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E-06, E-19 och E-50

ÄNDAVSLUTNINGSSATSER - VÄRMEKRYMP 

Dessa ändavslutningssatser är avsedda för terminering av nVent 
RAYCHEM värmekablar. 

Satsen nVent RAYCHEM E-06 är avsedd för användning med 
värmekablar BTV och QTVR, E-19 för värmekablar XTV och KTV 
och E-50 för användning med värmekablar VPL.

Alla satser är godkända för användning i explosionsfarliga 
områden.

Ändavslutningssatserna E-06 och E-19 innehåller krympslangar 
med ett smältlim som vid uppvärmning bildar en halvflexibel, 
fukttät inkapsling. Ändavslutningssatsen E-50 innehåller 
krympslangar för högtemperatur med ett smältlimfoder som vid 
uppvärmning bildar en halvflexibel, fukttät inkapsling. 

Tack vare dess design med låg profil kan den färdiga 
termineringen installeras direkt på rörledningen. 

En ändavslutningssats krävs för varje terminering.

E-06 E-19 E-50

Applikation

Ändavslutning för 
självbegränsande värmekablar 
BTV och QTVR

Ändavslutning för 
självbegränsande värmekablar 
XTV och KTV

Ändavslutning för 
effektbegränsande 
värmekablar VPL

Satsens innehåll

Krympslangar med smältlim 
Installationsanvisning

Krympslangar 
Foder av smältlim 
Installationsanvisning

Krympslangar 
Installationsanvisning

Godkännanden

ATEX-certifierad av Baseefa och PTB
 II 2 GD Ex e II 

Ex tD A21 IP66
Temperaturklass beror på design och typen av värmekabel som ändavslutningen används 
med.

DNV-certifikat nr E-11564
DNV-certifikat nr E-11565

Denna produkt har också alla erforderliga godkännanden för användning i Kazakstan, Ryssland och i andra länder. Kontakta din lokala 
representant för nVent för mer information.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Max. exponeringstemperatur 175 °C 200 °C 260 °C

Dielektrisk styrka 2,2 MV/m > 6 MV/m > 40 MV/m

Volymresistivitet 1013 Ω cm 1010 Ω cm 1018 Ω cm

Slutliga mått längd cirka 120 mm längd cirka 135 mm längd cirka 120 mm
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INSTALLATIONSDETALJER

Krympslang 175 °C 200 °C 327 °C

Gasolbrännare eller liknande min. 1460 W varmluftspistol min. 1460 W varmluftspistol min. 3000 W 
varmluftspistol*

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Benämning E-06 E-19 E-50

Artikelnr (vikt) 582616-000 (0,03 kg) 090349-000 (0,05 kg) 1244-002492 (0,06 kg)

* Installationen av E-50 kräver en värmepistol med hög effekt och en erfaren installatör.
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