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Günümüzün kablo ekleri

Günümüzdeki modern ek sistemleri; 
az parçadan oluþan ve prefabrik 
malzemelere sahip yapýda olmalýdýr. 
Ayrýca ek sistemleri kolay, güvenilir 
ve farklý baðlantý tekniklerine ve 
toleranslara uyum saðlayarak farklý 
kesit ve yapýlardaki donanýmlar için 
kulanýlabilmelidir.

Denenmiþ ve test edilmiþ çözüm :

Raychem’in elastomer 
teknolojisi...

Raychem’in elastomerik ýsý 
büzüþmeli ek sistemleri, dünya 
genelinde, en zor koþullarda dahi 
güvenilirliðini kanýtlamýþtýr.

Raychem’in tekniði, kalýn cidara 
sahip izolasyon malzemeleriyle, 
kondüktif polimer dýþ tabaka 
malzemesini kombine ederek tek bir 
komponentte meydana 
getirmektedir. Bu tür bir malzemeyi 
uygularken, sadece dýþ tabakanýn 
ýsýtma iþlemine baþlanmasý, 
büzüþme için gerek ve yeter þarttýr.

Diðer avantajlarý;

• Çok yönlülük; yuvarlak ve kýsmen 
yuvarlak olmayan tek ve üç damar 
her tür kesitteki kablolara 
rahatlýkla uygulanýr.

• Komponenti oluþturan parçalarýn 
uçlarýný fazladan kesmeye ihtiyaç 
yoktur.

• Parçalar zahmetsizce yerleþtirilir.

• Özel baðlantý parçalarýna veya ek 
muf uygulama metodlarýna 
gereksinim yoktur.

• Raf ömrü limitsizdir.

Elastomer teknolojisi

Elastomerik ek komponentleri, 
büzüþme sonrasý tutacaðý malzeme 
çapýndan daha geniþ olarak 
þekillenmiþ biçimde oluþturulur. 
Isýtma iþleminin uygulanmasý dýþ 
yüzeyin büzüþmesini saðlarken, iç 
yüzeydeki izolasyon tabakasýna da 
eþ zamanlý etki yaparak ekin 
yavaþça kapatýlmasý gerçekleþir. 
Böylece komponent malzemenin 
kauçuk karakteristiði sayesinde, 
kablo izolasyonunun ölçüsündeki 
deðiþimlere ýsýl etki ile nüfus edilme 
saðlanýr.

3 ve 4 : Malzemenin elastiki hafýzasý, 
büzüþme sonrasýnda olmasý 
gereken izolasyon et kalýnlýðýna 
ulaþýrken, komponent, 
uygulanmakta olduðu kablonun 
ölçüsüne de eriþmektedir.

1 ve 2 : Elastomerik ek 
komponentleri, ekin yapýlacaðý 
bölgesine rahatlýkla yerleþtirilmekte 
ve ýsý uygulanmasýyla kolayca 
büzüþmektedir.
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Kanýtlanmýþ baþarý...

Elektriki alan kontrolü

Gerilim kontrol (stres kontrol) 
tabakasý adý verilen bu tabaka, 
konnektör ve kablo ekraný 
sonlarýnda oluþan elekriki alaný 
yumuþatan kusursuz empedans 
özelliklerine sahiptir. Ekin montaj 
aþamasýnda da görüleceði gibi bu 
tüpün hemen altýnda bulunan ve 
kablo ekraný sonlarý ile konnektör 
üzerine sarýlan özel bir “boþluk 
doldurucu mastik” vardýr. Stres 
kontrol tüpünün büzüþme sonucu 
bu mastik mükemmel bir baský 
oluþturur.

Tüm dünyada yapýlan uygulamalar 
Raychem kablo eklerinin 
güvenilirliðini ve kolay kullanýmýný 
kanýtlamýþtýr.

Ýzolasyon ve ekran

Ýzolasyon ve ekranlamayý 
saðlayan bu tüp, izolasyonun, 
tek bir ýsýtma iþlemiyle en doðru 
kalýnlýða ulaþmasýný saðlayacak 
þekilde tasarlanmýþtýr. Isý 
büzülüþmeli kondüktif polimer 
malzemenin dýþ yüzeyi 
izolasyon ekranýný oluþturur. Bu 
teknikle montaj süresinden 
tasarruf saðlarken ekin 
izolasyon ve ekraný arasýnda 
kusursuz bir irtibat oluþturulur.



Metal muhafaza

Örgülü bakýr malzeme, baðlantý 
bölgesini karþýdan karþýya 
baðlayarak ekran korumasýnýn 
devamýný ve ekin dýþ ekranýnýn 
elekriksel kontaðýný saðlar.

Dýþ muhafaza

En dýþ muhafazayý saðlayan dýþ 
muhafaza tüpü ýsýtýldýðý zaman, iç 
cidarýnda bulunan kimyasal 
yapýþkan malzeme eriyerek 
kapsadýðý alana yapýþýr ve tüp 
uçlarýndan yapýþkan madde dýþarý 
sýzar. Soðumaya býrakýldýðýnda 
donar. Böylece nem, toz gibi 
etkenlere karþý koruma ve 
korozyon bariyeri oluþturur.

Uygulama yöntemi Set halindeki komponentler, önceden 
hazýrlanmýþ olan ek uygulamasý yapýlacak 
kablonun bir tarafýna park ediler. En dýþ 
muhafazayý saðlayan dýþ muhafaza tüpü de 
bunlarýn üzerine geçirilir. Kablo iletkeni 
baðlantýsý yapýldýktan sonra, konnektör ve 
ekran sonlarý elektriksel olarak yumuþatýlmak 
için boþluk doldurucu bant ile sarýlýr. Stres 
kontrol tüpü ve elastomerik komponent, 
uygulama talimatlarýnda da verilen ölçelere 
göre ayarlanarak büzüþtürülür. Örgülü bakýr 
sarýldýktan sonra dýþ muhafaza tüpü 
büzüþtürülür ve ek tamamlanýr. Her bir ek, kiti 
içerisinde bulunan uygulama talimatýndaki 
iþlemler takip edilerek yapýlýr. 



Müþteri desteði ve daðýtým
Raychem ürünlerinin teslimat 
programý ve performansý sürekli 
olarak takip edilmektedir. Satýcý 
denetimleri ve eðitim programý ile 
son kullanýcý memnuniyeti 
araþtýrýlýp, artýrýlmaktadýr.

Teknik servis
Raychem kablo ekleri, uzun yýllarýn 
araþtýrma - geliþtirme çalýþmalarý 
sonucunda ve deneyimlerle ortaya 
çýkmýþtýr. Müþterilerimizin spesifik 
koþullar taþýyan problemlerinin 
çözümü için gerekli olan 
malzemeler laboratuar ortamýnda 
araþtýrýlarak test edilir. Ek 
uygulamasý için gerekli kablo 
hazýrlýðý ve donaným teknikleri, 
teknik servis desteði ile kullanýcýya 
aktarýlýr. Isý büzüþmeli kablo 
aksesuarlarý konusunda dünya 
lideri olan Raychem, geliþen enerji 
sektöründe ihtiyaç olan kablo ek ve 
baþlýklarý, izolasyon malzemeleri ve 
korozyon önleyici sistemleri ile her 
tür talebi karþýlamaktadýr.

Kanýtlanmýþ teknoloji
Raychem’in uzun yýllardan beri 
uygulanmakta olan ýsý büzüþmeli 
kablo ekleri, güvenilirliðini ve 
teknolojisini kanýtlamýþtýr. Halen, 
çok deðiþik koþullar altýnda dünya 
genelinde milyonlarca Raychem 
kablo eki baþarýyla çalýþmaktadýr.

Raychem tüm
desteði ile yanýnýzda

Raychem’in toplam kalite 
güvencesi sözü

Raychem’in üstün teknolojisi kalite 
güvencesi programý ile 
desteklenmektedir. Raychem’de 
ürün için uygulanan kalite kontrol 
yöntemi;

 Üretimin her aþamasýnda, 
hammaddeden baþlayýp 
paketlemeye kadar devam 
etmekte ve kalite kontrol 
laboratuarlarýnda fiziksel ve 
elektriksel karakteristiklerin 
artýrýlmasý için gerekli testler 
uygulanmaktadýr.

 Özel iþlem ile her ürünü 
kodlayarak üretim aþamasýnda 
uygulanan kalite güvence 
programýný ürünün kullaným 
aþamasýnda da takip etmektedir.

 Ürünün test aþamasýndaki 
baþarýsýný uyglama aþamasýnda 
baþarmak önemli bir amaçtýr.

Kýsaca Raychem’in toplam kalite 
güvencesi; “tamamiyle memnun 
müþteri” felsefesi temeline dayanýr.



Doküman içeriðindeki tüm bilgiler, resimler, örnekler, grafik dizaynlarý firmamýz mevcut bilgileri dahilinde doðru ve güvenilirdir. Bununla  birlikte  
kullanýcýlar  arzu ettikleri uygulamalar için her ürünün uygunluðunu deðerlendirmekte baðýmsýzdýr. Ancak bu uygulamalar hiçbir þekilde herhangi 
bir kalite standardý veya malzeme performansýný test etmez. Bu garanti ancak kendi ürün þartnamelerimiz veya sözleþmeler sonucu verilir. Bu  ürünler 
için  firmamýzýn sorumluluðu standart satýþ þartlarýnda yansýtýlmaktadýr. RAYCHEM, TE Amblemi ve Tyco Electronics tescilli markalardýr.

Enerji Üretiminden Son Kullanýcýya Kadar 
Yenilikçi Çözümleriyle Dünya Çapýnda 
Lider Bir Enerji Bölümü

Kablo Aksesuarlarý Konnektörler ve Baðlantý Parçalarý Kesiciler, Koruma ve Aydýnlatma

-  A.G. aksesuarlarý - Kontrol kablolarý için baðlantý ürünleri - Enerji koruma ürünleri
-  O.G. Kablo Ekleri - Lehimsiz papuç ve ekler - Fotokontroller 
-  O.G. Kablo Baþlýklarý - Terminal bloklarý - Fotokontrol aksesuarlarý,röleler
-  O.G. Trafo konnektörleri - Vidalý konnektör ve kýskaçlar - H.P.S. starter
-  Y.G. aksesuarlarý - Ýzolasyon delme konnektörleri - Test ekipmanlarý
-  Nükleer özellikli ürünler - Sýkmalý tip bakýr konnektörler ve - Zaman kontrolörleri 
   papuçlar - MCB daðýtým sitemi
 - Bimetalik konnektör ve papuçlar - Devre kesiciler
 - Mekanik tip konnektör ve papuçlar - Sigorta kombinasyon ünitesi
 - Kamalý Baský teknolojisi konnektörleri - Panel board sistemleri
 - Helisel, döküm ve enjekte fittingler - Þebeke, data/network ve iletiþim
 - Ýletim hattý boþluk alýcý ve titreþim   için TVSS (Transient voltage Surge
   söndürücüler   Suppresion)
 - Uygulama araç ve gereçleri - Ýzoleli Esnek baralar

Ýzolatörler,Ýzolasyon ve etiketleme Parafudrlar Ölçü ve Kontrol  
  

-  Ýzolatörler -  A.G. parafudrlar - Dijital ölçü sistemleri              
-  Ýzolasyon arttýrýcýlar -  O.G. parafudrlar - Kilowatt saat enerji ölçücüler
-  Kablo iþaretleyiciler ve etiketler -  Y.G. parafudrlar - Güç çeviriciler
  - Koruyucu tip röleler
  - Metre röleleri
  - Dijital göstergeler
  - Analog cihazlar
  - Akým trafolarý
  - Þöntler
  - Jenaratör set kotrolörleri

Yetkili Bayi


