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Enerji Ýzolasyon Malzemeleri
Tyco Electronics Enerji Bölümü,
Elektrik Daðýtým Ýþletmeleri, Enerji
Endüstri Ekipman Üreticileri ve
Endüstri sektöründeki firmalarýn
kullanýmý için ; yüksek gerilim
izolasyon malzemeleri, kablo
aksesuarlarý ve koruma sistemleri
üretmektedir.
Emniyet ve güvenilirlik hayati önem
taþýr. Bizler ürünlerimizin
performansýnýn tüm kullaným
kademelerinde müþteri tatmini için
çalýþmalarýmýzý sürekli ileri
götürmekteyiz. Bu amaç ile araþtýrma
ekibimizin çalýþmalarý sonucu üstün
nitelikli yüksek performanslý,emsalsiz
kullaným ve uygulama seviyeli yüksek
gerilim izolasyon malzemeleri
üretilmektedir.
Raychem ürünleri;
· Ýzolasyon sistemleri,
· Kablo aksesuarlarý,
· Parafudurlar,
· Ýzolatörler,
Ýzolasyon aksesuarlarýndan oluþur.

Raychem izolasyon malzemeleri
ve sistemleri

Elektrik iþletmeleri için þebeke
güvenilirliði öncelikli olmak zorundadýr.
Enerji kesintileri onarým maliyetlerini
arttýrmakta ve müþteri tatminine zarar
vermektedir.Trafo merkezlerinde oluþan
arýzalar neticesinde ortaya çýkan
masrafla beraber zarar gören ekipmanýn
tamiri veya yenilenmesi zordur.Bu arýza
sonrasý bakým gereklidir. Kaybolan
zaman önem taþýr. Enerji Bölümü,
iþletmelerin önceden hesaplanamayan
kesintilerinin önlenmesi amacýyla
çalýþmaktadýr.
20 yýlý aþkýn bir süredir,dünyanýn her
bölgesinde trafo merkezleri ve havai
hatlarýnda kullanýlan malzemelerimiz
izolasyon seviyesini ve izolasyon
avantajlarýný ortaya koymaktadýr.
Ýzolasyon seviyesinin yükseltilmesinin
anlamý, çevre etkileri ile kuþ ve yabani
hayvanlarýn sebep olduðu etkiler
sonucunda olan veya oluþabilecek
enerji kesintilerinin önüne geçilmesi
ve sistemin bu anlamda güvenilirliðinin
arttýrýlmasýdýr.

Kuþ ve yabani hayvan
temaslarýna karþý koruma

Kuþlar ve yabani hayvanlar trafo
merkezlerini ve havai hatlarý sýkça ziyaret
eden davetsiz misafirlerdir ve bu sebepten
dolayý elektriksel yaklaþým mesafelerini
ihlal ederek köprüleme yaparlar, dolayýsýyle
arýzalara neden olurlar.Yaklaþým
mesafelerinin risk faktörü göz önüne
alýnmadan dizayn edilen tarfo merkezleri
ve havai hatlar iþletme dýþý kalýr,elektrik
kesintileri oluþur. Oysa ki bu tür
problemlerin çözümü çok güç deðildir.
Raychemin enerji izolasyonu için
kullanýlan; ýsý büzüþmeli tüpler
,bantlar,levhalar ile soðuk uygulama için
geliþtirilmiþ kalýplanmýþ koruma kapaklarý
ve bariyerleri maliyet açýsýndan elveriþliliði
,kolay montajý ile kuþ ve yabani hayvanlarýn
neden olduðu arýzalarý ortadan
kaldýrýr.Ayrýca elektrik þebekelerinin doðal
hayata olan etkileri de kýsmen giderilmiþ
olur. Raychem ýsý büzüþmeli ürünlerin sahip
olduðu malzemeye uyum avantajý, trafo
merkezleri ve havai hatlarda kullanýlan farklý
bara, iletken,izolatör ve bushing ölçüleri
için uygulamayý kolaylaþtýrmaktadýr.

Isý ile büzüþtürme iþlemi sayesinde
ürünün oluþturduðu cidar kalýnlýðý
kontrol edilmektedir. Kalýplanmýþ
izolasyon malzemelerinin
uygulamasý kolay ve çabuktur.
Müþterinin talebine göre dizayn
edilebilir. Baralarýn,bara
baðlantýlarýnýn ve kontaklarýn,keskin
ve sivri kýsýmlarýnýn uygulama
öncesi yumuþatýlmasý gerekmektedir.

Çevre etkilerine karþý koruma

Harici izolasyon malzemeleri ve
sistemi; çevre etkilerinden çarpýcý
bir þekilde etkilenir.Yýldýrým
düþmeleri veya canlý hattýn yaðmura
maruz kalmasý sonucu elektriksel
atlamalar meydana gelir.
Ayrýca toz,nem,çevre kirliliði gibi
etkenler,etkenin oluþtuðu bölgesel
ortamda (sahil þeridi,çöl,soðukSýcak faklýlýklarýnýn aþýrýlýðý vb.)
düþünüldüðünde enerji iletim ve
daðýtým sistemlerindeki izolatör
dizayn özelliklerinin üstünde bir
kirlenmeye maruz býrakmaktadýr.
Çözüm sistemin izolasyon seviyesini
arttýrýlmaktan geçer. Raychem krepaj
arttýrýcýlarý sayesinde,kirlenmenin
neden olduðu elektriksel atlamalar
önlenmekte , uzun üreli bir çözüm
saðlanmaktadýr. Krepaj mesafesinin
arttýrýlmasý izolatöre uygulanan
krepaj arttýrýcý sayesinde saðlanýr.
Krepaj arttýrýcýlar soðuk veya sýcak
uygulama ile yapýlabilir. Halihazýrda
25 yýlýn üzerinde saha tecrübesiyle
tüm dünyada kullanýlmaktadýr.

Her çeþit sistem için izolasyon

Rachem izolasyon arttýrýcý sistemi,trafo
merkezleri, havai hatlarý,daðýtým ve iletim
uygulamalarý için kullanýma elveriþli
malzemelerden oluþur.
Ýzolasyonda kullanýlan tüm malzemeler
Raychemin 30 yýlý aþkýn performansý
çapraz baðlý polimer teknolojisinden
faydalanýlarak üretilmektedir.

Trafo Merkezleri

BBIT/BPTM Bara izolasyon
tüpleri

BBIT/BPTM ýsý büzüþmeli tüpler,
dikdörtgen veya dairesel baralara
uygulanabilir özelliktedir. Büzüþme
kapasitesi orijinal çapýnýn % 40ýna kadar
düþebilir,esnekliði ile dönüþlere
uyumluluðu mükemmeldir, farklý ölçülere
tek bir ürünle cevap verir. BBIT/BPTM
tüpler bara üzerinde rahatlýkla kayarak
istenilen bölgeye yerleþtirilebilir.5 ile 250
mm bara ölçüleri arasýnda
uygulanabilen 15in üzerinde farklý
ölçüleri vardýr.BBIT veya BPTM bara
izolasyon tüpleri,sistemin ihtiyacý olan
elektriksel yaklaþým mesafelerine cevap
verecek þekilde tercih edilir.

HVBT Bara izolasyon bantý

HVBT bara izolasyon bantý,özellikle
karmaþýk þekildeki ve sökülmesi
mümkün olmayan baðlantýlar için ideal
bir izolasyon malzemesidir. HVBT bara
izolasyon bantýnýn bir yüzeyi özel bir
yapýþkanla sývanmýþtýr ve sýzdýrmazlýk
saðlayan yapýdadýr. Baraya sarýlan bant
ýsýtýldýðýnda boyunun % 30u kadar
büzüþür ve yapýþkan eriyerek izole
edilecek yüzeye yapýþýr.
Yapýþkan malzeme metali izole etmekle
beraber geri sökülmesi gerektiðinde
kolayca yerinden çýkar,yani metale
kaynamaz.HVBT izolasyon bantý,eni 25100 mm arasýnda 4 adet ölçüye sahiptir.
Sistemin ihtiyacý olan elektriksel
yaklaþým mesafesine ve gerilime göre
tek veya çift kat uygulama yapýlýr.

HVIS Ýzolasyon levhasý

Dikdörtgen baralarýn T ve L baðlantýlarý
ile karmaþýk þekillerdeki baðlantýlarda
kullanýlan ýsý büzüþmeli izolasyon
malzemesidir. Malzemenin bir yüzeyi
özel bir yapýþkanla kaplýdýr ve her iki
taraftan % 25 oranýnda büzüþme
kapasitesi vardýr. HVIS levhasý,
izolasyonu yapýlacak þeklin ihtiyacýna
göre kesilir, özel olarak tedarik
edilebilecek çok kullanýma uygun
kýskaçlarla veya iþkence türü el aletleri
ile þekle kaplanýr ve ýsý ile büzüþtürülür.
Ýzolasyon iþlemi bitince malzemenin
düzgün olmayan bölümleri kesilerek
düzeltilir. Kýskaçlar geri alýnýr. HVIS
izolasyon levhasý 50 cmx66 cmlik
ölçülerin dýþýnda 10 mx66 cmlik levhalar
halinde de mevcuttur. Sistemin ihtiyacý
olan elektriksel yaklaþým mesafesine ve
gerilime göre tek veya çift kat olarak
uygulanýr.

Trafo Merkezleri

BCIC Ýzolasyon kapaklarý

BCIC kalýplanmýþ izolasyon kapaklarý,
bushingler, bara birleþme noktalarý,
izolatörler için kullanýlan çok geniþ ürün
çeþidine sahip uygulama mantýðý ile
yapýlan izolasyon sistemleridir. Ýzolasyon
yapýlacak parçanýn sökülmesine gerek
yoktur, þeklin ölçülerine göre mevcut
BCIC kalýplanmýþ kapaklar seçilebileceði
gibi yeni bir dizayn ile farklý bir ürün
yapýlmasý mümkündür. Ekonomiktir,
birden fazla uygulama (sök-tak) imkanýný
saðlar, mantýðý kolaydýr, tüm O.G.
daðýtým ve güç trafolarýnda kullanýlan
açýk tip izolatörlerin farklý çeþitlerine
uygundur, güneþ ýþýnlarýna (UV) karþý
direnci mükemmeldir.

BISG Sincap önleme kafesi

BISG sincap önleme kafesi sert yapýlý
polimer disklerden oluþur ve postizolatörün etekleri arasýna yerleþtirilerek
sincap gibi uzun kuyruklu hayvanlarýn
sisteme tacizi sýrasýnda faz toprak
köprülemesini engeller. Montajý kolay
ve çabuktur. Özel aparatý ile enerji
altýndaki tesislerde uygulanabilir.
36 kV gerilime kadar kullanýlabilir.

Havai Hatlar

BCIC Kuþ koruma kapaklarý

BCIC 33xx kuþ koruma kapaklarý ,kuþ
ve yabani hayvanlarýn, çýplak havai
hatlardaki çýplak direk geçiþlerine
istenmeyen ziyaretleri sýrasýnda ortaya
çýkan faz-faz, faz toprak köprülemesini
engelleyen izolasyon ürünüdür. Esnek
polimer yapýsý sayesinde,farklý iletken
baðlantý yapýlarýna kolayca uyum saðlar
Ürünün iç kýsmýnda iletkene ve izolatöre
baðlantýnýn yapýlabileceði kelepçeler
mevcuttur. Herhangi bir özel montaj
aparatýna ihtiyaç yoktur.

OLIT Havai Hat izolasyon bantý

OLIT , havai hat iletkenlerini izolasyon
için kullanýlan, burgulu,ýsý büzüþmeli bir
izolasyon bantýdýr. Ýletkene sarýlan yüzey
özel bir yapýþkanla kaplýdýr ve malzeme
ýsýtýldýðýnda yapýþkan eriyerek havai hat
iletkenine yapýþýr ve izolasyon yapýlmýþ
olur.Büzüþtürülen OLITin yapýþkaný
iletkene kaynamaz gerek duyulduðunda
kolayca sökülür.Kuþ ve yabani
hayvanlarýn neden olabileceði kontaklarý
engellediði gibi,iletkenlerin birbirleriyle
ve aðaç dallarý temasýnda ortaya çýkan
arýzalarý da önler.

Havai hat kapaklarý ve kitleri

OLIC,klipsli bir izolasyon kanalýdýr.
Birbirine yakýn devam etmesi gereken
çýplak havai hatlarýn dýþ etkenlerden
dolayý temasýný engeller. Güneþ ýþýnlarý
(UV) direnci üst seviyedir. OLIC-O kodlu
malzeme kablo baðý yardýmýyla,OLICC kodlu malzeme ise sürgülü klips
yardýmýyla kapatýlýr. Spesifik uygulama
için özel ve ekstra kitlerle montajý yapýlýr.

Yoðun hava kirliliði / Aðýr hava þartlarý

HVBS Ýzolatör eteði
kuvvetlendirici

HVBS izolatör eteklerine takýlan, krepaj
arttýrma özelliði yaný sýra izolatörü
kuvvetlendirici özelliðe sahip bir üründür.
HVBS krepaj arttýrýcý izolatör eteklerinin
çapýný arttýrarak aðýr yaðmur yaðýþý
þartlarýnda þelale oluþumunu ,
dolayýsýyla da atlama yolunun meydana
çýkmasýný engeller. 160  770 mm
arasýnda izolatör çapýna uyumlu
ölçüleri vardýr. 500 kVa kadar
uygulanabilir.

HVCE (Isý Büzüþmeli) 
HVCE-WA (Soðuk uygulama)
Krepaj Arttýrýcý

HVCE krepaj arttýrýcý etekler, hava
kirliliðinin ve nemin neden olduðu
elektriksel atlamalara karþý çözüm
sunar,krepaj mesafesi arttýrýcý ýsý
büzüþmeli bir üründür. HVCE krepaj
arttýrýcý,yüzeysel elektrik stresini ve kaçak
akýmý azaltýrken, atlama gerilimini
de azaltýr. Malzemenin yapýsý esnek
polimerdir ve izolatöre oturan kýsmý su
yolu oluþturmayan bir mastik ile
kaplanmýþtýr. Ürün ýsý ile
büzüþtürüldüðünde bu mastik eriyerek
izolatör eteðine yapýþýr. 500 kVa kadar
izolatör ve bushinglere uygulanabilinir.
Uygulama yapýlabilecek izolatör eteði
geniþiliði 80-390 mm. arasýndadýr.
HVCE  WA krepaj arttýrýcý ise izolatör
eteðine çepeçevre dolanan ve yine
izolatörün krepaj mesafesini arttýrmak
için tasarlanan,soðuk uygulanabilen bir
üründür. Yarý sert polimer bir
malzemeden üretilmiþtir. Uygulama için
sistemin parçalarýný sökmeye gerek
yoktur. 500 kVa kadar ve 100-1000 mm
arasý izolatör etek geniþliði arasýnda
kullanýlabilecek ölçülerde ürün
mevcuttur.
Bu katalogda görülen ürünler dýþýnda
daha birçok izolasyon malzemesi Tyco
Electronics Enerji Bölümü tarafýndan
üretilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen
yerel temsilcimizi arayýnýz.

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

Parafudurlar

Ölçü ve Kontrol

- Ýzolatörler
- Ýzolasyon arttýrýcýlar
- Kablo iþaretleyiciler ve etiketler

- A.G. parafudurlar
- O.G. parafudurlar
- Y.G. parafudurlar

- 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.

Daha fazla bilgi için;
http://energy.tycoelectronics.com
Tyco Electronics Raychem GmbH Enerji Ürünleri Türkiye Temsilcisi
Remar Enerji ve Ýletiþim Malzemeleri Pazarlama Ltd. Þti.
Koza Sokak 55/4 Gaziosmanpaþa Ankara TÜRKÝYE
Telefon: + 90 312 441 65 42 Faks: +90 312 441 65 43
E-posta: info@remarenerji.com.tr
http://www.remarenerji.com.tr

