E-150
Düşük profilli sonlandırma - Soğuk uygulanan
C‑150-E, soğuk uygulanan, düşük profilli bir sonlandırmadır.
Bu evrensel sonlandırma, tüm Raychem endüstriyel,
kendinden regüleli ısıtma kabloları BTV, QTVR, XTV ve KTV
ile uyumlu olup, ürün seçimini kolaylaştırmakta ve mal
stoğunu azaltmaktadır. Sıcaklıkları –50°C ila 215°C arasında
değişen uygulamalarda kullanılabilir. Riskli alanlarda
kullanıma uygundur.
E‑150'nin benzersiz tasarımı, endüstriyel ortamın en zorlu
gereksinimlerini karşılamaktadır. Düşük profilli yuvası,
borular ve diğer yüzeylere monte edilebilir. Yaylı grometi,
su sızdırmaz bağlantı sağlamak üzere ilk sızdırmazlığı
yaparken, Raychem'in çekirdek sızdırmaz kılıfında kullanılan
sertleşmeyen dolgu (silikonsuz) ikinci bir sızdırmazlık
ekleyerek, ilave koruma sağlamaktadır. Sonlandırmanın
sağlam yapısı, bunu darbelere dayanıklı ve yüksek ısı
değişiklikleri ve agresif kimyasallar için uygun kılmaktadır.
Sonlandırma, yeniden girilebilir özelliktedir. E‑150 tasarımı,
zaman içerisinde güvenebileceğiniz güvenli bir yalıtım altı
sonlandırma sunmaktadır.
Sonlandırma montajı için ısı kaynağına ihtiyaç olmaması,
bakım işlemlerinin hızlı ve kolayca yapılmasını sağlar.
Her kitte, bir adet sonlandırma yapmak için gerekli tüm
malzemeler bulunmaktadır.

Tanımı
BTV, QTVR, XTV ve KTV ısıtma kabloları ile birlikte kullanılmak üzere soğuk uygulanan
sonlandırma.
Kit içeriği
1 sonlandırma muhafaza yuvası
1 sızdırmaz gromet grubu
1 çekirdek sızdırmaz kılıfı
1 tanıtım etiketi
1 montaj talimatı
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E-150
Onaylar
Riskli konumlar
PTB 09 ATEX 1068 U
II 2G Ex e II
II 2D tD A21 IP66
IECEx PTB 09.0043U
Ex e II
Ex tD A21 IP66
DNV Sertifikaları No. E‑11564 ve No. E‑11565
Sınıf I, Böl. 2, Gruplar A, B, C, D
Sınıf II, Böl. 2, Gruplar F, G
Sınıf III

FM
APPROVED

CLI, ZN2, AEx e II T(1)

FM
APPROVED

Ex e II T(1)

T-sınıflandırması için, ısıtma kablosu veya tasarım belgelerine bakın
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.

(1)

Boyutlar (mm biriminde)

57

32

Ürün teknik özellikleri
Isıtma kablosu özelliği
Giriş koruması
Minimum montaj sıcaklığı
Maksimum boru sıcaklığı
İşletim voltajı
Yapı malzemeleri
Muhafaza, son katman ve şim
Sızdırmaz gromet ve çekirdek
sızdırmazlık malzemesi
Vidalar, baskı yayı, takviye plakası
Sipariş bilgileri
Sonlandırma
PN (Ağırlık)
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100

BTV‑CR, BTV‑CT, QTVR‑CT, XTV‑CT, KTV‑CT
IP66
-50°C
Isıtma kablosu teknik özelliklerine başvurun
277 V
İşlenmiş polimerler, siyah
Silikon kauçuk
Paslanmaz çelik
E‑150
979099‑000 (0,3 kg/0,6 lb.)
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