlar. 

6 Pin
Bakır elektrotlu gümüş kaplı olan bu 
parça, 400 A sürekli akım taşıyacak 
şekilde tasarlanmış ve test 
edilmiştir. Hegzagonal yapılı 
bağlantı noktası özel alyen 
anahtarıyla pabuca bağlanmasını 
sağlar. 

7 Test Noktası
Kablo ve sistem enerjiliyken test 
edilmesini sağlar. Alternatif olarak 
faz seçimi yapılmasını da sağlar.

8 Kondüktif Tapa
Test noktasının korunmasını sağlar, 
kondüktiftir.

9 Paslanmaz Çelik Sabitleyici
Başlığın bushinge sabitlenmesini 
sağlar.

Not:
Kablo ve başlığın ekipmana bağlantısı sırasında, 
dinamik kısa devre gereksinimlerini karşılayacak 
mekanik destekler kullanılmalıdır.

Tasarım ve Yapı



Raychem Fiş Tipi (Plug-in), 36 kV, 400 A Ekranlı,
Dirsek Tipi (Elbow) Kablo Başlıkları

Teknik Özellikler

Seçim Tablosu

Kesit

24 kV

İzoleli Çap İletken Malzemesi
mm2 En Az En Çok Cu veya Al

Kesit

İhtiyaç halinde kitler 3 damar kabloya uygulanabilir. Yerel satıcınızla irtibata geçiniz.

36 kV

İzoleli Çap İletken Malzemesi

Ürün Kodu

Ürün Kodu

mm2 En Az En Çok Cu veya Al

Mekanik Pabuçlu, Ekranlı, Ayrılabilir Kablo Başlıkları

Doküman içeriğindeki tüm bilgiler, resimler, örnekler, grafik dizaynları firmamız mevcut bilgileri dahilinde doğru ve güvenilirdir. Bununla birlikte 
kullanıcılar arzu ettikleri uygulamalar için her ürünün uygunluğunu değerlendirmekte bağımsızdır. Ancak bu uygulamalar hiçbir şekilde herhangi bir 
kalite standardı  veya malzeme performansını test etmez. Bu garanti ancak kendi ürün şartnamelerimiz veya sözleşmeler sonucu verilir. Bu ürünler 
için firmamızın sorumluluğu standart satış şartlarında yansıtılmaktadır. Raychem, TE Connectivity ve TE Connectivity logoları tescilli markalardır.
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Kablo İzoleli Çap Uygunluğu 22,4 – 42 mm
Kesit Uygunluğu 50 – 300 mm2

En Fazla Sistem Gerilimi 36 kV
Sürekli Akım Değeri 400 A
BIL Seviyesi (Basic Impulse Level) 194 kV
2 Uo ‘da Kısmi Deşarj < 2 pC
5 Dakika AC Gerilim Dayanım 85,5 kV
15 Dakika DC Gerilim Dayanım 114 kV
1 sn Termal Kısa Devre  18,1 kA
Dinamik Kısa Devre 48,5 kA  

Ürünümüz CENELEC HD 629.1 S2 şartlarına uygun yapıdadır.
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