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Phụ kiện cáp 
Tăng cường sự tin cậy đối với các mạng 
cáp 

Raychem 



Tăng cường độ tin cậy của các 
mạng cáp LV MV 

Với các thương hiệu nổi tiếng uy tín như Guro và 
Raychem, Tyco Electronics cung cấp đầy đủ các 
loại phụ kiện cáp cho tất cả các loại cáp.Các 
ngành dịch vụ và công nghiệp đột phá nhất – bao 
gồm khai thác mỏ, hàng hải, xa bờ và hạt nhân – 
trên thế giới sử dụng các phụ kiên cáp nguồn của 
chúng tôi. 
Được thiết kế để chịu các điều kiện môi trường 
khắc nhiệt và mức độ ô nhiễm cao, chúng giúp 
duy tri tính tin cậy của dịch vụ ở các công trình 
ngầm và trên cao. 
Chúng tôi đã phát triển các loại vật liệu cách điện 
theo cách thức đặc biệt có thể chống lại sự theo 
dõi và xuống cấp do bào mòn, tia cực tím và các 
tác động xấu từ môi trường khác.  

Yêu cầu khách hàng 
Các cuộc nghiên cứu vượt trội về nguyên vật liệu, 
các chương trình phát triển và cải thiện liên tục  
giúp chúng tôi tăng cường tính thích ứng với các 
yêu cầu của khách hàng và để đáp ứng nhu cầu 
của các mạng cáp hiện đại:  
• Ít cấu kiện hơn 
•Chuẩn bị cáp được tối giản hóa 
• Lắp đặt nhanh 
• an toàn cho người lắp đặt và môi trường 
• Cách tiếp cận nhất quán cho tất cả các loại cáp 
và các loại điện áp 
• Độ tin cậy cao 
• Tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế như  IEC, 
CENELEC, IEEE, 
  ANSI and GOST 

Đặc điểm sản phẩm 
Các thiết kế cơ bản và các nghiên cứu về vật liệu 
đã được cải thiện môt cách hệ thống trong vòng 
hơn 3 thập kỉ qua. 
Thông qua các cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng trong 
mối liên quan chặt chẽ với các khách hàng đã sản 
xuất ra các vật liệu mói cho ngành công nghiệp 
điện. Kết quả là đã tạo ra một loạt các sản phẩm 
với sự kết hợp độc đáo của các đặc tính như:  
• Khả năng chống lại xuống cấp do nhiệt  
• Bộ nhớ cách nhiệt – độ dày 
• Bộ nhớ hình 
• Khẩ nắng kháng lại với các hoạt động điện trên 
bề mặt 
• Hiệu suất UV tăng cường 
• Kiểm soát ứng suất điện 
• Kết nối các mặt đặc chắc 
• Chống thấm với dầu cáp 
• Chống ẩm 
• Chống lửa 
• Công nghệ đàn hồi 
• Hệ thống kết nối cơ học 
• Chống lại bức xạ nhiệt cao 

Bộ nối điện áp thấp 
Các sản phẩm Guro và Raychem cng cấp hiệu 
suất bịt kín và cách nhiệt tuyệt vời với các vật liệu 
keo, gel và co ngót. Các vật liệu được chứng minh 
này tạo nên nền tang của các mỗi nối mạch chính 
và mạch rẽ cho điện áp lên tới 1kV.  
• công nghệ gel, keo và co ngót  
• Keo gắn than thiện với môi trường 
• lắp đặt nhanh và dễ dàng 
• Quá trình cấp điện và khôi phục lại diễn ra ngay 
sau khi lắp đặt 
• Giải pháp cho các công trình xây dựng cáp 

Chụp đầu cáp điện áp thấp 
Hiệu suất nhất quán trong môi trường khắc nhiệt – như 
diều kiện nhiệt độ khắc nhiệt, ô nhiễm không khí, tia cực 
tím – đã chứng minh độ tin cậy của các chụp đầu cáp 
Raychem 
• công nghệ co ngót 
• Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng 
• Giải pháp cho các công trình xây dựng cáp 

Tiếp xuyên cáp 
Các hệ thống gắn kín được thiết kế cho các ống dẫn cáp 
bằng nhựa, bê tổng và thép vào các tòa nhà hoặc đường 
hầm.  
• Công nghệ co ngót nóng và nguội 
  • Hiệu suất đã được thử nghiệm 
• Chống nhiệt hiệu quá 
• Phương pháp gắn kín tin cậy, nhanh và dễ dàng 
• Dễ dàng gỡ bỏ để luồn lại 
• Thân thiện với môi trường 

Các mối nối trung cáp 
Hàng triêu mối nối trung cáp đã được lắp đặt trên các 
cáp giây và polymer trên toàn thế giới, ở trong các điều 
kiện thời tiết khắc nhiệt nhất và chịu các ứng suất về  
môi trường, cơ học, nhiệt và điện.Đô tin cậy của các 
công nghệ này đã được chứng minh. 
• Công nghệ co ngót nóng và nguội 
• Các cấu kiện đúc sẵn 
• Lắp đặt dễ dàng và độ tin cậy cao 
• Tính ứng dụng với các kĩ thuật kết nối và mối nối  
   khác nhau;  
• Thích ứng với dung sai, lấy giới hạn 
• hợp với các tiết diện mói nối và công trình cáp khác 
   nhau.  
• Giải pháp cho các công trình xây dựng cáp 



HV 

Chụp đầu cáp trung áp 
Chụp đầu cáp trung áp của chúng tôi đã được 
sử dụng trong các tổ chức dịch vụ và công 
nghiệp trên toàn thế giới trong hơn ba thập kỉ 
qua. 
• công nghệ đàn hồi và co ngót 
• Hệ thống điểu khiển ứng suất trở kháng 
• Hệ thốn điều khiển ứng suất gốm 
• các vật liệu cách nhiệt chống tia UV, ăn mòn 
   và theo dõi cho các ứng dụng trong nhà và 
   ngoài trời.  
• Lắp đặt dễ dàng và độ tin cậy cao 
• Lấy giới hạn 
• thích hợp cho các cực gắn dây cơ học, hàn và 
  uốn 
• Chống vỡ và phá hoại  
• Giải pháp cho các công trình xây dựng cáp 

Hệ thống kết nối bộ chuyển mạch trung áp 
Hệ thống co ngót nóng và nguội cho các bộ 
chuyển mạch với các cách điện xuyên tiêu chuẩn 
cho 250A và 400/630 A đã được lắp đặt bởi các 
tổ chức dịch vụ và công nghiệp trên toàn thế giới 
trong hơn 15 năm qua.  
• Công nghệ đàn hồi và co ngót 
• Vỏ bảo vệ cách điện góc phải 
• Vỏ bảo vệ mạch chính 
• Hệ thống bộ chuyển đổi được sang lọc tách 
biệt cho 250A and 400/630A 
• Hệ thống bộ chuyển đổi cách điện tách biệt 
• Thích hợp cho các cực gắn dây cơ học và hàn 
• Lắp đặt dễ dàng và độ tin cậy cao 
• Giải pháp cho các công trình xây dựng cáp 

Mũ chụp cáp và các mối nối cao áp 
Sử dụng kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết  
kế vật liệu, Raychem đã tiên phong trong các cái tiến  
về kĩ thuật trong công nghệ phụ kiện cáp.Các phụ kiện 
 co ngót thích ứng tốt với hệ thống phân phối trung áp 
 bởi các nhà sản xuất thiết bị, công ty dịch vụ, và các  
nhà sử dụng công nghiệp trên toàn thế giới. 
Hơn 15 năm qua, các phụ kiện đã được sử dụng cho 
 các mức điện áp truyền tải 69 kV, 72 kV. Và 84kV.  
Với các mức điện áp cáo hơn, chúng tôi cung cấp các  
mối nối đúc sẵn 145 tới 170 kV và đầu cáp cho các bộ 
chuyển mạch và máy biến áp trong và ngoài trời.  
• Công nghệ đàn hồi và co ngót nóng 
• Thiết bị kết nối chéo, ngắt và nối đất từ bên ngoài. 
• Hộp dây dẫn cho kết nối chéo 
• Đầu nối và cực gắn dây cơ học 
• Đầu nối và đầu cáp được chứng minh sử dụng rộng  
rãi trong lĩnh vực 
• Thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế dưới sự giám  
   sát của các việc thử nghiệm độc lập 
• Phù hợp cho tất cả các loại cáp polymer. 



LV 

Các mối nối LV 
1) Mối nối nội tuyến co ngót, polyme 
2) Mối nối mạch chính co ngót, polyme 
3)  Mối nối nội tuyến gel, polyme 
4) Mối nối mạch nhánh gel, polyme 
5) Mối nối nội tuyến dùng keo 
6) Mối nối mạch nhánh dùng keo 

Chụp đầu cáp LV 
7) Chụp đầu cáp co ngót 

Gắn kín 
8) Bín kín ống nguội 
9) Tiếp xuyên co ngót 

Cấu kiện 
10) Dây ngắt co ngót 
11) Nắp đậy co ngọt 
12) Ống bọc sửa chữa co ngót 
13) Vỏ quấn quanh co ngót 
14) Ống bọc co ngót 
15) Ống bọc cách điện nguội 

Ứng dụng hạt nhân LV 
16) Mối nối trung chuyển 
17) Mối nối xuyên/tiếp xuyên 
18) Hợp bộ kết nối động cơ 
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MV 

Chụp đầu cáp MV 
19) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 1c polyme 
20) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 1c polyme một 
       chiếc 
21) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 1c polyme 
22) Chụp đầu cáp đẩy lên, 1c polyme 
23) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 
      3c paper MIND 
24) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 
      3c paper MIND 

25) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 3c polymeric 
26) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 3c polymeric 
27) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 3c paper MI 
28) Chụp đầu cáp co ngót nóng, 3c paper MI 
29) Chụp đầu cáp đẩy lên/co ngót nguội 1c 
polyme 
30) Chụp đầu cáp đẩy lên/co ngót nguội 1c 
      polymeMV Connection systems 

31) Vỏ bảo vệ cực gắn dây cách điện mạch chính 
      co ngót nóng 
32) Vỏ bảo vệ cực gắn dây cách điện vuông góc  
       co ngót nóng 
33) Hệ thống điểm nối tách biệt cách điện đẩy lên 
      400/630A 
34) Tiếp điện tách biệt cách điện đẩy lên với bộ  
       chống sét 400/630A 
35) Tiếp điện tách biệt cách điện đẩy lên trên 3 c, 
       polymeric 400/630A 
36) Vỏ bảo vệ cách điện mạch chính và vuông góc  
      đẩy lên 
37) Vỏ bảo vệ cực gắn dây cách điện vuông góc  
      đẩy lên 
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38) Bộ chuyển đổi mạch chính có chắn push-on 
    1c 250A 
39) Bộ chuyển đổi vuông có chắn push-on 1c 250A 
40) Hệ thống kết nối tách biệt, có chắn 1c 630A 
41) Hệ thống kết nối ghép, tách biệt có chắn 1c 
630A 
42) Hệ thống kết nối tách biệt, có chắn, tiết diện 
lớn 1c 630A 

Bộ nối MV 
43) Mối nối nội tuyến co ngót nóng 1c polymeric 
44) Mối nối sửa chữa co ngót nóng 1c polymeric 
45) Mối nối nội tuyến co ngót nóng 1c polymeric 
Với mối nối cơ học 
46) Mối nối chia nhánh,polymeric 
47) Nắp chắn đầu cuối co ngót nóng 1c, 
polymeric 

48) Mối nối trung chuyển co ngót nóng từ giấy sang 
polyme 
49) Mối nối chèn đầy co ngót nòng từ giấy sang giấy 
50) Mối nối nội tuyến co ngót nóng giấy 3 c to 
    1c giấy hoặc polyme 
51) Mối nối co ngót nguộipolymer 1c 
52) Mối nối push-on polymer 1c.  
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HV 
53) Chụp đầu cáp co ngót nóngcho 72kV 
Polymer trong nhà/ngoài trời 
54) Chụp đầu cáp lọc co ngót nóng 
    111kV/150kV polymeric 
55) Hộp đóng cắt 
56) Chụp đầu cáp chuyển mạch nén khô (GIS) 
Tới 145 kV 
57) Chụp đầu cáp bộ chuyển mạch bơm dầu (GIS)  
tới 170 kV 
58) Chụp đầu cáp ngoài trời bằng hợp kim cho cáp 
polymer tới 170kV 
59) Chụp đầu cáp ngoài trời polyme khô145 kV 
60) Mối nối co ngót nóng polyme tới 72kV 
Với ghép nối chéo tùy chọn / 
Cắt mạch chắn 
61) Mối nối nội tuyến đúc sẵn tới 170kVVới ghép nối  
chéo tùy chọn / 
Cắt mạch chắn 
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Energy Division là người dẫn đầu về các giải pháp đổi 
mới tiến bộ từ nhà máy điện đến với người sử dụng trên 
toàn cầu. 

Phụ kiện cáp 
Phụ kiện cáp điện áp thấp 
Mối nối trung áp 
Chụp đầu cáp trung áp 
Hệ thống kết nối bộ chuyển mạch trung áp 
• Phụ kiện cao áp 
• Sản phẩm đạt tiểu chuẩn cho ngành hạt nhân 

• 
• 
• 
• 

Các bộ nối và ống nối 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Phụ kiện kết nối chéo cho dây điều khiển 
Các bộ nối và phụ kiện đầu cuối không hàn 
Khóa đầu cuối 
Kẹp cáp và các mối nối bu lông 
Bộ nối xuyên cách điện 
Cực gắn dây và bộ nối nén đồng 
Cực gắn dây và bộ nối lưỡng kim 
Cực gắn dây và bộ nối cơ khí 
Bộ nối công nghệ áp suất nêm 
Ống nối nén, đúc và xoắn 
Miếng đệm và giảm chấn đường dây truyền tải 
Bộ công cụ ứng dụng 

Chuyển mạch, bảo vệ và ánh áng 

• Sản phẩm tiết kiệm điện năng 
• Điều khiển quang 
• phụ kiện điều khiển quang. ổ cắm, chụp đoản mạch, rơ le 
• H.P công tác khời động 
• Thiết bị kiểm tra 
• Điều khiển thời gian 
• Hệ thống bảng mạch phân bổ MCB 
• Aptomat tủ đúc khuôn 
• Đơn vị kết nối cầu chì 
• Hệ thống bảng phân phối điẹn 
• Bộ triệt tăng vọt điện áp tức thời  
  (TVSS) cho nguồn chính, dữ liệu/mạng, viễn thông 
• Thanh cách điện đa năng 

Tấm ngăn, cách điện và đồng  
nhất hóa 
• Tấm ngăn 
• Tăng cường cách điện 
• Xác định dây và nhãn 

Bộ chống sét 
• Bộ chống sét hạ áp 
• Bộ chống sét trung áp 
• Bộ chống sét cao áp 

Điều khiển và đo lường điện 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hệ thống đo lường kĩ thuật số 
Đồng hồ đo kW/h 
Bộ biến năng 
Rơ le nhả bảo vệ 
Rơ le đồng hồ 
Đồng hồ kĩ thuật số 
Dụng cụ tương tự 
Máy  biến áp dòng 
Mạch rẽ 
Bộ điều khiển bộ phát điện 

Tất cả các thông tin trên, bao gồm bản vẽ, minh họa và thiết kế đồ họa, phản ánh sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi và là sự hiểu biết và niềm tin chính xác và đáng tin cậy của chúng tôi.Người sử dụng, tuy nhiên, nên đánh giá một cách độc 
lập sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho các ứng dụng mong muốn.  Trong bất cứ trường hợp nào, các thông tin này cũng không đảm bảo một hiểu suất hay chất lượng cụ thể. Sự đảm bảo về chất lượng chỉ có được trong phạm vi thông số về 
sản phẩm của chúng tôi, hoặc trong cam kết hợp đồng. Trách nhiệm của chúng tôi với các sản phâm nảy được nêu trong phần các điều khoản và điểu kiện tiêu chuẩn bán hàng. ALR, AMP AXICOM, B&H, BOWTHORPE EMP DORMAN 
SMITH, DULMISON, GURO, HELLSTERN, LA PRAIRIE, MORLYNN, RAYCHEM, và SIMEL là các nhãn hiệu thương mại.  
SIMEL. CROMPTON là một nhãn hiệu của Crompton Parkinson Ltd. Và được sử dụng bởi Tyco Electronics theo giấy phép được cấp.  

 
Energy Division – một nhà tiên phong trong lĩnh vực phát triển các giải pháp kinh tế cho ngành công nghiệp điện. Sản 
phẩm của chúng tôi bao gồm: phụ kiện cáp, các bộ nối và ống nối,  thiết bị điện, các dụng cụ, điểu khiển ánh sang, tấm 
chắn, tăng cường cách điện, bộ chống sét.  

Để biết thêm thông tin chi tiết và người liên hệ tại quốc gia các bạn, hãy truy cập 
http://energy.tycoelectronics.com 
Tyco Electronics Raychem GmbH, Energy Division 
Finsinger Feld 1, 85521 Ottobrunn/Munich, Germany 
Phone: +49-89-6089-0, Fax: +49-89-6096345 
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Đặc điểm 
• Bộ chụp cáp đa năng cho 12-36kV  dựa trên công 

nghệ kiểm soát ứng suất điện.  
• Toàn bộ các ứng dụng cho cáp MIND bọc giấy, 

polymer 1 lõ, 3 lõi, cáp bọc thép hoặc không bọc 

thép 
• Ống HVOT chống theo dõi đỏ mang lại tính năng 

bảo vệ môi trường tuyệt vời 
• Có thể sử dụng kết hợp với hệ thống kết nối bộ 

chuyển mạch RÍC/RCAB/RSRB 

ENERGY DIVISION 

 
Hệ thống đầu cáp co ngót nóng cho cáp tới  36 kV 



Raychem Hệ thống đầu cáp trung áp đa năng cho cáp cách điện bọc giấy/polyme 

Thủ tục lựa chọn  
• Bảng lựa chọn được tối giản hóa cho 
phép việc lựa chọn nhanh chóng dựa 
trên tiến diện dây dẫn và loại điện áp cho 
cáp cách điện MIND bọc giấy hoặc 
polymer (đối với cáp MI dầu xả, liên hệ 
với đại diện ở khu vực bạn).  
• các mã hiệu chỉnh đơn giản cho phép 
việc xác định dễ dãng các bộ phụ kiện 
tùy chọn.  
• Các phương tiện tăng cường khả năng 
nhận dải trong đó một bộ phù hợp với 
nhiều kích cỡ dây dân, giảm yêu cầu về 
lưu kho.  
• Độ bền các giá không giới hạn cho 
phép việc lưu kho với số lượng tiết kiệm 
mà không hư hại sản phẩm 

Lớp ngăn cáp đơn giản hóa 
• Công nghệ xử lý cải thiện các việc cắt bớt 
tấm chắn phù hợp với tất cả các công 
nghệ gỡ bỏ các phông bạt.  
• Không cần côn cách điện 
• Không cần đánh bong bề mặt lớp cách 
điện polyme 
• không cần lớp cách ngăn đặc biệt của 
dây dẫn chia vùng hoặc lệch tâm, hoặc của 
loại cáp bị bẻ cong sau khi tháo từ ru lô 
cáp.  
• Các bước ngăn cáp tương tự như với các 
mối nối Raychem.  

Cài đặt tối giản hóa 
• Các cấu kiện có trọng lượng nhẹ và không rung 
• Các tài liệu hướng dẫn rõ ràng 
• Thủ tục lắp đặt chung cho cáp bọc giấy MIND và 
polyme 
• Các bộ thiết kế theo nhà máy cho phép việc lắp đặt 
nhanh chóng ngay tại công trường.  
• Không có ứng suất cơ học khi cắt bớt lá chắn cách 
điện.  
• Đầu cáp có cùng bán kính uốn như cáp.  
• Việc xác nhận trực quan trình tự lắp ráp có để được 
thực hiện sau khi lắp đặt.  
• Lớp bảo vệ chống mưa có thể lắp đặt để cho phép 
truyền cấp trên hoặc dưới.  
• Không càn hàn phụ kiện nối đất 

Độ tin cậy lâu bền vượt trội 
• Được bịt kín chống thấm nước từ bên ngoài môi 
trường hoặc từ bên trong bó cáp.  
• Chu kì tải của vật liệu polymer với cáp không tạo ra 
ứng suất cơ học với các cấu kiện và chất gắn kín đầu 
cáp.  
• Hiệu suất vượt trội trong môi trường ô nhiễm, được 
chứng minh trong hơn ba thập kỉ qua.  

Trong vòng 3 thập kỉ qua, các kĩ sư 
trong ngành công nghiệp và dịch vụ 
trên toàn thế giới đã sử dụng hàng triệu 
đầu cáp Raychem cho các điện áp 
phân phối tới 36kV. Đầu cáp Raychem 
nổi tiếng với độ tin cậy nhờ hiệu suất 
hoạt động lâu bền tuyệt vời trong lĩnh 
vực sử dụng. Ngày nay, đã có rất nhiều 
thay dổi ảnh hưởng tới việc phân cấp 
điện trung áp. Ví dụ, việc chuyển sang 
dung các loại cáp polyme mới, phân 
phối điện lưới cao áp, và việc sử dụng 
rộng rãi các bộ chuyển mạch nén.  

Nắm bắt được những sự thay đổi này, 
chúng tôi đã liên lục mở rộng và cải thiện 
danh mục sản phảm, dựa trên kinh nghiệm 
chuyên sâu trong lĩnh vực cũng như trong 
ác khu vực thử nghiệm ngoài trời tại các 
môi trường sa mạc và ô nhiễm.  
Hiện nay những sự phát triển này đã được 
tích hợp trong một thế hệ mới các loại đầu 
cáp co ngót nóng, thậm chí còn dễ lắp đặt 
hơn, và vấn dũy trì được độ tin cậy của 
công nghệ vật liệu đã được chứng minh.  
các hệ thống này dễ sử dụng, bởi các cấu 
kiện đầu cáp cơ bản và các bước lắp đặt là 
giống nhau – thậm chí khi mạng lưới điện 
hoạt động ở điện áp 7 tớ 36kV; nếu bạn sử 
dụng loại cáp bọc giấy có đai 12kv và cáp 
polymer lõi đơn chống thấm 24kV; hay khi 
bạn thực hiện kết nối các thiết bị trong một 
hộp cáp hay ở một bộ chuyển mạch rút 
gọn. Hãy cũng xem lại các ưu điểm của hệ 
thống này.  





Hệ thống đầu cáp lõi đơn 

Cáp cách điện bọc polyme 
Dịch vụ trong nhà 

Cáp cách điện bọc giấy 
(Đã được ngâm tẩm, Không thoát nước) 
Dịch vụ trong nhà 

Chóng dầu, ống cách điện (rỗng) 
Được lắp đặt trên lớp cách điện giấy 

Nếu không việc cài đặt cũng tương tự như  
với cáp cách điện polymer.  

Cáp cách điện bọc giấy hoặc polyme 
Dịch vụ ngoài trời 

Chất phức hợp trát kín 

Ống điều khiển ứng suất 

Vỏ bảo vệ chống theo dõi với lớp bịt 
kín 

Hệ thống cho tất cả các loại cáp polyme là  
giống nhau 

Lớp chống mưa được cài đặt trên bỏ 
bảo vệ chống theo dõi 

Nếu không, việc cài đặt sẽ được thực hiện như  
đầu cáp trong nhà.  



Hệ thống chụp đầu cáp 3 lõi 

Cáp cách điện bọc giấy hoặc polyme cho dịch vụ trong 
nhà hoặc ngoài trời.  

Đầu nối rẽ nhánh 3 lõi được lắp đặt ở đầu 
cuối vỏ ngoài cáp.  

Nếu không, các bước lắp đặt tương tự như với 
đầu cáp 3 lõi đơn.  

Hệ thống đầu cáp Raychem tương thích với tất cả 
các loại cáp bọc thép.  
Hệ thống bao gồm nhiều phụ kiện không hạn cho 
các lá chắn cách điện nối đất và thép bọc áp cho 
việc lắp đặt dây nối đất. Các loại tấm ngăn và giá 
đỡ, vỏ cách điện cho các mối nối thiết bị và vòng 
đệm để dễ dàng luồn hộp cáp.  
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo 
Bản giới thiệu đầu cáp EPKT (EPP-0282/2) and 
I(O)XSU-F (EPP-0795 & 0782). Quý khách cũng 
có thể đặt câu hỏi về tài liệu liên quan tới công 
suất (EPP-1102) cho tất cả các dòng sản phẩm.  



 
 
 
  

Thiết kế hệ thống đầu cáp 
Bản tài liệu này giúp bạn tìm tới một số hiệu bộ phận của đầu cáp EPKT.  
Chọn một số từ cột bên tay trái của mỗi bảng.  

Số hiệu các phần 

EPKT- 17C3MOH3 B21 G43 

 

Điện áp (Umax>  ----------------------------------------------  

Kích cỡ cáp 
Số lõi  --------------------------------------------------------------- 1 

Điện môi 
Vị trí  ----------------------------------------------------------------------' 
Chiều dài (cáp 3 lõi) 
Phụ kiện  -----------------------------------------------------------------------------' 
 
7 đối với 7.2 kV  
17 ỉor 12 kV & 175 kV  
24 đối với 24 kV  
36 đối với 36 kV  

Kích cỡ/mm2 7.2 kV               1 2 kV & 1 7. 5 k V          24 kV 36 kV 

A 16-50 16-25 - 
B 70- 120              35 -70 25-50 - 
c 150  240             95-240                        70 185 50 95 

D 300  500            300-400                      240 300 120 -185 

E 630 ■ 1000           500 ■ 800                      400 ■ 630 240-500 

F 1000 800-1000 630 - 1000 

No. of Cores 

ì Cho lõi đơn  
3 Cho 3 lõi  

Dung môi L o ạ i  c á c h  đ i ệ n  

 

X Nhựa. VD:  XLPE, EPDM. EPR. etc.  
M Giấy không tiêu MIND (Không áp dụng cho cáp giấy xả)  

Vị trí Đầu cáp 

 

1                                         Trong nhà 

0 Ngoài trời  

Chiều dài (3 lõi) Của phần cách điện 

 

HI Dài 450 mm  
H2 Dài 650mm (tối thiểu cho 17.5 kV ngoài trời & 36 kV trong nhà)  
H3 Dài 800 mm (tối thiểu cho 24 kV ngoài trời & 36 kV trong nhà)  
H4 Dài 1200 mm  

 
 



Energy Division 

RSTI-58 

Hệ thống kết nối tách biệt, có chắn 
Raychem 

800 A tới 24 kV 



RSTI-58 Hệ thống kết nối tách biệt có chắn Raychem 
800 A up to 24 kV 

Các ứng dụng RSTI-58  

Kết nối đơn 
Vật liệu cần thiết cho 3 pha:  
1 x RSTI-58xx (kit) 

180 
110 24 

78 

Đặc điểm 
• Lớp cách điện của bộ nối được làm từ cao su silicon  
cải biến cao với các đặc tính như kháng trở chống theo  
dõi, độ giãn dài tới hạn và không bắt lửa.  
• Một lớp chắn mỏng được gắn cố định vào lớp cách  
điện và để bảo bệ hệ thống kết nối khỏi các tác nhân 
 không chủ ý.  
• Đầu nối có chắn không cần phải tháo ra để kiểm tra  
vỏ bên ngoài 
• Đầu nối cáp có chắn vượt qua yêu cầu  
CENELEC HD 629.1 S2, bao gồm BS, VDE và các 
 tiêu chuẩn quốc tế khác.  
• Thiết kế phù hợp với các ống lót 630/1250 A loại 
 C như được quy định trong EN50180 
 Và EN50181. 
• Thiết kế giản gọn hỗ trợ việc sử dụng đầu nối  
chữ “T” bên trong các hộp đầu cuối tiêu chuẩn.  
• Khả năng ứng dụng rộng rãi cho các loại cáp tư 25 
 tới 300 mm2.  
• Ruột dẫn kết nối với cực gắn dây DIN hoặc cơ học.  
• Dễ dàng tiếp cận tới các đầu nối sau với điểm thử  
   nghiệm 
• Cần ít phụ kiện hơn cho việc thử nghiệm hệ thống,  
bộ nối kép chữ “T” và nối đất.  
• Bộ công cụ đầy đủ bao gồm các cực gắn dây hỗ trợ  
quá trình lưu trữ và cài đặt.  
 
260 Các đầu nối tách biệt có lá chắn Raychem RSTI-58 

được thiết kế để kết nối các cáp bọc polyme đơn lõi 
hoặc 3 lõi tới các trạm biến áp cách điện khí và các 
thiết bị khác sử dụng ống lót CENELEC loại “C” cho 
630/125A tới 24kV.  
Được làm từ cao su silicon cải biến cao và bảo vệ bởi 
một lớp lá chắn mỏng, bộ nối RSTI – 58 phù hợp cho 
các lắp đặt trong nhà và ngoài trời.  
Hỗ trợ nhiều loại ứng dụng, thiết kế tích hợp một thân 
và hai bộ chuyển đổi côn ứng suất để phủ toàn bộ các 
tiết diện từ 25 tới 300 mm2.  
Kích thước cắt gọn và tổng thể được thiết kế để chiếm 
diện tích nhỏ nhất trong hộp thiết bị đầu cuối. Bộ nối 
RSTI-58 được trang bị một điểm thử nghiệm dung sai 
để xác định xem bảng mạch đã được cấp nguồn hay 
chưa.  
Điểm thử nghiệm này được bảo vệ bởi một đầu chụp 
dẫn ddienj. Sau khi ngăn cáp và bôi dầu, bộ chuyển đổi 
điều khiển ứng suất sẽ được trượt vị trí, tiếp theo đó là 
phần thân bộ nối có lá chắn. Hai thành phần này có thể 
được lắp đặt với bất cứ điều kiện nào.  
 
Một hệ thống lắp đặt tách biệt đảm bảo việc lắp đặt các 
bộ nối dễ dàng trên ống hút. Tất cả các bộ bao gồm các 
cực gắn dây nén DIN hoặc cơ học phù hợp với thiết kể 
của đầu nối RSTI -58.  

Đầu bịt bảo vệ 
Vật liệu cần cho 3 pha:  
1 x RSTI-58xx (bộ) 
1 x RSTI 56TP (Bộ phích cắm cuối) 

195 

Phụ kiện 

Dây thử 
Tham chiếu số.: 
RSTI-68TR; Chiều dài: 310 mm 
RSTI-68TRL;chiều dài: 460 mm 
RSTI-68TRA; Bộ bao gồm hai dây thử ngắn và 1 loại 
dài 

Phích cắm cuối 
Tham chiếu số 
RSTI-56TP 

Bộ chuyển đổi nối đất:  
Tham chiếu số 
RSTI-68EA20; Đường kính đầu bi: 20 mm 
RSTI-68EA25; Đường kính đầu bi: 25 mm 



RSTI-58 Thiết kế và thi công 

6 
1 Thân có lá chắn 
Một lá chắn bên ngoài dẫn điện thành mỏng được gắn cố định 
vào vật liệu cách điện cao su silicon của thân.  

7 

8 

2 Lá chắn bên trong 
Một lá chắn bên trong dẫn điện, như màn chắn Faraday xung 
quanh cực gắn dây cơ học hoặc nén để chặn cực quang ở mức 
điện áp danh định.  

3 Cực gắn dây cơ học hoặc nén 
DIN được thiết kế đặc biệt (xem chi tiết dưới đây) và các cực 
gắn dây nén có răng cưa sâu, hay cực gắn dây cơ học với bu 
lông lưỡi cưa để kết nối các dây cáp dẫn điện nhôm hoặc đồng.  

4 Bộ chuyển đổi côn ứng suất 
Giải phóng ứng suất điện tại điện tấm là chắn cáp bị cắt. Phần 
cách điện, mở rộng ra bên ngoài lớp bọc dây, cung cấp điểm 
thuận lợi cho thử nghiệm lớp vỏ bọc ngoài.  

5 Đầu và dây tiếp đất 
Cung cấp điểm kết nối cho việc nối đất lá chắn.  

 

9 

3 
5 

1 

2 

4 6 Đầu chốt có ren 
Chốt có ren với vòng đệm lò xo và đai nút sáu cạnh đảm 
bảo việc kết nối cơ học và điện hiệu suất với ống lót.  

7 Ống cắm sau với điểm thử nghiệm 
Ống cắm sau có thể rút ra với điểm thử nghiệm điện rung.  

8 Điểm thử nghiệm 
Điểm thử nghiệm được sử dụng để xác định xem bảng mạch 
đã được cấp nguồn chưa, hoặc nó có thể sử dụng để định 
pha.  

9 Đầu bịt dẫn điện 
Lá chắn và bảo vệ điện của đầu sau của bộ nối tách biệt.  

Công nghệ nén DIN 

Chú ý :  
Toàn bộ các ứng dụng trình bày trong tập quảng cáo này 
cần có hỗ trợ cơ học, dựa trên các yêu cầu cho đoản mạch 
động lực.  



RSTI-58 Hệ thống kết nối riêng biệt, có lá chắn Raychem 
800 A tới 24 kV 

Khoảng đường kính cách điện cáp 
Khoảng tiết diện bộ nối 
Điện áp hệ thống tối đa 
Tốc độ dòng liên tục 
Mức độ xung cơ bản 
Phóng điện cục bộ tại 2 U0 
AC Điện áp chịu đựng AC  1 phút 
Điện áp chịu đựng DC  15 min 
Đoản mạch nhiệt 1 s 
Đoản mạch động lực 

12.7 - 34.6 mm 
25 - 300 mm2 
24 kV 
800 A 
150 kV 
< 2 pC 
57 kV 
76 kV 
54 kA 
125 kA 

Dữ liệu kĩ thuật 

Các bộ chuyển đổi phù hợp với quy định  CENELEC HD 629.1 S2.  

Bảng lựa chọn 

Hệ thống kết nối tách biệt có lá chắn với cực gắn dây nén DIN 

Tiết diện 12 kV 
Đường kính lõi cách điện 
Tối thiểu      tối đa 
 
Mm               mm  
 

12.7-             25.0 
12.7-             25.0 
12.7-             25.0 
12.7-             25.0 
12.7-             25.0 
12.7-             25.0 
21.3-             34.6 
21.3-             34.6 
21.3-             34.6 
21.3-             34.6 

Số tham chiếu 
Vật liệu dẫn điện 

Al 

RSTI-5810 
RSTI-581 1 
RSTI-5812 
RSTI-5813 
RSTI-5814 
RSTI-581 5 
RSTI-5826 
RSTI-5827 
RSTI-5828 
RSTI-5829 

Cu 

RSTI-5830 
RSTI-583 1 
RSTI-5832 
RSTI-5833 
RSTI-5834 
RSTI-5835 
RSTI-5846 
RSTI-5847 
RSTI-5848 
RSTI-5849 

mm2 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 

Tiết diện 24 kV 
Đường kính lõi cách điện 
Tối thiểu         tối đa 
 
Mm                  mm 
 

12.7-                 25.0 
12.7-                 25.0 
12.7-                 25.0 
12.7-                 25.0 
21.3-                 34.6 
21.3-                 34.6 
21.3-                 34.6 
21.3-                 34.6 
21.3-                 34.6 
21.3-                 34.6 

Số tham chiếu 
Vật liệu dẫn điện 

Al 

RSTI-5810 
RSTI-581 1 
RSTI-581 2 
RSTI-5813 
RSTI-5824 
RSTI-5825 
RSTI-5826 
RSTI-5827 
RSTI-5828 
RSTI-5829 

Cu 

RSTI-5830 
RSTI-5831 
RSTI-5832 
RSTI-5833 
RSTI-5844 
RSTI-5845 
RSTI-5846 
RSTI-5847 
RSTI-5848 
RSTI-5849 

mm2 
 

25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 

Các bộ bao gồm cực gắn dây có răng cưa sâu theo yêu cầu 

Hệ thống kết nối tách biệt có lá chắn với cực gắn dây cơ học và bu lông biến dạng 

Tiết diện 12 kV 
Đường kính lõi  
cách điện 
Tối thiểu         tối đa 
Mm                 mm 
 
12.7-                25.0 
12.7-                25.0 
17.0-                32.6 
21.3-                34.6 
21.3-                34.6 

Số tham chiếu 
Vật liệu dẫn điện 

Al or Cu 
mm2 

RSTI-5851 
RSTI-5852 
RSTI-5853 
RSTI-5854 
RSTI-5855 

35-70 
95-185 
95-240 
185-300 

Tiết diện 24 kV 
Đường kính lõi cách điện 
Tối thiểu       tối đa 
 
Mm                mm 
 

12.7-               25.0 
17.0-               32.6 
21.3-                34.6 
21.3-                34.6 

Số tham chiếu 
Vật liệu dẫn điện 
 
Al or Cu 
 
RSTI-5851 
RSTI-5853 
RSTI-5854 
RSTI-5855 
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mm2 
35-95 
95-120 
95-240 
150-240 
185-300 

Tất cả các thông tin trên, bao gồm bản vẽ, minh họa và thiết kế đồ họa, phản ánh sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi và là sự hiểu biết và niềm tin chính xác và đáng tin cậy của chúng tôi.Người sử dụng, tuy nhiên, nên đánh giá một cách độc lập 
sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho các ứng dụng mong muốn.  Trong bất cứ trường hợp nào, các thông tin này cũng không đảm bảo một hiểu suất hay chất lượng cụ thể. Sự đảm bảo về chất lượng chỉ có được trong phạm vi thông số về sản 
phẩm của chúng tôi, hoặc trong cam kết hợp đồng. Trách nhiệm của chúng tôi với các sản phâm nảy được nêu trong phần các điều khoản và điểu kiện tiêu chuẩn bán hàng. Raychem, TE Logo và Tyco Electronics là các nhãn hiệu thương mại 

 
Energy Division- Giải pháp tiết kiệm và đột phá cho ngành công nghiệp điện: Phụ kiện cáp, đầu nối và ống nối, tấm cách điện và đệm cách điện, bộ chống sét, thiết bị 
chuyển  mạch, điều khiển ánh sang, kiểm soát và đo lường điện.  

Tyco Electronics Raychem GmbH 
Energy Division 
Finsinger Feld 1 
85521 Ottobrunn/Munich, Germany 

Phone: +49-89-6089-0 
Fax: +49-89-6096345 

http://energy.tycoelectronics.com 



RSES/RSSS 
Hệ thống bộ chuyển đổi có lá chắn 
250 A, 24 kV 

ENERGY DIVISION 



RSES/RSSS Hệ thống bộ chuyển đổi có lá chắn 250 A, 24 kV 

Bộ chuyển đổi tách biệt có lá chắn được thiết kế  
để kết nối các cáp polyme lõi đơn tới các thiết bị 
trung áp (máy biến áp, bộ chuyển mạch, động 
 cơ, v.v) tới 24 kV.  

Được sản xuất từ các EDPM kết nối chéo và  
bảo vệ với lớp áo được làm khuôn dày tối thiểu  
3mmnối đất, bộ chuyển mạch đầu nối cáp  
Raychem phù hợp cho các lắp đặt trong nhà  
hoặc ngoài trời.  

Khả năng ứng dụng rộng rãi cho phép số lượng  
tối thiểu thân cáp được dùng cho nhiều loại tiết 
 diện cáp khác nhau mà không cần bộ chuyển  
đổi cáp. Kích thước cắt bợt cho cỡ cáp tương  
tự như với RSSS và RSES.  

Bộ chuyển đổi có lá chắn Raychem được trang 
bị một điểm thử nghiệm điện dung để đảm bảo 
rằng bảng mạch không được cấp điện trước 
khi ngắt kết nối. Điểm thử điện dung được bảo 
vệ bởi một mũ dẫn điện. Một loại các đầu nối 
ép lưỡng kim độ bền cao được thử nghiệm tới 
VDE 0220 được cung cấp nhằm  
 
Sau khi chuẩn bị cáp và bôi trơn, bộ chuyển đổi 
có chắn Raychem đơn giản được trượt vào vị 
trí dưới mọi điều kiện. Một hệ thống lắp đặt 
tách biệt giúp cho quá trình lắp đặt dễ dàng của 
bộ chuyển mạch vào ống lót.  

Ngoài ra ống Rayvole hoặc vỏ bảo vệ đánh dấu pha 
co ngót nong cũng là một lựa chọn làm lớp bảo vệ 
khỏi tác nhân môi trường bên ngoài.  

Bọc cáp Rayvolve 
Công nghệ co ngót nguội 
 
Rayvolve được sử dụng cùng với một ma tít nhạy áp 
suất và được xoắn rất đơn giản vào vị trí. Sau đó, ta 
được loại bọc cáp chống ẩm độ tin cậy cao. Việc sử 
dụng Rayvolve được đặc biệt khuyến cáo cho các 
ứng  dụng khi không có đèn hàn hoặc không thể sử 
dụng 

Bọc cáp co ngót nóng 
Bọc cáp chống ẩm và đánh dấu pha 
Một lớp chống ẩm có thể được tạo ra bằng cách sử 
dụng ma tít cùng với lớp bảo vệ co ngót nong. Giải 
pháp này có ưu điểm phụ trội đó là đánh dấu pha/. 
Một đèn hàn gắn với hầu hết các bộ nối được sử 
dụng.  



RSES/RSSS Thi công và thiết kế 
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1 

4 4 

1 Thân có lá chắn 
Một lá chắn bên ngoài đúc sẵn dần điện được 
gắn cố định vào vật liệu cách điện EPDM của 
thân.  

2 Điểm thử điện dung 
Được sử dụng để xác định xem bảng mạch  
đã được cấp điện chưa, cũng có thể được  
sử dụng để định pha. Được bảo vệ bởi một  
đầu chụp làm từ EPDM.  

3 Côn ứng suất 
Được thiết kế bằng máy tính, giúp giải phóng 
 ứng suất điện tại lát cắt lá chắn của đầu cáp.  

4 Đầu vào cáp dẫn điện 
Đầu dẫn điện 25mm cung cấp kết nối tới chắn 
cáp.  

5 Đầu nối đất 
Cung cấp điểm kết nối cho lá chắn của thân 
cáp nối đất 

6 Lá chắn bên trong 
Lá chắn dẫn diện cung cấp lồng Faraday 
xung quanh đầu nối nén và giảm điện quang 
ở điện áp danh định.  

7 Gờ tựa 
Cố định một vòng đệm tựa lên bộ chuyển  
mạch để dễ dàng lắp đặt với hai bu lông.  

8 Bộ nối bằng bu lông nén 
Đầu nối bằng bu lông nén lưỡng kim được  
thiết kế với các vòng khóa, để kết nối các cáp  
dẫn điện nhôm và đồng.  

9 Móc treo 
Một móc treo được gắn chạt vào một lớp đệm 
đúc sẵn tạo ra một điểm nối chắc chắn.  
 

10 Bu lông 
Điện cực đồng mạ thiếc, được thiết kế và thử 
nghiệm để tải dòng liên tục 250A. Chìa vặn sáu 
cạnh được sử dụng để vít chặt bu lông vào đầu 
bói cos sẵn ở mỗi bộ.  

11 Bộ nối nén 
Đầu nối nén lưỡng tính để kết nối cáp dẫn điện 
đồng và nhôm.  



RSES/RSSS 

Dữ liệu kĩ thuật 
Khoảng đường kính cách điện cáp 
Khoảng tiết diện đầu nối 
Điện áp hệ thống tối đa 
Tốc độ dòng liên túc 
Mức độ xung cơ bản 
Phóng điện cục bộ tại 2 U0 
Điện áp chịu đựng AC 1 phút 
Điện áp chịu đựng DC 30 phút 

Screened Adaptor System 250 A, 24 kV 

RSES 
13.5 - 33.5 mm 
16 - 120 mm2 
24 kV 
250 A 
125 kV 
< 5 pc 
50 kV 
96 kV 

RSSS 
13.5 - 26.5 mm 
16 - 95 mm2 
24 kV 
250 A 
125 kV 
< 5 pc 
50 kV 
96 kV 

Bộ chuyển mach đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: ANSI/IEEE 386, IEC 540, VDE 0278).) 
Đầu nối lưỡng kim đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn VDE 0220 trên các đầu nối đồng và nhôm.  
Toàn bộ các bộ chuyển mạch đã vượt qua thử nghiệm tuyến bao gồm: Điện áp chịu đựng AC, phóng điện cục bộ, và thử nghiệm điểm thử 
nghiệm.  

Bảng lựa chọn 

Bộ chuyển mạch có chắn Elbow 
 Tiết diện                          Tiết diện bán kính chéo (Đầu nối đồng hoặc nhôm) 
                                        
                                          16 mm2                            25 mm2                        35 mm2 
13.5 - 17.4 mm 
16.3 - 20.8 mm 
19.6 - 24.1 mm 
23.1 - 27.7 mm 
27.9 - 33.5 mm 

RSES 5201 
RSES 5211 
– 
– 
– 

RSES 5202 
RSES 5212 
– 
– 
– 

RSES 5203 
RSES 5213 
RSES 5223 
– 
– 

50 mm2 
RSES 5205 
RSES 5215 
RSES 5225 
RSES 5235 
– 

70 mm2 
– 
RSES 5217 
RSES 5227 
RSES 5237 
– 

95 mm2 
– 
RSES 5219 
RSES 5229 
RSES 5239 
RSES 5249 

120 mm2 
– 
– 
RSES 5224 
RSES 5234 
RSES 5244 

Bộ chuyển mạch chính có chắn 
Tiết diện                         Tiết diện bán kính chéo (Đầu nối đồng hoặc nhôm) 
 

                                         16 mm2                          25 mm2                          35 mm2 
13.5 - 17.4 mm 
16.3 - 20.8 mm 
19.6 - 24.1 mm 
21.0 - 26.5 mm 

RSSS 5201 
RSSS 5211 
– 
– 

RSSS 5202 
RSSS 5212 
– 
– 

RSSS 5203 
RSSS 5213 
RSSS 5223 
– 

50 mm2 
RSSS 5205 
RSSS 5215 
RSSS 5225 
RSSS 5255 

70 mm2 
– 
RSSS 5217 
RSSS 5227 
RSSS 5257 

95 mm2 
– 
RSSS 5219 
RSSS 5229 
RSSS 5259 

Thêm mã hiệu chỉnh –R cho số bộ của ống co ngót nguội Rayvolve 
Thêm mã hiệu chỉnh –P cho số bộ ống co ngót nóng định pha.  

Tyco Electronics Raychem GmbH 
Finsinger Feld 1, 85521 Ottobrunn/Munich, Germany 
Phone: +49-89-6089-0, Fax: +49-89-6096345 
http://energy.tycoelectronics.com 

Tất cả các thông tin trên, bao gồm bản vẽ, minh họa và thiết kế đồ họa, phản ánh sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi và là sự hiểu biết và niềm tin chính xác và đáng tin 
cậy của chúng tôi.Người sử dụng, tuy nhiên, nên đánh giá một cách độc lập sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho các ứng dụng mong muốn.  Trong bất cứ trường hợp 
nào, các thông tin này cũng không đảm bảo một hiểu suất hay chất lượng cụ thể. Sự đảm bảo về chất lượng chỉ có được trong phạm vi thông số về sản phẩm của 
chúng tôi, hoặc trong cam kết hợp đồng. Trách nhiệm của chúng tôi với các sản phâm nảy được nêu trong phần các điều khoản và điểu kiện tiêu chuẩn bán hàng. 
Raychem là nhãn hiệu thương mại 

Energy Division- Giải pháp tiết kiệm và đột phá cho ngành công nghiệp điện: Phụ kiện cáp, đầu nối và ống nối, tấm 
cách điện và đệm cách điện, bộ chống sét, thiết bị chuyển  mạch, điều khiển ánh sang, kiểm soát và đo lường điện.  

© Tyco Electronics EPP 0473 10/06 



RSTI 
Hệ thống kết nối tách biệt có lá chắn  
630 A tới 36 (42) kV 

Đặc điểm 
• Lớp cách điện của bộ nối được làm từ cao su 
silicon cải biến cao với các đặc tính như kháng 
trở chống theo dõi, độ giãn dài tới hạn và không 
bắt lửa.  
• Một lớp chắn mỏng được gắn cố định vào lớp 
cách điện và để bảo bệ hệ thống kết nối khỏi các 
tác nhân không chủ ý.  
• Đầu nối có chắn không cần phải tháo ra để 
kiểm tra vỏ bên ngoài 
• Đầu nối cáp có chắn vượt qua yêu cầu 
CENELEC HD 629.1 S2, bao gồm BS, VDE và 
các tiêu chuẩn quốc tế khác.  
• Thiết kế phù hợp với các ống lót 630/1250 A 
loại C như được quy định trong EN50180 
 Và EN50181. 
• Thiết kế giản gọn hỗ trợ việc sử dụng đầu nối 
chữ “T” bên trong các hộp đầu cuối tiêu chuẩn.  
• Khả năng ứng dụng rộng rãi cho các loại cáp tư 
25 tới 300 mm2.  
• Ruột dẫn kết nối với cực gắn dây DIN hoặc cơ 
học.  
• Dễ dàng tiếp cận tới các đầu nối sau với điểm 
thử nghiệm 
• Cần ít phụ kiện hơn cho việc thử nghiệm hệ 
thống, bộ nối kép chữ “T” và nối đất.  
• Bộ công cụ đầy đủ bao gồm các cực gắn dây hỗ 
trợ quá trình lưu trữ và cài đặt.  
 

ENERGY DIVISION 



RSTI Hệ thống kết nối tách biệt, có chắn  
630 A tới 36 (42) kV 

Các đầu nối tách biệt có lá chắn Raychem 
được thiết kế để kết nối các cáp bọc polyme 
đơn lõi hoặc 3 lõi tới các trạm biến áp cách 
điện khí và các thiết bị khác sử dụng ống lót 
CENELEC loại “C” cho 630A tới 36kV.  

Được làm từ cao su silicon cải biến cao và 
bảo vệ bởi một lớp lá chắn mỏng, bộ nối 
RSTI phù hợp cho các lắp đặt trong nhà và 
ngoài trời.  

Hỗ trợ nhiều loại ứng dụng, thiết kế tích hợp một thân và hai 
bộ chuyển đổi côn ứng suất để phủ toàn bộ các tiết diện từ 35 
tới 300 mm2.  
Kích thước cắt gọn và tổng thể được thiết kế để chiếm diện tích 
nhỏ nhất trong hộp thiết bị đầu cuối. Bộ nối RSTIđược trang bị 
một điểm thử nghiệm dung sai để xác định xem bảng mạch đã 
được cấp nguồn hay chưa.  

Phụ kiện RSTI 

Dây thử 
Tham chiếu số.: RSTI-56TR; Chiều dài: 310 mm 
          RSTI-56TRL; Chiều dài: 460 mm 

RSTI Applications 

Kết nối đơn 
Vật liệu yêu cầu cho 3 pha:  
1 x RSTI-66xx (kit) 

Đầu bịt bảo vệ 
Vật liệu yêu cầu cho 3 pha 
1 x RSTI-66xx (kit) 
1 x RSTI-56TP (Bộ dây cắm cuối) 

Dây cắm cuối 
Ref. no.: RSTI-56TP 

110 
190 200 

79 

Bộ chuyển đổi nối đất 
Ref. no.: RSTI-56EA20; 
Đường kính đầu bi 20 mm 
          RSTI-56EA25; 
Đường kính đầu bi 25 mm 

max. Ø 86* 255 

* Chú ý: cáp cách điện bọc 
nhựa 36 kV, 
300 mm2 



RSTI Thiết kế và thi công 

1 Thân có lá chắn 
Một lá chắn bên ngoài dẫn điện thành mỏng được gắn cố định 
vào vật liệu cách điện cao su silicon của thân.  

7 

8 

2 Lá chắn bên trong 
Một lá chắn bên trong dẫn điện, như màn chắn Faraday xung 
quanh cực gắn dây cơ học hoặc nén để chặn cực quang ở mức 
điện áp danh định.  

3 Cực gắn dây cơ học hoặc nén 
DIN được thiết kế đặc biệt (xem chi tiết dưới đây) và các cực gắn 
dây nén có răng cưa sâu, hay cực gắn dây cơ học với bu lông lưỡi 
cưa để kết nối các dây cáp dẫn điện nhôm hoặc đồng.  

4 Bộ chuyển đổi côn ứng suất 
Giải phóng ứng suất điện tại điện tấm là chắn cáp bị cắt. Phần 
cách điện, mở rộng ra bên ngoài lớp bọc dây, cung cấp điểm  
thuận lợi cho thử nghiệm lớp vỏ bọc ngoài.  

5 Đầu và dây tiếp đất 
Cung cấp điểm kết nối cho việc nối đất lá chắn.  

4 
6 Đầu chốt có ren 
Chốt có ren với vòng đệm lò xo và đai nút sáu cạnh đảm bảo việc 
kết nối cơ học và điện hiệu suất với ống lót.  

7 Ống cắm sau với điểm thử nghiệm 
Ống cắm sau có thể rút ra với điểm thử nghiệm điện rung.  

8 Điểm thử nghiệm 
Điểm thử nghiệm được sử dụng để xác định xem bảng mạch đã 
được cấp nguồn chưa, hoặc nó có thể sử dụng để định pha.  

9 Đầu bịt dẫn điện 
Lá chắn và bảo vệ điện của đầu sau của bộ nối tách biệt.  

6 

9 

3 

1 

2 

5 

Cực cơ học Cực nén 

 Chú ý: 
 Những ứng dụng nêu trong 
tài liệu cần được hỗ trợ về 
mặt cơ khí trên cơ sở những 
yêu cầu ngắn mạch động. 



Raychem RSTI 
Screened, separable connection system 
630 A up to 36 (42) kV 

Khoảng đường kính cách điện cáp 
Khoảng tiết diện bộ nối 
Điện áp hệ thống tối đa 
Tốc độ dòng liên tục 
Mức độ xung cơ bản 
Phóng điện cục bộ tại 2 U0 
AC Điện áp chịu đựng AC  1 phút 
Điện áp chịu đựng DC  15 min 
Đoản mạch nhiệt 1 s 
Đoản mạch động lực 

22.4 - 40.0 mm 
35 - 300 mm2 
36 (42) kV 
630 A 
170 (200) kV 
< 5 pC 
81 (93.5) kV 
108 (125) kV 
33 kA 
84 kA 

Technical data 

Bộ chuyển mạch phù hợp với tiêu chuẩn CENELEC HD 629.1 S1  

Bảng lựa chọn 

Hệ thống kết nối tách biệt có lá chắn với cực gắn dây nén DIN 36kV 

 
 
Tiết diện 
mm2 

50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 
300 

 
 
Đường kính lõi cách điện 
Tối thiểu       tối đa  

22.4 - 
22.4 - 
22.4 - 
22.4 - 
28.9 - 
28.9 - 
28.9 - 
28.9 - 

33.6 
33.6 
33.6 
33.6 
40.0 
40.0 
40.0 
40.0 

 
Số tham chiếu 
Vật liệu dẫn điện 
Al 
RSTI-6611 
RSTI-6612 
RSTI-6613 
RSTI-6614 
RSTI-6615 
RSTI-6616 
RSTI-6617 
RSTI-6618 

Cu 

RSTI-6621 
RSTI-6622 
RSTI-6623 
RSTI-6624 
RSTI-6625 
RSTI-6626 
RSTI-6627 
RSTI-6628 

Các bộ bao gồm cực gắn dây có răng cưa sâu theo yêu cầu. Liên hệ với đại diện bán hàng tại khu vực của bạn.  

Hệ thống kết nối tách biệt có lá chắn với cực gắn dây cơ học và bu lông biến dạng 36kV 

 
 
Tiết diện 
mm2 

35 - 95 
95 - 120 

150 - 240 
300 

 
Đường kính lõi cách điện 
Tối thiểu        tối đa 
Mm               mm 
22.4 - 
22.4 - 
28.9 - 
28.9 - 

33.6 
33.6 
40.0 
40.0 

 
 

Số tham chiếu 
Vật liệu dẫn điện 
Al hoặc Cu 
RSTI-6651 
RSTI-6652 
RSTI-6653 
RSTI-6655 

Bộ ứng dụng 3 lõi được sản xuất theo yêu cầu. Liên hệ với đại diện bán hàng tại khu vực bạn.  

Tất cả các thông tin trên, bao gồm bản vẽ, minh họa và thiết kế đồ họa, phản ánh sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi và là sự hiểu biết và niềm tin chính xác và đáng tin 
cậy của chúng tôi.Người sử dụng, tuy nhiên, nên đánh giá một cách độc lập sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho các ứng dụng mong muốn.  Trong bất cứ trường hợp 
nào, các thông tin này cũng không đảm bảo một hiểu suất hay chất lượng cụ thể. Sự đảm bảo về chất lượng chỉ có được trong phạm vi thông số về sản phẩm của 
chúng tôi, hoặc trong cam kết hợp đồng. Trách nhiệm của chúng tôi với các sản phâm nảy được nêu trong phần các điều khoản và điểu kiện tiêu chuẩn bán hàng. 
Raychem  là các nhãn hiệu thương mại 

Tyco Electronics Raychem GmbH 
Finsinger Feld 1, 85521 Ottobrunn/Munich, Germany Energy Division – Giải  pháp tiết kiệm cho ngành công nghiệm điện: phụ kiện cáp, đầu nối và ống nối, thiết bị điện, điểu 

khiển ánh sang, tấm cách điện và tăng cường tách điện, bộ chống sét.  



Energy Division 
http://energy.tycoelectronics.com 

Hệ thống kết nối tách biệt có chắn RSTP 
400 A up to 36 (42) kV 

Đặc điểm 

• Lớp cách điện của bộ nối được làm từ cao su silicon  
cải biến cao với các đặc tính như kháng trở chống theo  
dõi, độ giãn dài tới hạn và không bắt lửa. 

• Một lớp chắn mỏng được gắn cố định vào lớp cách  
điện và để bảo bệ hệ thống kết nối khỏi các tác nhân  
không chủ ý. 

• Đầu nối có chắn không cần phải tháo ra để kiểm tra  
vỏ bên ngoài. 

• Đầu nối cáp có chắn vượt qua yêu cầu  
CENELEC HD 629.1 S1, bao gồm BS, VDE và các 
 tiêu chuẩn quốc tế khác. 

• Thiết kế phù hợp với các ống lót 400 A loại B như  
được quy định trong  CENELEC HD 506 S1, EN 
50180,EN 50181 và DIN 47636. 

• Thiết kế giản gọn hỗ trợ việc sử dụng đầu nối chữ  
“T” bên trong các hộp đầu cuối tiêu chuẩn. 

• Khả năng ứng dụng rộng rãi cho các loại cáp tư 35  
tới 300 mm2. 

• Kết nối đầu nối với cực gắn có răng cưa hoặc  
DIN, cơ học 

• Dễ dàng tiếp cận tới các đầu nối sau với điểm thử 
nghiệm. 

• Cần ít phụ kiện hơn cho việc thử nghiệm hệ thống, bộ  
nối kép chữ “T” và nối đất.. 

• Bộ công cụ đầy đủ bao gồm các cực gắn dây hỗ trợ quá 
trình lưu trữ và cài đặt. 

Raychem 



RSTP Bộ kết nối tách biệt, có chắn  
400 A tới 36 (42) kV 

Các đầu nối tách biệt có lá chắn RSTP được thiết 
kế để kết nối các cáp bọc polyme đơn lõi hoặc 3 
lõi tới các trạm biến áp cách điện khí và các thiết 
bị khác sử dụng ống lót CENELEC cho 400 A tới 
36kV 

Được làm từ cao su silicon cải biến cao và bảo vệ  
bởi một lớp lá chắn mỏng, bộ nối RSTP phù hợp  
cho các lắp đặt trong nhà và ngoài trời.  

 

Hỗ trợ nhiều loại ứng dụng, thiết kế tích hợp một thân và hai bộ 
chuyển đổi côn ứng suất để phủ toàn bộ các tiết diện từ 35 tới 
300 mm2.  
Kích thước cắt gọn và tổng thể được thiết kế để chiếm diện tích 
nhỏ nhất trong hộp thiết bị đầu cuối. Bộ nối RSTIđược trang bị 
một điểm thử nghiệm dung sai để xác định xem bảng mạch đã 
được cấp nguồn hay chưa.  

Phụ kiện RSTP Các ứng dụng RSTP 

                                     Dây thử kết nối đơn 
Vật liệu yêu cầu cho 3 pha: Tham chiếu số RSTI-56TR; Chiều dài: 310 mm 
          RSTI-56TRL; Chiều dài: 460 mm 1 x RSTP-64xx (kit) 
          RSTI-56TRA; Bộ bao gồm 2 dây thử dài và 1 dây thử ngắn 
                                                               190 

110 

Bộ chuyển đổi nối đất 
Tham chiếu số RSTI-56EA20; 
          Đường kính đầu bi:  20 mm 
          RSTI-56EA25; 
          Đường kính đầu bi: 25 mm 79 

max. Ø 86* 255 

* Chú ý: Cáp cách điện bọc nhựa 36 kV, 300 mm2 



RSTP Thiết kế và thi công 

1 Thân có lá chắn 
Một lá chắn bên ngoài dẫn điện thành mỏng được gắn cố định 
vào vật liệu cách điện cao su silicon của thân.  

8 

2 Lá chắn bên trong 
Một lá chắn bên trong dẫn điện, như màn chắn Faraday xung 
quanh cực gắn dây cơ học hoặc nén để chặn cực quang ở mức 
điện áp danh định.  

3 Cực gắn dây cơ học hoặc nén 
DIN được thiết kế đặc biệt (xem chi tiết dưới đây) và các cực  
gắn dây nén có răng cưa sâu, hay cực gắn dây cơ học với bu  
lông lưỡi cưa để kết nối các dây cáp dẫn điện nhôm hoặc đồng.  
 

4 Bộ chuyển đổi côn ứng suất 
Giải phóng ứng suất điện tại điện tấm là chắn cáp bị cắt. Phần 
cách điện, mở rộng ra bên ngoài lớp bọc dây, cung cấp điểm 
thuận lợi cho thử nghiệm lớp vỏ bọc ngoài.  

5 Đầu và dây tiếp đất 

Cung cấp điểm kết nối cho việc nối đất lá 
chắn  

4 
5 

6  
Một đầu chốt tiếp điện và một vòng đệm có lò xo  
(loại sóng) và đai ốc 6 cạnh đảm bảo việc tiếp điện 
cơ học hieuj suất cao với cực gắn dây và ống lót.  

7 Ống cắm sau với điểm thử nghiệm 
Ống cắm sau có thể rút ra với điểm thử nghiệm điện rung.  

8 Điểm thử nghiệm 
Điểm thử nghiệm được sử dụng để xác định xem bảng mạch đã 
được cấp nguồn chưa, hoặc nó có thể sử dụng để định pha.  

9 Đầu bịt dẫn điện 
Lá chắn và bảo vệ điện của đầu sau của bộ nối tách biệt.  

10 Kẹp lắp ráp 
Một vòng kim loại trước khi lắp đặt ở đầu trước đảm 
bảo vị trí cố định của đầu nối có chắn cùng với hai 
đinh ốc. 

10 6 

9 

3 
1 

2 

Cực cơ học Cực nén 

Chú ý: Tất cả các ứng dụng trong tài liệu cần có hỗ 
trợ cơ học, dựa trên yêu cầu cho đoản mạch động 
lực 



RSTP Hệ thống kết nối tách biệt có chắn  
400 A up to 36 (42) kV 

Khoảng đường kính cách điện cáp 
Khoảng tiết diện bộ nối 
Điện áp hệ thống tối đa 
Tốc độ dòng liên tục 
Mức độ xung cơ bản 
Phóng điện cục bộ tại 2 U0 
AC Điện áp chịu đựng AC  1 phút 
Điện áp chịu đựng DC  15 min 
Đoản mạch nhiệt 1 s 
Đoản mạch động lực 

22.4 - 40.0 mm 
35 - 300 mm2 
36 (42) kV 
400 A 
170 (200) kV 
< 5 pC 
81 (93.5) kV 
108 (125) kV 
18.1 kA 
48.5 kA 

Dữ liệu kĩ thuật 

Các bộ chuyển đổi phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế CENELEC HD 629.1 S1  

Bảng lựa chọn 

Hệ thống kết nối tách biệt có lá chắn với cực gắn dây nén DIN 36kV 

 
 
Tiết diện 
mm 

50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 
300 

2 

 
Đường kính lõi cách điện 
Tối thiểu        tối đa 
Mm               mm 

22.4 - 
22.4 - 
22.4 - 
22.4 - 
28.9 - 
28.9 - 
28.9 - 
28.9 - 

33.6 
33.6 
33.6 
33.6 
40.0 
40.0 
40.0 
40.0 

 
Số tham chiếu 
Vật liệu dẫn điện 
Al 

RSTP-6411 
RSTP-6412 
RSTP-6413 
RSTP-6414 
RSTP-6415 
RSTP-6416 
RSTP-6417 
RSTP-6418 

Cu 

RSTP-6421 
RSTP-6422 
RSTP-6423 
RSTP-6424 
RSTP-6425 
RSTP-6426 
RSTP-6427 
RSTP-6428 

Các bộ bao gồm cực gắn dây có răng cưa sâu theo yêu cầu 

Hệ thống kết nối tách biệt có lá chắn với cực gắn dây cơ học và bu lông biến dạng 36kV. 
 
 
 
Tiết diện 
mm2 

35 - 95 
95 - 120 

150 - 240 
300 

 
Đường kính lõi cách điện 
Tối thiểu         tối đa 
Mm                 mm 
22.4 - 
22.4 - 
28.9 - 
28.9 - 

33.6 
33.6 
40.0 
40.0 

 
Số tham chiếu 
Vật liệu dẫn điện 
Al or Cu 
RSTP-6451 
RSTP-6452 
RSTP-6453 
RSTP-6455 
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Bộ ứng dụng 3 lõi được sản xuất theo yêu cầu. Liên hệ với đại diện bán hàng tại khu vực bạn.  

Tất cả các thông tin trên, bao gồm bản vẽ, minh họa và thiết kế đồ họa, phản ánh sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi và là sự hiểu biết và niềm tin chính xác và đáng tin cậy của chúng tôi.Người sử dụng, tuy nhiên, nên đánh giá một cách độc 
lập sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho các ứng dụng mong muốn.  Trong bất cứ trường hợp nào, các thông tin này cũng không đảm bảo một hiểu suất hay chất lượng cụ thể. Sự đảm bảo về chất lượng chỉ có được trong phạm vi thông số về 
sản phẩm của chúng tôi, hoặc trong cam kết hợp đồng. Trách nhiệm của chúng tôi với các sản phâm nảy được nêu trong phần các điều khoản và điểu kiện tiêu chuẩn bán hàng. AMP AXICOM, B&H, BOWTHORPE EMP CROMPTON 
INSTRUMENTS, DORMAN SMITH, DULMISON, GURO, HELLSTERN,,,LA PRAIRIE, MORLYNN, RAYCHEM, and SIMEL là các nhãn hiệu thương mại.  

Energy Division – một nhà tiên phong trong lĩnh vực phát triển các giải pháp kinh tế cho ngành công nghiệp điện. Sản 
phẩm của chúng tôi bao gồm: phụ kiện cáp, các bộ nối và ống nối,  thiết bị điện, các dụng cụ, điểu khiển ánh sang, tấm 
chắn, tăng cường cách điện, bộ chống sét.  

Để biết thêm thông tin chi tiết và người liên hệ tại quốc gia các bạn, hãy truy cập 
http://energy.tycoelectronics.com 
Tyco Electronics Raychem GmbH, Energy Division 
Finsinger Feld 1, 85521 Ottobrunn/Munich, Germany 
Phone: +49-89-6089-0, Fax: +49-89-6096345 



Energy Division 

CSJT-H 

Raychem MV khớp nối lạnh có thể thu nhỏ 
đối với cáp 3 lõi với 
bao nhựa 



CSJT-H Đầu nối co ngót nguội Raychem MV cho cáp bọc thép hoặc không bọc thép  
với lớp bọc nhựa 

Đặc điểm 

• Thân bộ nối cao su silicon đơn, mở rộng trước với 
khả năng mở rộng cơ học cao cho phép tính ứng dụng 
cao.  

• Kiểm soát ứng suất điện của vùng cắt lá chắn bằng 
côn ứng suất hình học dẫn điện.  

• Kiểm soát ứng suât điện của vùng kết nốt bằng 
vùng kết nối có lá chắn tích hợp (lồng Faraday) 

• Hệ thống chịu tải dễ cài đặt và phố biến.  

• Khái niệm lá chắn liên tục đã được chứng minh 

• Lớp trát kín bên ngoài bằng keo dễ được lấp đầy và hệ  
thống bảo vệ cung cấp lớp kháng trở hiệu quả 

•  
Bọc kín bằng loại nhựa polyuretan đàn hồi cứng với các đặc 
tính cách điện tuyệt với, độ ổn định thủy phân và các đặc tính 
kị nước.  

• Vượt qua các yêu cầu CENELEC HD 629.1, bao gồm    
    IEC, BS, VDE và các tiêu chuẩn quốc tế khác.  

CSJT-H 3-core joint without connector 

 
 
Khoảng áp dụng* 
[mm2] 
 
95 - 240 
185 - 300 
 

 35 - 185 
 95 - 300 

      
 
 Mô tả 

 
Đường kính lớp  
cách điện lõi 
[mm] 
 
18.6 - 28.4 
23.2 - 32.6 
 

 18.9 - 30.1 
23.5 - 34.6 

 
Đường kính vỏ  
bọc bên ngoài  
[mm] 
 
50.0 - 100.0 
50.0 - 100.0 
 

50.0 - 100.0 
50.0 - 100.0 

 
Kích thước đầu nối chấp nhận được 
Max. length                    Max. dia 
[mm]                               [mm] 
 
145.0                               33.0 
145.0                               37.0 
 

145.0                               33.0 
145.0                               37.0 

12 kV 

24 kV 

* 

 

CSJT-12B/3XU-3XU-H 
CSJT-12C/3XU-3XU-H 
 

CSJT-24B/3XU-3XU-H 
CSJT-24C/3XU-3XU-H 

Khoảng áp dụng trên dựa trên các loại cáp cách điện polymer theo tiêu chuẩn IEC 60502 với lớp cách điện tròn.  
Do các kích thước dây dẫn khác nhau và/hoặc việc lắp đặt cáp, khoảng ứng dụng tối đa và tối thiểu có thể được mở rộng. Liên hệ với đại diện tại khu vực bạn.  
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Chú ý: các đầu nối 3 lõi CSJT-H có thể được trang bị các đầu nối nén hoặc đầu nối BSM cơ học Tyco Electronics.  Đầu nối CSJT – H 3 lõi có theerd được hiệu chỉnh cho  
các loại vỏ thép khác nhau và/hoặc các cáp bọc dây.   
Hãy liện hệ với đại diện kinh doanh tại khu vực bạn.  

Báo cáo thử nghiệm PPR-2269 
PPR-2180 

Chất lượng của CSJT-12C/3XU-3XU-MY01 áp dụng cho 12 kV 
Chất lượng của  CSJH-24C/3XU-3XU-M áp dụng cho 24 kV 

Tất cả các thông tin trên, bao gồm bản vẽ, minh họa và thiết kế đồ họa, phản ánh sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi và là sự hiểu biết và niềm tin chính xác và đáng tin cậy của chúng tôi.Người sử dụng, tuy nhiên, nên đánh giá một cách độc lập 
sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho các ứng dụng mong muốn.  Trong bất cứ trường hợp nào, các thông tin này cũng không đảm bảo một hiểu suất hay chất lượng cụ thể. Sự đảm bảo về chất lượng chỉ có được trong phạm vi thông số về sản 
phẩm của chúng tôi, hoặc trong cam kết hợp đồng. Trách nhiệm của chúng tôi với các sản phâm nảy được nêu trong phần các điều khoản và điểu kiện tiêu chuẩn bán hàng. TE Logo và Tyco Electronics  là các nhãn hiệu thương mại.  
 
Energy Division- Giải pháp tiết kiệm và đột phá cho ngành công nghiệp điện: Phụ kiện cáp, đầu nối và ống nối, tấm cách điện và đệm cách điện, bộ chống sét, thiết bị 
chuyển  mạch, điều khiển ánh sang, kiểm soát và đo lường điện.  

Tyco Electronics Raychem GmbH 
Energy Division 
Finsinger Feld 1 
85521 Ottobrunn/Munich, Germany 

Phone: +49-89-6089-0 
Fax: +49-89-6096345 

http://energy.tycoelectronics.com 



 

Tất cả thông tin trên bao gồm bản vẽ, hình minh họa và các thiết kế đồ thị phản ánh những thông tin chúng tôi nắm được trong hiện tại và là kiến thức, niềm tin đúng đắn và đáng 
tin cậy nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, người sử dụng nên có sự đánh giá độc lập về tính phù hợp của mỗi sản phẩm khi áp dụng trong tùy trường hợp như mong muốn. Không bảo 
đảm chất lượng hay hiệu suất riêng biệt trong bất cứ trường hợp nào. Chỉ bảo đảm trong trường hợp có trong các thông số kỹ thuật về sản phẩm hay có thỏa thuận hợp đồng rõ 
ràng. Trách nhiệm của chúng tôi được quy định trong các điều khoản tiêu chuẩn bán hàng. Các nhãn hiệu là Raychem, Te Logo và Tyco Electronics. 

Energy Division – giải pháp tiết kiệm đối với ngành công nghiệp năng lượng: các phụ kiện cáp, các bộ phận nối và máy móc, thiết bị điện, các thiết bị, bộ điều chỉnh ánh sáng, bộ 
phận cách điện và bộ phận hãm tăng cách điện. 

Tyco Electronics Raychem GmbH 
Energy Division 
Finsinger Feld 1, 
85521 Ottobrunn/Munich, Đức 

Số điện thoại: +49-89-6089-0 
Fax: +49-89-6096345 

http://energy.tycoelectronics.com 
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