E-06, E-19 ve E-50
Yalıtım altı, ısı büzüşmeli sonlandırma kitleri
Bu sonlandırma kitleri, Raychem endüstriyel ısıtma
kablolarının sonlandırılmasında kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
E‑06, BTV- ve QTVR ısıtma kabloları ile, E‑19, XTV- ve KTV
ısıtma kabloları ile ve E‑50, VPL ısıtma kabloları ile birlikte
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kitlerin tümü riskli alanlarda kullanıma uygundur.
Sonlandırma kitleri E‑06 ve E‑19'da, ısıtıldığında yarı
esnek nem geçirmez giydirme halini alan, kullanımı kolay,
yapışkanlı ısı büzüşmeli tüp bulunmaktadır. Sonlandırma
kiti E‑50'de, ısıtıldığında yarı esnek nem geçirmez giydirme
halini alan plastik eriyik astarlı yüksek sıcaklığa dayanıklı
ısı büzüşmeli tüp kullanılmaktadır. Düşük profilli tasarımı
sayesinde, hazır sonlandırma doğrudan boru üzerine
takılabilir.
Her sonlandırma için bir sonlandırma kiti gereklidir.

Uygulama

E-06
Kendinden regüleli ısıtma
kabloları BTV ve QTVR için
sonlandırma

E-19
Kendinden regüleli ısıtma
kabloları XTV ve KTV için
sonlandırma

E-50
VPL güç sınırlamalı
ısıtma kabloları için
sonlandırma

Isı büzüşmeli
Yapışkan kaplamalı
manşonlar
Montaj talimatı

Isı büzüşmeli manşonlar
Yapışkan kaplamalı astarlar
Montaj talimatı

Isı büzüşmeli manşonlar
Montaj talimatı

Kit içeriği

Onaylar
Baseefa ve PTB tarafından ATEX onaylı
II 2 GD Ex e II
Ex tD A21 IP66
Sıcaklık sınıfı, tasarıma ve sonlandırma ile birlikte kullanılacak olan ısıtma kablosu
türüne bağlıdır
DNV Sertifika No. E‑11564
DNV Sertifika No. E‑11565
Bu ürün aynı zamanda Kazakistan, Rusya ve diğer ülkelerde kullanılmak üzere gerekli
tüm onaylara sahiptir. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki Pentair Thermal Management
temsilcinizle irtibat kurun.
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E-06, E-19 ve E-50
Ürün teknik özellikleri
Maks. sıcaklık dayanımı
Dielektrik dayanımı
Hacim özdirenci
Nihai boyutlar
Montaj bilgileri
Isı büzüşmeli tüp
Gaz şaloması veya eşdeğeri
Sipariş bilgileri
Parça tanımı
PN (Ağırlık)

E-06
175°C
2.2 MV/m
1013 Ω cm
uzunluk yaklaşık 120 mm

E-19
200°C
> 6 MV/m
1010 Ω cm
uzunluk yaklaşık 135 mm

E-50
260°C
> 40 MV/m
1018 Ω cm
uzunluk yaklaşık 120 mm

175°C
min. 1460 W sıcak hava
tabancası

200°C
min. 1460 W sıcak hava
tabancası

327°C
min. 3000 W sıcak hava
tabancası*

E‑06
582616‑000 (0,03 kg)

E‑19
090349‑000 (0,05 kg)

E‑50
1244‑002492 (0,06 kg)

*E‑50 montajı için, yüksek güçte ısı tabancası ve deneyimli bir tesisatçı gereklidir.
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