
Raychem ekranuoti adapteriai skirti iki
42 kV viengyslių kabelių su plastiko
izoliacija prijungimui prie dujomis izoliuotų
skirstomųjų įrenginių narvelių arba kitų el.
įrenginių su C tipo įvadais pagal EN
50181. Stačiu kampu taip pat galima
lygiagrečiai prijungti ir 2 arba 3 kabelius,
tačiau tokiu atveju kiekvieną kabelį
narvelyje būtina mechaniškai pritvirtinti.
Kiekvienas adapteris RSTI skirtas maks.
630 A srovei, todėl prijungimui prie
1250 A įvado (C tipo pagal EN 50181)
lygiagrečiai sujungiami keli standartiniai
adapteriai RSTI. 

Adapterio korpusas gaminamas iš
modifikuotos silikoninės gumos, o jo išorė
apsaugoma storasieniu laidžiu ekranu,
kuris sujungiamas su žeme. Šios
konstrukcijos dėka, ekranuotus
adapterius RSTI galima naudoti tiek
lauke, tiek ir viduje. Kabelio išorinio
apvalkalo bandymą galima atlikti
adapterio neišmontuojant. 

Moderni konstrukcija ir nepriekaištingas
medžiagų parinkimas kartu su specialiu
itin kokybišku Raychem varžtiniu antgaliu
leidžia naudoti tik vieną adapterio
komplektą daugumai labiausiai paplitusių
kabelių skerspjūvių. 

Adapterio forma ir matmenys leidžia jį
naudoti net ir labai ankštose erdvėse. Dėl
šios priežasties daugumoje standartinių
kompaktiškų narvelių galima atlikti net ir
suporintą prijungimą. 

Ekranuoti Raychem adapteriai RSTI turi
integruotą vietą talpiniams matavimams,
kuriais nustatoma, ar įtampa kabelyje
atjungta, atlikti. Šis talpinių matavimų
taškas yra apsaugotas ekranuotu
dangteliu.

Ekranuota kabelių prijungimo sistema
viršija CENELEC HD 629.1 S1 keliamus
reikalavimus, kurie apima BS, VDE ir kitus
nacionalinius standartus.

RSTI – ekranuotų “T” formos adapterių sistema, skirta 10 ir 35 kV dujomis
izoliuotiems skirstomiesiems įrenginiams su C tipo (630 A) įvadais pagal EN 50181

Montavimas
Paruošus kabelį, ant jo užmaunamas
suteptas elektrinio lauko valdymo
komponentas. Ant gyslos laidininko
sumontuojamas itin kokybiškas varžtinis
antgalis, kuris tinka plačiam gyslų
skerspjūvių spektrui. Antgalio montavimas
greitas ir paprastas – varžtai veržiami tol,
kol nuluš galvutės. Ant viršaus lengvai
užmaunamas suteptas ekranuoto
adapterio korpusas. Srieginės šerdies ir
poveržlės pagalba jis pritvirtinamas prie
el. įrenginio įvadinio izoliatoriaus. Likęs
atviras adapterio galas hermetizuojamas
galiniu kištuku arba jame sumontuojamas
specialus jungiantysis kištukas, skirtas
lygiagrečiam dviejų kabelių prijungimui. 

Dvigubas prijungimas 
Prireikus RSTI-56 arba RSTI-76 serijų
adapteriais lygiagrečiai prijungti du
kabelius, reikia užsakyti standartinį “T”
formos adapterį ir suporintą adapterį.
Tokiam montavimui reikalinga erdvė,
kurios matmenys D/d/H yra
290/105/285 mm. 
Prireikus RSTI-x6L serijos adapteriu
lygiagrečiai prijungti du kabelius, reikia
užsakyti du “T” formos adapterius ir
jungiantį kištuką. Tokiam montavimui
reikalinga erdvė, kurios matmenys 
D/d/H yra 365/175/300 mm. 

RSTI adapterių konfigūracija dviejų
kabelių prijungimui
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RSTI adapterio pjūvis
1 Varžtinis kabelinis antgalis 
2 Ekranuotas korpusas
3 Elektrinio lauko valdymo elementas
4 Įžeminimo auselė ir laidininkas
5 Srieginė šerdis
6 Galinis kištukas su matavimo vieta
7 Matavimo vieta
8 Ekranuotas dangtelis



 

 59

RSTI – ekranuotų “T” formos adapterių sistema, skirta 10, 20 ir 35 kV dujomis 
izoliuotiems skirstomiesiems įrenginiams su C tipo įvadais pagal EN 50181 
 
 

 

 

 
 
 
 
Vardinė tinklo įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui  Gyslos izoliacijos 
Uo/U (kV) (mm2) bazinis adapteris suporintas adapteris diametras (mm)  
   35 -   95 RSTI-5851 RSTI-CC-5851 12,7 - 23,4 
     95 - 240 RSTI-5853 RSTI-CC-5853 17,0 - 32,6 
 185 - 300 RSTI-5855 RSTI-CC-5855 21,2 - 34,6 
6/10 400 RSTI-3951 RSTI-CC-3951 28,9 - 36,4 
 500 RSTI-3952 RSTI-CC-3952 28,9 - 36,4 
 630 RSTI-3953 RSTI-CC-3953 34,0 - 45,4 
 800 RSTI-3954 RSTI-CC-3954 34,0 - 45,4 
   35 -   70 RSTI-5851 RSTI-CC-5851 12,7 - 23,4 
   95 - 240 RSTI-5854 RSTI-CC-5854 21,2 - 34,6 
 185 - 300 RSTI-5855 RSTI-CC-5855 21,2 - 34,6 
12/20 400 RSTI-5951 RSTI-CC-5951 34,0 - 45,4 
 500 RSTI-5952 RSTI-CC-5952 34,0 - 45,4 
 630 RSTI-5953 RSTI-CC-5953 39,1 - 59,0 
 800 RSTI-5954 RSTI-CC-5954 39,1 - 59,0 
   35 -   95 RSTI-6851 RSTI-CC-6851 22,4 - 35,5 
                                         95 -  150 RSTI-6852 RSTI-CC-6852 22,4 - 35,5 
 120 -  240 RSTI-6853 RSTI-CC-6853 28,9 - 42,0 
20/35 185 - 300 RSTI-6855 RSTI-CC-6855 28,9 - 42,0 
 400 RSTI-6951 RSTI-CC-6951 34,0 - 45,4 
 500 - 630 RSTI-6952 RSTI-CC-6952 39,1 - 59,0 
 800 RSTI-6953 RSTI-CC-6953 39,1 - 59,0  
Pastaba: trigysliams kabeliams skirti modifikaciniai komplektai siūlomi pateikus individualią užklausą.  
 
 
Komplektacija: ekranuotas adapterio korpusas, elektrinio lauko valdymo komponentas, varžtinis antgalis, tvirtinimo varžtai, srieginė 
šerdis, galinis kištukas, tepalas ir montavimo instrukcija lietuvių kalba. Komplekte yra medžiagos 3 fazėms.  
Nelituojama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu užsakoma atskirai. 
Adapterio konstrukcija pusiau laidaus izoliacijos ekrano nuėmimui leidžia naudoti bet kokį ekrano nuėmimo įrankį, kuris palieka ne 
mažiau 40 mm ilgio pusiau laidaus ekrano galą. 
 
 
 
Nelituojama įžeminimo armatūra kabeliams su aliumininių arba varinių juostų ekranu 
 
Gyslos skerspjūvis (mm2) kabeliams, kurių vardinė įtampa Uo/U     
6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV  Gaminio kodas užsakymui  
35 - 120 35 - 120 35 - 120  SMOE 62871 
95 - 400 70 - 300 50 - 240  SMOE 62872  
Pastaba: nelituojama įžeminimo armatūra užsakoma atskirai (vienam RSTI adapteriui užsakomas vienas įžeminimo armatūros 
komplektas). Į SMOE komplektą įeina 3 kontaktinės spyruoklės, 3 įžeminimo laidininkai ir varinis tinklelis. 
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