
ІІІ. Порядок виготовлення муфти для 

підведення живлення до ДВОХ 

нагрівальних кабелів: 
 

 

Умовне позначення нагрівальних кабелів 

 
 

3.1. Для нагрівальних кабелів СН1 та СН2 виконати всі дії викладені в 

пунктах 2.1…2.11 (дивись Розділ 2 інструкції): 

 
3.2. Підготовити силовий кабель до з’єднання: 

 
 3.4. На силовий кабель «одягнути» комплектуючі набору та під’єднати 

до клемної колодки «F»: 

 
 

3.5. Зібрати з’єднувальну муфту (затягнути корпус муфти «А1», затягнути 

корпус ущільнювача «В» та зажимну гайку «Е», звертаючи увагу на те, щоб 

ущільнювачі знаходились на зовнішніх оболонках кабелів): 

 

 
 

ІV. Перевірка опору ізоляції: 
 

Перевірку проводити мегаомметром на напругу, не  нижче 500В, DC. 

Опір між замкненими накоротко струмопровідними жилами та жилою 

заземлення повинен бути не менше 100 мОм. 

 

 
 

 

Примітки: 

- не містить шкідливих речовин; 
- виріб не підлягає оцінці відповідності вимогам Технічних регламентів; 
- температура зберігання не повинна перевищувати +45°С; 
- термін використання необмежений. 
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Набір для зрощування та 

розгалуження RKТ-3S90  

 
Інструкція по використанню  

 

Призначення:  для зрощування та розгалуження 

нагрівальних секцій на базі саморегулюючих нагрівальних 
кабелів. Ступінь захисту: ІР68 
 

Варіанти використання: 
три нагрівальні секції дві нагрівальні секції та силовий кабель 

 
 

 

Увага! 

- виготовлення (ремонт) нагрівальних секцій необхідно проводити 
в чистих, сухих умовах; 

- нагрівальний кабель повинен зберігатись із захищеними від дії 
вологи кінцями. 

 
 

 

Інструмент, необхідний для роботи з набором: 

 

 
 

І. Комплект поставки: 
 
 

А1 Корпус муфти 1 шт. 

 

А2 
Трійник муфти з 
прокладкою 

1 шт. 

 

В 
Корпус ущільнювача з 
прокладкою 

3 шт. 

 

С 
Ущільнювач для кабелів 
круглого перерізу 1 шт. 

 

D 
Ущільнювач для кабелів 
плаского перерізу 3 шт. 

 

Е Гайка зажимна  3 шт. 

 

F Клемна колодка 1 шт. 

 

G1 
Термоусаджувальна трубка 

(3,2/1,6  L=20 мм) 
2 шт. 

 

G2 
Термоусаджувальна трубка 
(3,2/1,6  L=50 мм) 

4 шт. 

 

J1 
Термоусаджувальна трубка 
(3,2/1,6  L=30 мм) 

1 шт. 
 

J2 
Термоусаджувальна трубка 
(3,2/1,6  L=60 мм) 

2 шт. 

 

M1 
Термоусаджувальна трубка 

Raychem   (10/3, L=20 мм.) 
3 шт. 

 

Н 
Трубчатий ізольований 

наконечник 1,5мм2 
9 шт. 

 

 

1_ Зачистити 

2_ Струмопровідні жили опресувати 

ізольованими    трубчатими 

наконечниками «Н» 



ІІ. Порядок виготовлення розгалуження 

для ТРЬОХ нагрівальних кабелів: 
 

Умовне позначення нагрівальних кабелів 

 
 

 

2.1. На всі ТРИ нагрівальні кабелі, що будуть з’єднуватися в муфті 

«одягнути» у вказаному порядку комплектуючі набору: 

 
 

2.2. Зняти зовнішню оболонку нагрівального кабелю до захисного 

екрану: 
 

Для кабелів СН1 та СН2 

 

 

Для кабеля СН3 

 

 

 

2.3. На всіх ТРЬОХ кабелях "розпустити" захисний екран та виготовити з 

нього провідник для підключення до заземлення перерізом ≈1,5 мм².  

    

 
 

2.4. Зняти електроізоляційний шар з нагрівального елементу 

(нагрівальної матриці) 
 

Для кабелів СН1 та СН2 
 

 

Для кабеля СН3 
 

 
 

2.5 На всіх ТРЬОХ кабелях видалити нагрівальний елемент (нагрівальну 

матрицю), залишивши непошкодженими струмопровідні жили: 

 
 

2.6. На всіх ТРЬОХ кабелях виконати ізоляцію струмопровідних жил за 

допомогою «ФЕНу» та термоусаджувальних трубок «G1», «G2». 

Звернути увагу: 

  - для секцій СН1 та СН2 – використовувати термоусаджувальні трубки G2 

  - для секції СН3 – використовувати термоусаджувальні трубки G1 
 

 
 

2.7. На всі ТРИ нагрівальні кабелі встановити та «усадити» «ФЕНом» 

зовнішню термоусаджувальну трубку «М1», та за допомогою 

плоскогубців з вузькими носиками розділити (склеюванням) 

струмоведучі жили нагрівального кабелю: 

 
 

2.8. На всіх ТРЬОХ нагрівальних кабелях ізолювати жили заземлення 

(термоусаджувальні трубки «J1», «J2», за допомогою «ФЕНу»): 

звернути увагу: 

  - для секцій СН1 та СН2 – використовувати термоусаджувальні трубки J2 

  - для секції СН3 – використовувати термоусаджувальні трубки J1 
 

 
 

2.9. На всіх ТРЬОХ нагрівальних кабелях за допомогою обжимного 
інструменту опресувати струмопровідні жили та жилу заземлення 

трубчатими ізольованими наконечниками «Н»: 

 
 

2.10. Завести нагрівальні кабелі СН1 та СН2 в трійник муфти «А2» та 

під’єднати до клемної колодки «F»:  

 
 

2.11. «Підтягнути» нагрівальні кабелі так, щоб клемна колодка «F» 

була розташована посередині корпуса муфти «А1», та зібрати цю 

частину муфти (затягнути корпуси ущільнювачів «В» та зажимні гайки «Е» 

на трійнику муфти «А2», звертаючи увагу на те, щоб ущільнювачі 

знаходились на зовнішніх оболонках кабелів):  

 
2.12. На нагрівальний кабель СН-3 «одягнути» корпус муфти «А1» та 

під’єднати до клемної колодки «F»:  
 

 
 

2.13. Зібрати з’єднувальну муфту (затягнути корпус муфти «А1», 

затягнути корпус ущільнювача «В» та зажимну гайку «Е», звертаючи увагу на 

те, щоб ущільнювачі знаходились на зовнішніх оболонках кабелів): 

 
 

 

Термоусаджувальна трубка: 

G1 – для кабелю СН3  

G2 – для кабелів СН1 та СН2  

 

Термоусаджувальна трубка: 

J1 – для кабеля СН3  

J2 – для кабелів СН1 та СН2  

Кінець кабеля 

який заводиться 

в муфту 

 


