S-150
RACORD CU PROFIL REDUS, PENTRU APLICARE LA RECE
SUB IZOLAŢIE
S-150-E este un racord cu profil redus şi aplicare la rece
pentru conectare în linie. Acest set universal se potriveşte cu
toate cablurile de încălzire Raychem, de uz industrial, BTV,
QTVR, XTV şi KTV, ceea ce înseamnă selecţie simplificată
a produselor şi reducerea stocurilor. Se poate utiliza la
aplicaţii cu valori de temperatură între –50 °C şi 215 °C. Are
aprobare pentru utilizare în zone periculoase.
Designul unic al S-150 corespunde cerinţelor stricte din
domeniul industrial. Carcasa cu profil redus se poate
instala pe conducte şi alte suprafeţe. Manşoanele cu resort
asigură o primă etanşare fermă împotriva apei, în timp ce
izolatorul electric care nu se întăreşte (fără silicon) utilizat
la tubul Raychem pentru izolarea conductoarelor cablului
asigură o a doua etanşare, oferind protecţie suplimentară.
Construcţia robustă a racordului îl face rezistent la impact
şi adecvat pentru variaţii mari de temperatură şi expunerea
la substanţe chimice agresive. Conexiunea este efectuată cu
şuruburi de fixare. Racordul are posibilitatea de reintrare.
S‑150 este un racord în linie sub izolaţie sigur, pe care vă
puteţi baza în timp.
Racordul nu necesită sursă de căldură pentru montare,
ceea ce face întreţinerea rapidă şi uşoară. Fiecare set
conţine toate materialele necesare pentru a efectua
o racordare în linie.
DESCRIERE
Set de îmbinare în linie cu aplicare la rece, pentru utilizarea cu cabluri de încălzire
BTV, QTVR, XTV şi KTV.
CONŢINUTUL SETULUI
1 carcasă a racordului
2 garnituri de etanşare
2 straturi de protecţie pentru ermetizarea miezului
1 distanţier ce include şuruburi de fixare
1 etichetă de identificare
APROBĂRI
Ex e II PTB 09 ATEX 1068 U
II 2G Ex e II
II 2D Ex tD A21 IP66
IECEx PTB 09.0043U
Ex e II
Ex tD A21 IP66
Aprobare DNV
Certificat DNV nr. E-11564 şi E-11565
Acest produs are de asemenea toate aprobările necesare pentru utilizarea în
Kazahstan, Rusia şi alte ţări. Contactaţi reprezentanţa dvs. locală Pentair Thermal
Management pentru detalii suplimentare.
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S-150
DIMENSIUNI (ÎN MM)

57

32

SPECIFICAŢII DE PRODUS
Caracteristicile cablului de încălzire
Protecţie la infiltraţie
Temperatura minimă de montare
Temperatura maximă a conductei
Metoda de conectare
Tensiunea maximă de funcţionare
Valoarea nominală maximă a
curentului
MATERIALE DE CONSTRUCŢIE
Carcasă, placă de capăt, lamelă şi
distanţier
Garnituri de etanşare
Şuruburi, arc de presiune

185

BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
IP66
–50 °C
Consultaţi specificaţia cablului de încălzire
Şuruburi de fixare
277 Vca
40 A la circuitul cablului de încălzire pentru PTB

Polimeri tehnici, culoare neagră
Cauciuc siliconic
Oţel inoxidabil

DETALII PRIVIND EFECTUAREA COMENZII
Conexiune de îmbinare
S-150
Număr piesă (greutate)
497537-000 (0,4 kg/0,8 lb.)
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