36 kV’a Kadar
XLPE Kablolar İçin
Isı Büzüşmeli Kablo Başlıkları

Orta Gerilim Tek ve Üç Damar Kablolar Ýçin
Isý Büzüþmeli Kablo Baþlýklarý

Raychem kablo
baþlýklarýnýn avantajlarý

1960’lardan bu yana, elektrik
endüstrisinde sayýlarý milyonlarý
bulan Raychem ýsý büzüþmeli kablo
baþlýklarý kullanýlmaktadýr.

Raychem kablo baþlýklarý elektriksel
ve ýsý büzüþme avantajlarýný beraber
taþýr. Uygulama sýrasýnda herhangi
bir özel tecrübeye ve özel aparata
ihtiyaç yoktur. Raychem kablo
baþlýklarý, kullanýlan kablo
izolasyonunun ve kablo ekranýnýn
kýsaca kablo yapýsýnýn toleranslarýna
ve farklýlýklarýna uyumludur. Krepaj
geniþliðini arttýrmak için kullanýlan
izolatörler, yine ýsý büzüþme
yöntemiyle ve kolayca uygulanýr.
Kablonun montaj yönüne göre
(üstten veya alttan), krepaj
geniþletici izolatörlerin etek yönü
kolayca deðiþtirilebilir. Dar
alanlardaki uygulamalar için idealdir.
Raf ömrü limitsizdir.

Raychem Kablo Baþlýklarýnýn çok
deðiþik þartlarda yaygýn olarak
kullanýlmasýndaki ve kabul
görmesindeki neden; malzemeye
olan güven, malzemenin
performansý ve uygulama
kolaylýðýdýr.
Raychem ýsý büzüþmeli kablo
baþlýklarýnda kullanýlan polimer
malzemenin ayrýcalýklý üstünlüðü;
enerji stresine ve çevre koþullarýna
mükemmel dayaným saðlarken,
uygulamanýn basit ve çabuk olarak
ve herhangi özel bir aparat
gerektirmeden gerçekleþtirilmesidir.
Raychem kablo baþlýklarýnýn
sunulduðu kit içindeki
komponentler, büzüþme sonrasý
çaplarýna göre birden fazla kablo
kesitine tek tip malzeme ile cevap
verirken, alýþýlagelmiþ kablo hazýrlýðý
dýþýndaki bir iþleme gereksinim
duyulmamaktadýr. Geniþ ürün
çeþidine sahip Raychem kablo
aksesuarlarý ve izolasyon
malzemeleri, ýsý büzüþmeli malzeme
tekniðini enerji endüstisinin
hizmetine sunmaktadýr.

Nem Sýzdýrmazlýðý

1

Raychem kablo baþlýklarýnýn
dayanýklý sýzdýrmazlýk yapýsý
elektriksel atlamalara ve dýþ koþul
etkilerine karþý mükemmel dayaným
saðlar. Kablo baþlýklarýnda kullanýlan
özel boþluk doldurucu mastik,
ýsýtma iþlemiyle birlikte uygulandýðý
bölgeye iyice sýzarak dolar ve her
tür etkiye karþý ekstra koruma
saðlarken malzeme performansýný
da arttýrýr.
1. 24 kV Raychem kablo baþlýklarý
uygulamasýna ait bir görünüm
(Danimarka)
2. 12 kV trafo uygulamasýnda
kullanýlan Raychem dahili tip kablo
baþlýklarý (Almanya)
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Uygulama Örnekleri

3

5
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3. 17.5 kV Raychem kablo baþlýklarý
uygulamasýna ait bir görünüm (Belçika)
4-5. 36 kV ve 12 kV Raychem harici tip
kablo baþlýklarýna ait uygulama (Ýsveç ve
Almanya)
6. Kuvvetli güneþ ýþýnlarýna maruz kalan
Raychem kablo baþlýklarý (Afrika)

6

Elektriksel ve Dýþ Etken
Performansý

Elektriksel atlamalara
karþý dayaným

Raychem kablo baþlýklarýný
elektriksel atlamalara karþý
karakteristiði ve aþýnmalara karþý
dayanýmýnýýn performans testleri
ayrýntýlý olarak önde gelen baðýmsýz
laboratuarlarda ve Raychem’in
kapsamlý araþtýrma
laboratuarlarýnda yapýlmýþtýr.

Test Adý

Sonuçlar

ASTM D2303
Eðimli yüzey

Tüm þartlardaki test sonuçlarýnda atlama
olmamýþtýr.

IEC 112
Karþýlaþtýrmalý atlama indeksi

Malzeme üzerinde 7 gün 130oC yaþlanma uygulandýðý halde
atlama ve aþýnma görülmemiþtir.

Küçültülmüþ ve çok yönlü
Stres kontrol

Daha küçük alanlarda uygulama,
esneklik ve farklý tipteki kablolara
adapte olunabilme özellikleri,
Raychem kablo baþlýklarýný
oluþturan ýsý büzüþmeli tüplerde
birleþtirilmiþtir.

Stres kontrol tüpü olmadan
kablo sonunda oluþan
elektriksel stres daðýlýmý

izolasyon
Ýletken
izolasyon ekraný

Stres kontrol tüpü
kullanýldýðý durumda oluþan
elektriksel stres daðýlýmý
Stres kontrol tüpü
izolasyon
Ýletken
izolasyon ekraný

Elde edilen test sonuçlarý, çok farklý
tropik ortamlarda, çölde, kutuplarda
ve endüstriyel kirliliðin yoðun olduðu
bölgelerde baþarýyla kullanýlan
Raychem kablo baþlýklarýnýn
elektriksel atlamalara ve aþýnma
direncine karþý mükemmel
üstünlüðünü kanýtlamaktadýr.

Ýzolasyon ekraný altýnda oluþan
elektriksel stres Raychem’in stres
kontrol tüpündeki empedans
karakteristiði ile zaptedilmekte ve
kablonun çalýþmasý sýrasýnda
oluþabilecek hasarý önlemektedir.

Uzun süreli
hava koþullarýna
karþý direnç

Ultraviyole ýþýnlarý, nem, yaðmur
gibi dýþ etkenlerin kombinesi ile
doðal ve hýzlandýrýlmýþ ortamlarda
yapýlan testlerde elde edilen veriler,
elektriksel dayanýmýn ve uzun
kullaným süresinin doðruluðunu
göstermektedir.

Ultraviyole ýþýnlarýnýn atlama direnci
üzerine etkisinin ölçümü.

Doðal Þartlardan sonra
oluþan diyagram

Hýzlandýrýlmýþ doðal þartlardan
sonra oluþan diyagram

% Kýrýlma

% Kýrýlma

= Raychem
= Tipik siyah PE
kablo dýþ kýlýfý
= Tipik PE kablo
dielektrik malzemesi
= Tipik kýrmýzý PVC kablo
dýþ kýlýfý
= Ticari amaçlý gri EPDM

Ay

Saat

kV/cm.

Hýzlandýrýlmýþ doðal þartlardan
sonra oluþan Elektriksel dayaným
diyagramý

kV/cm.

Doðal Þartlardan sonra oluþan
Elektriksel dayaným diyagramý

Ay

Saat

Doðal hava þartlarý

Hýzlandýrýlmýþ hava þartlarý

Örneklerin montajý Ýngiltere’nin
güneyindeki Swindon’da
yapýlmýþtýr.

Altas hava ölçüm cihazý

Spesifikasyonlar ve test
raporlarý

Nisbi

24 saat programlamanýn kapsamý :

XENON arký açma % 50

2
o

Nem

XENON kapama

% 98

2C

Panel

XENON arký açma % 50

2 oC
2oC

Sýcaklýðý XENON kapama

% 25

Kirlilik

OZON

20 pphm

Miktarý

Sülfür dioksit

20 pphm

Raychem kablo baþlýklarýna ait PPS
3013 spesifikasyonlarý; BS, VDE
standartlarý gibi ulusal standartlarýn
yanýsýra, IEC ve IEEE gibi uluslararasý
normlarý da karþýlamaktadýr.

(a) 102 dakikalýk 9 periyod UV ýþýnlarý
uygulamasý ve her biri 18 dakika süren
su püskürtme iþlemi (toplam 18 saat)
(b) 6 saat boyunca UV hariç uygulama

Raychem kablo baþlýklarýnýn elektriksel
ve çevre etkilerine karþý performansý
birçok baðýmsýz test laboratuarýnda
denenmiþtir.

Raychem
Tek Damar Isý Büzüþmeli Kablo Baþlýðý

Raychem’in Harici ve Dahili Kablo
Baþlýklarýnda kullanýlan
komponentlerin büzüþme sonrasý
daralma çaplarý ayný tip malzemenin
birçok kablo kesitinde
uygulanmasýný saðlar.
Raychem Kablo Baþlýklarýnýn
yapýsýndaki temel nitelikler;
elektriksel atlamalara karþý koymak,
hava koþullarýna karþý dayaným ve ýsý
ile büzüþebilen malzeme tekniðini
kullanarak mükemmel bir
sýzdýrmazlýk saðlamaktadýr.
Raychem kablo baþlýklarýnda
kullanýlan sýzdýrmazlýk mastiði
sayesinde, kablonun nemden
etkilenmesi önlenir.
Isý ile büzüþen izolatörler sayesinde
elektriksel atlama mesafesi
artýrýlmaktadýr. Ýzolatörler ve ana
gövde malzemesi üzerinde su
tutunamamaktadýr. Dolayýsýyla su
yolu oluþamaz. Ayrýca izolatör
eteklerinin yönü, kablonun aþaðýdan
veya yukarýdan gelerek yapýlacaðý
montaj þekline göre deðiþtirilebilir ki,
bu özellik diðer baþlýk
teknolojilerinde görülemez.

Raychem kablo baþlýklarý,
• Isý ile büzüþme tekniði sayesinde bir
malzemenin birçok kesitteki kabloya uygulama
olanaðýný saðlar.
• Modern kesici sistemlerine uygun olarak daha
az yer kaplar.
• Montajý kolaydýr, silikon ve grese ihtiyaç yoktur.
• Sýzdýrmazlýk, elektriksel stres kontrol ve çevre
etkilerine karþý koruma saðlar.

Nem Sýzdýrmazlýðý
Raychem ýsý büzüþmeli kablo baþlýklarýnda
kullanýlan sýzdýrmazlýk mastiði, dýþ tüpün yaptýðý
baský ile beraber hiçbir boþluða meydan
vermeyerek, dýþardan gelen etkileri önler.

Stres Kontrol
Raychem kablo baþlýklarýnda kullanýlan stres
kontrol tüpü, bu bölgede oluþan elektriksel
stres daðýlýmýný yumuþatarak enerji stresini
zaptetmektedir ve yarý iletken tabakanýn
soyulmasý sýrasýnda oluþabilen yaralanmalarý da
kapatmaktadýr.

Dolgu Mastiði
Kablonun baþlýk montajýna hazýrlanmasýnda yarý
iletken tabaka ile izolasyon tabakasýnýn
birbirinden ayrýlýp, soyma iþleminin bittiði
bölgede oluþan dik kademe farký, dolgu mastiði
ile yumuþatýlmakta ve keskinlik giderilmektedir.
Böylece dolgu mastiði elektriksel stresin
oluþtuðu bu bölgeye baský yapmaktadýr.

Raychem
Üç Damar Isý Büzüþmeli Kablo Baþlýðý

Raychem’in üç damarlý ýsý büzüþmeli
kablo baþlýklarýnýn tek damarlýlardan
farký, damar ayýrýcý adý verilen
malzemenin kullanýlmasýdýr. Baþlýðý
oluþturan diðer malzemeler ve
uygulama yöntemi aynýdýr. kullanýlan
damar ayýrýcý da ýsý büzüþmeli tip
özelliktedir.

Enerji Üretiminden Son Kullanýcýya Kadar
Yenilikçi Çözümleriyle Dünya Çapýnda
Lider Bir Enerji Bölümü

Kablo Aksesuarlarý

Konnektörler ve Baðlantý Parçalarý

Kesiciler, Koruma ve Aydýnlatma

-

- Kontrol kablolarý için baðlantý ürünleri
- Lehimsiz papuç ve ekler
- Terminal bloklarý
- Vidalý konnektör ve kýskaçlar
- Ýzolasyon delme konnektörleri
- Sýkmalý tip bakýr konnektörler ve
papuçlar
- Bimetalik konnektör ve papuçlar
- Mekanik tip konnektör ve papuçlar
- Kamalý Baský teknolojisi konnektörleri
- Helisel, döküm ve enjekte fittingler
- Ýletim hattý boþluk alýcý ve titreþim
söndürücüler
- Uygulama araç ve gereçleri

- Enerji koruma ürünleri
- Fotokontroller
- Fotokontrol aksesuarlarý,röleler
- H.P.S. starter
- Test ekipmanlarý
- Zaman kontrolörleri
- MCB daðýtým sitemi
- Devre kesiciler
- Sigorta kombinasyon ünitesi
- Panel board sistemleri
- Þebeke, data/network ve iletiþim
için TVSS (Transient voltage Surge
Suppresion)
- Ýzoleli Esnek baralar

Ýzolatörler,Ýzolasyon ve etiketleme

Parafudrlar

Ölçü ve Kontrol

- Ýzolatörler
- Ýzolasyon arttýrýcýlar
- Kablo iþaretleyiciler ve etiketler

- A.G. parafudrlar
- O.G. parafudrlar
- Y.G. parafudrlar

- Dijital ölçü sistemleri
- Kilowatt saat enerji ölçücüler
- Güç çeviriciler
- Koruyucu tip röleler
- Metre röleleri
- Dijital göstergeler
- Analog cihazlar
- Akým trafolarý
- Þöntler
- Jenaratör set kotrolörleri

A.G. aksesuarlarý
O.G. Kablo Ekleri
O.G. Kablo Baþlýklarý
O.G. Trafo konnektörleri
Y.G. aksesuarlarý
Nükleer özellikli ürünler

Yetkili Bayi

Doküman içeriðindeki tüm bilgiler, resimler, örnekler, grafik dizaynlarý firmamýz mevcut bilgileri dahilinde doðru ve güvenilirdir. Bununla birlikte
kullanýcýlar arzu ettikleri uygulamalar için her ürünün uygunluðunu deðerlendirmekte baðýmsýzdýr. Ancak bu uygulamalar hiçbir þekilde herhangi
bir kalite standardý veya malzeme performansýný test etmez. Bu garanti ancak kendi ürün þartnamelerimiz veya sözleþmeler sonucu verilir. Bu ürünler
için firmamýzýn sorumluluðu standart satýþ þartlarýnda yansýtýlmaktadýr. RAYCHEM, TE Amblemi ve Tyco Electronics tescilli markalardýr.

