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Augantis dujomis izoliuotų skirstomųjų
elektros įrenginių populiarumas lėmė ir
prijungimo prie tokių įrenginių sistemos
atsiradimą. Šiam tikslui buvo sukurti
Raychem izoliaciniai adapteriai, skirti kabelių
prijungimui prie skirstomųjų įrenginių narvelių
A (250 A) ir C (400/630 A) tipų įvadų pagal
CENELEC HD 506S1, EN 50180 bei
EN 50181 standartus.
C tipo (400/630 A) įvadams pagal 
EN 50181 
Izoliaciniai adapteriai RICS ir RCAB yra
suderinami su visomis Raychem galinėmis
movomis, o tai reiškia, kad šie adapteriai gali
būti naudojami bet kokio tipo kabelių –
viengyslių ar trigyslių, su plastiko ar alyvinio
popieriaus izoliacija – prijungimui. Daugiau
informacijos rasite apačioje ir 40 psl.
Ekranuotų adapterių RSTI sistema skirta
kabelių su plastiko izoliacija prijungimui.
Daugiau informacijos rasite 42 psl.
A tipo (250 A) įvadams pagal EN 50181 
Ekranuotų adapterių RSES ir RSSS 
sistema – tai užmaunama galinė mova, skirta
plastiku izoliuotam kabeliui, jungiančiam
transformatorių ir skirstomojo įrenginio
narvelį. Daugiau informacijos rasite 44 psl.
Supaprastintas montavimas
Kompaktiška prijungimo adapterių
konstrukcija ir nesudėtinga konfigūracija
palengvina montavimo darbus.
Standartiniams narveliams nereikia brangių
rekonstrukcijų, norint prijungti alyviniu
popieriumi izoliuotus kabelius arba
viršįtampių ribotuvus.
Patikimumas
Įvertinant keleto dešimtmečių patirtį kuriant
Raychem vidutinės įtampos hermetiškų
galinių movų sistemas, galima drąsiai teigti,
jog Raychem adapteriai taip pat yra nelaidūs
vandeniui ir užtikrina nepertraukiamą darbą
net ir ekstremaliomis aplinkos sąlygomis,
esant dideliam užterštumui.
Bandymai
Adapteriai atitinka CENELEC HD 629.1S1,
IEC 540, VDE 0278 ir ANSI IEEE 386
standartus, Raychem specifikaciją PPS
3013, o be to, jie buvo papildomai išbandyti
kartu su dauguma skirstomųjų įrenginių tipų.
Bandymų reikalavimai bei rezultatai
apibendrinti Raychem bandymų
protokoluose, kuriuos galite gauti pateikę
individualią užklausą.

Universali adapterių sistema kabelių prijungimui prie dujomis izoliuotų skirstomųjų
įrenginių narvelių 

Izoliacinių adapterių sistema užtikrina
patikimą hermetizaciją, elektrinę izoliaciją
bei elektrinį kontaktą tarp Raychem
galinės movos ir iki 24 kV dujomis
izoliuoto skirstomojo įrenginio. Adapteriai
skirti prijungti prie C tipo (400/630 A)
kūginio įvadinio izoliatoriaus pagal
EN 50181 ir yra suderinami su visų tipų
Raychem galinėmis movomis.
Skirstomųjų įrenginių narveliai turi turėti
tinkamą apsaugą nuo elektros smūgio.
Dažniausiai tokią apsaugą užtikrina
savaime užsiblokuojantys metaliniai
dangčiai, kurie paprastai montuojami į
visus skirstomuosius įrenginius. Ši
apsauga taip pat neleidžia atsitiktinai
pradėti darbo neįžemintoje prijungimo
zonoje.

Izoliacinis “T” formos adapteris RICS
su viršįtampių ribotuvu arba be jo 
Storasienis izoliacinis korpusas
gaminamas iš aukštos kokybės
elastomero. Vidinio paviršiaus
konstrukcija garantuoja hermetiškumą
tarp galinės movos, kūginio įvadinio
izoliatoriaus ir kištuko. Elektrinį kontaktą
užtikrina srieginė adapterio šerdis ir
kabelio galinės movos antgalis. Siūlome
užsisakyti ir specialų kištuką, kurio dėka
kabelį galima bandyti neatjungus
adapterio. Viršįtampių ribotuvo prijungimui
skirto adapterio konstrukcija yra beveik
identiška, tiesiog elastomeriniame
korpuse yra papildomas įvadas RDA tipo
viršįtampių ribotuvui. Galima užsisakyti ir
specialius adapterius dviejų kabelių
prijungimui.

Izoliacinis tiesus adapteris RCAB 
Itin lankstus izoliacinis adapteris
gaminamas iš aukštos kokybės
elastomero. Jo konstrukcija užtikrina
hermetiškumą tarp kūginio įvadinio
izoliatoriaus ir kabelio galinės movos.
Galinės movos antgalis varžto ir veržlės
pagalba sujungiamas su sriegine šerdimi.
Net ir labai ankštoje erdvėje adapterį labai
lengva numauti nuo įvadinio izoliatoriaus,
pvz.: norint išbandyti kabelį. Didelis
elastomero lankstumas kartu su vidinių
paviršių hermetizavimo geba leidžia
naudoti tą patį gaminį visiems įprastiems
kabelių tipams ir skerspjūviams.

Izoliacinių adapterių sistema iki 24 kV dujomis izoliuotiems skirstomiesiems įrenginiams



Universali adapterių sistema visiems kabelių ir skirstomųjų įrenginių tipams
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POLT, TFTI
30, 32 psl.

RICS, RCAB – izoliacinių “T” formos ir tiesių adapterių sistema, skirta 10 kV
dujomis izoliuotiems skirstomiesiems įrenginiams su C tipo (400/630 A) įvadais
pagal EN 50181 

POLT
28 psl.

GUST
18 psl.

Priedai izoliaciniam adapteriui RICS

Izoliaciniai “T” formos adapteriai
prijungimui prie 630 A ir 1250 A įvadų
(C tipo pagal EN 50181)
Kiekvienas RICS adapteris skirtas
maksimaliai 630 A srovei. Suporinant du
“T” formos adapterius, pirmasis adapteris
turi būti specialios konstrukcijos – 
RICS-5733-Cu arba RICS-5743-Cu. 
Šių specialių adapterių taikymo ribos
yra tokios pačios, kaip standartinių 
RICS-5133 ir RICS-5143.

RDA viršįtampių ribotuvai
izoliaciniams “T” formos adapteriams
RICS-51x9
RDA tipo viršįtampių ribotuvai buvo
sukurti specialiai dujiniams
skirstomiesiems įrenginiams. Jie skirti
6–24 kV įtampoms. Smulkesnę
informaciją ir technines ribotuvų
charakteristikas galite gauti iš Raychem
produkcijos atstovo Lietuvoje.
RICS 5009-50-22 tipo kištukas (aklė) gali
būti laikinai sumontuotas vietoje RDA
viršįtampių ribotuvo, o vėliau prireikus –
pakeistas į ribotuvą. 

Izoliacinis “T” formos adapteris RICS
Į komplektą įeina izoliacinis korpusas,
srieginė šerdis, tvirtinimo varžtai, galinis
kištukas ir montavimo instrukcija. Komplekte
yra medžiagos trims fazėms. Kabeliniai
antgaliai ir galinės movos į komplektą
neįeina. Esant reikalui prijungti du kabelius,
antrasis – suporintas – “T” formos adapteris
užsakomas specialios komplektacijos, kurią
sudaro kontaktinis kaištis, izoliacinis
korpusas, srieginė šerdis, tvirtinimo varžtai ir
galinis kaištis. Šis spec. komplektacijos
adapteris suderinamas su pirmaisiais 
RICS-5733-Cu arba RICS-5743-Cu
adapteriais ir M16 antgaliais, išskyrus 
RICS-51x9 serijos adapterius, kurie skirti
montavimui kartu su viršįtampių ribotuvais.

Kištukas kabelio bandymui
Kabelis gali būti bandomas
neišmontuojant izoliacinio adapterio
RICS. Vietoje galinio “T” formos adapterio
kištuko įsukamas bandymų kištukas.
Tarpfaziniams bandymams reikia naudoti
du standartinio ilgio kištukus ir vieną
prailgintą.

Standartinis kištukas, ilgis 290 mm:
RICS 5002-50-24

Prailgintas kištukas, ilgis 390 mm:
RICS 5002-50-25

Izoliacinis tiesus adapteris RCAB
Į komplektą įeina izoliacinis korpusas ir
montavimo instrukcija. Komplekte yra
medžiagos trims fazėms. Tvirtinimo varžtai,
srieginė šerdis ir kabeliniai antgaliai į
komplektą neįeina. Srieginę šerdį su M16
sriegiu galima užsakyti atskirai – gaminio
kodas užsakymui yra EXRM-1366. 
Adapteris RCAB skirtas naudoti kartu su
Raychem galinėmis movomis.
RCAB-4120 skirtas iki 12 kV įtampai, 
35–300 mm2 skerspjūviams.
RCAB-5120 skirtas iki 24 kV įtampai, 
50–300 mm2 skerspjūviams.
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EPKT
20 psl.

IDST
22 psl.

Vidaus tipo galinės movos izolia-
ciniams adapteriams RICS ir RCAB 



Gyslos Gaminio kodas Gyslos Gaminio kodas Gyslos Gaminio kodas
skerspjūvis užsakymui skerspjūvis užsakymui skerspjūvis užsakymui
(mm2) (mm2) (mm2)

Kabeliai su plastiko izoliacija
10 kV 25– 50 RICS 5113
viengysliai ir trigysliai kabeliai 70–150 RICS 5123
movos: POLT, IXSU, TFTI 185–240 RICS 5133 185–240 RICS 5139 185–240 RICS 5137

300 RICS 5143 300 RICS 5149 300 RICS 5147

10 kV 25– 70 RICS 5123
viengysliai ir trigysliai kabeliai 50–150 RICS 5133 50–150 RICS 5139 50–150 RICS 5137
movos: POLT-L16, IXSU-L16 120–300 RICS 5143 120–300 RICS 5149 240–300 RICS 5147

Kabeliai su alyvinio popieriaus izoliacija
10 kV trigysliai kabeliai su 35 RICS 5113
juostine alyvinio popieriaus 50– 95 RICS 5123
izoliacija (MI ir MIND) 120–185 RICS 5133 120–185 RICS 5139 120–185 RICS 5137
movos: GUST, EPKT-45 240 RICS 5143 240 RICS 5149 240 RICS 5147

su varžtiniais antgaliais 35– 50 RICS 5123
movos: GUST-L16 70–120 RICS 5133 70–120 RICS 5139 70–120 RICS 5137

150–240 RICS 5143 150–240 RICS 5149 150–240 RICS 5147

10 kV trigysliai kabeliai su 35– 70 RICS 5113
juostine alyvinio popieriaus 95–150 RICS 5123
izoliacija (MIND) 185–240 RICS 5133 185–240 RICS 5139 185–240 RICS 5137
movos: EPKT 300 RICS 5143 300 RICS 5149 300 RICS 5147

10 kV trigysliai ir viengysliai 35– 70 RICS 5113
ekranuoti kabeliai su alyvinio 95–150 RICS 5123
popieriaus izoliacija (MIND) 185–240 RICS 5133 185–240 RICS 5139 185–240 RICS 5137
movos: EPKT 300 RICS 5143 300 RICS 5149 300 RICS 5147

10 kV trigysliai ir viengysliai 35– 95 RICS 5133-01-12
ekranuoti kabeliai su alyvinio 120–185 RICS 5133-01
popieriaus izoliacija (MI) 185–240 RICS 5143-01
movos: IDST

Pastaba: adapteriai RICS 5113 ir RICS 5123 skirti naudoti su kabeliniais antgaliais, kurių ertmės diametras yra 13 mm. Visų kitų tipų
adapteriai skirti naudoti su kabeliniais antgaliais, kurių skylės diametras yra 17 mm. 
Jeigu adapterio žymėjime pridedamas modifikacinis kodas -12, tai reiškia, kad adapteris taip pat gali būti naudojamas ir su kabeliniais
antgaliais, kurių skylės diametras yra 13 mm, pvz.: RICS 5133-12. 
Gaminiai su modifikaciniu kodu -12 netinka viršįtampių ribotuvo prijungimui ir dvigubų adapterių montavimui.

Adapteriai kitų tipų įvadams ir kabeliams siūlomi pateikus individualią užklausą.

* Terminų MI ir MIND paaiškinimas:
MI – Mass Impregnated – kabelis su popieriaus izoliacija, impregnuota takiu, skystu alyvos užpildu
MIND – Mass Impregnated Non Draining – kabelis su popieriaus izoliacija, impregnuota klampiu, tirštu alyvos užpildu

RICS, RCAB – izoliacinių “T” formos ir tiesių adapterių sistema, skirta 10 kV
dujomis izoliuotiems skirstomiesiems įrenginiams su C tipo (400/630 A) įvadais
pagal EN 50181

Suporintas “T” formos 
adapteris RICS antrojo 
kabelio prijungimui

Galinės movos tipas “T” formos adapteris
RICS

“T” formos adapteris RICS su
viršįtampių ribotuvo RDA
lygiagretaus prijungimo galimybe


