C25-21
PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA TEPLEM
SMRŠTITELNÁ
Tato připojovací souprava je určena pro ukončování všech
paralelních průmyslových topných kabelů nVent RAYCHEM
typu BTV, QTVR, XTV, KTV a VPL ve svorkovnicové skříni při
současném zajištění elektrické izolace vodičů topného kabelu
a topného jádra.
Těsnění jádra topného kabelu je zajištěno prostřednictvím
teplem smrštitelných trubiček RAYCHEM. Dvě těsnící gumy
dodávané v této soupravě zajišťují zachování optimálních
těsnicích vlastností vývodky za proměnlivých podmínek
prostředí.
K dispozici je doplňková pojistná matice pro vstupy bez závitů.

POUŽITÍ
Připojovací souprava pro paralelní topné kabely BTV, QTVR, XTV, KTV a VPL.
OBSAH SOUPRAVY
1 vývodka,
2 těsnící gumy,
1 pojistná matice,
1 zelenožlutá trubice, teplem smrštitelné trubičky pro utěsnění jádra,
1 montážní návod (vícejazyčný)
SCHVÁLENÍ
Souprava je certifikována jako součást systému schvalování jednotlivých topných kabelů. Souprava je certifikována jako součást
systému schvalování jednotlivých topných kabelů.
BTV

QTVR

XTV

KTV

VPL

Baseefa06ATEX0183X

Baseefa06ATEX0185X

Baseefa06ATEX0184X

Baseefa06ATEX0186X

Baseefa06ATEX0188X

IECEx BAS 06.0043X

IECEx BAS 06.0045X

IECEx BAS 06.0044X

IECEx BAS 06.0046X

IECEx BAS 06.0048X

II 2G Ex e II II 2D Ex tD A21 IP66
Ex e II Ex tD A21 IP66

Informace o certifikaci naleznete v certifikátu prostředí s nebezpečím výbuchu.

Tento výrobek má všechna potřebná schválení pro použití v Kazachstánu, Rusku a dalších zemích. Více podrobností získáte
u místního zástupce společnosti nVent.
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SPECIFIKACE VÝROBKU
Klasifikace prostředí

Prostředí s nebezpečím výbuchu, Zóna 1 nebo Zóna 2 (Plyn), Zóna 21 nebo Zóna 22 (Prach)
Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Typ

Teplem smrštitelná

Velikost závitu

M25 x 1,5

Minimální okolní teplota

-50 °C

Maximální expoziční teplota (vývodka)

110 °C

Třída krytí IP

IP66

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
Označení výrobku

C25-21

Objednací číslo (hmotnost)

311147-000 (0,06 kg)
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