Emenda Contrátil à Frio Série QI
Dezembro 2012

Boletim Técnico

Mastic para
Selamento

Mastic para
Selamento

Conector

Tubo Isolador 3M Contrátil a Frio série QI

(Não incluso no conjunto)

Produto

QI-5/16-220
QI-10/37-270
QI-18/57-325

Faixa Utilização Típica
(mm2)
Conector AL
Conector Cobre

6 – 50
25 – 185
95 – 630

6 – 70
25 – 300
95 – 630

Diâmetro Isolação
Faixa
(mm)

Diâmetro Máx.
Conector
(mm)

5 – 16
10 – 37
18 – 57

16
37
57

Os fatores determinantes para especificação são: Diâmetro sobre a isolação do cabo e o diâmetro máximo do conector

Descrição

As Emendas Contraries a Frio Série QI são constituídas por tubos isoladores de borracha
EPDM, com Mastic integrado para selo em cada extremidade, pré-expandidos e montados sobre
um núcleo plástico removível. O núcleo plástico é removido puxando-se o cordão pela
extremidade após o isolador QI ter sido posicionado sobre um conector reto, permitindo que
as extremidades do tubo contraiam e formem um selo resistente a umidade. As dimensões do
núcleo e do tubo isolador, juntamente com o Mastic para selo em cada extremidade,
permitem uma larga faixa de aplicação sem prejudicar o selo e as características isolantes do
tubo de EPDM. Três diâmetros cobrem toda a faixa de cabos de 1kV
2
2
de 6mm a 630mm , condutores cobre e alumínio com conectores à compressão.

Em aplicações sujeitas à intensa radiação ultravioleta é recomendável a aplicação de fita
Scotch® 33+™ ou fita de Silicone 70 sobre o tubo isolador contrátil a frio.
• Instalação simplificada ─ não necessita ferramentas especiais.
• Não requer fontes de calor ─ maçaricos.
• Aplicável a uma grande faixa de seções de cabos, incluindo iluminação pública.
• Excelentes propriedades elétricas sob condições de umidade.
• Boa estabilidade térmica durante armazenagem e transporte.
• Retém resiliência e pressão, mesmo após anos de envelhecimento e exposição.
• Resistente a fungos, ácidos e alcalinos.
• Resistente a umidade. Atende aos requisitos da ANSI C-119.1

Certificações
RoHS 2002/95/EC
A certificação “RoHS 2002/95/EC” significa que o produto, ou parte deste,não contém qualquer das substâncias em excesso
dos valores máximos de concentração na Diretiva 2002/95/EC. Esta informação representa o conhecimento da 3M, o qual
pode ser baseado em parte ou em todo em informação obtida por fornecedores externos à 3M.
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Emendas Contráteis a Frio Série QI
Aplicações

Como isolação primária para cabos de 6mm

2

a 630mm

2

de dielétrico sólido. Como

emenda para cabos isolados até 1000 volts, diretamente enterrados ou submersos.
Como reparo de cobertura de cabos.
Proteção física e vedação contra umidade em conectores terminais e de emendas de
baixa tensão.

Propriedades

Não válido para especificações, valores típicos. Não devem ser considerados como
mínimos ou máximos. Propriedades medidas à temperatura ambiente (~23C
º ), salvo
quando indicado ao contrário.

Físicas - EPDM

Electricas - EPDM

Armazenamento

Propriedade (Método de Teste)

Valores Típicos

Cor

Preta

Resisência à Tração 300% (ASTM D 412-87)

3,3 MPa

Ruptura (ASTM D 412-87)

9,6 MPa

Alongamento (ASTM D 412-87)

750%

Rasgamento (ASTM G-21)

26,3 KN/m

Resistência a fungos (ASTM G-21)

Nenhum crescimento

Absorção de água - 7 dias

1.8% do peso

Propriedade (Método de Teste)

Valores Típicos

Rigidez Dielétrica (ASTM D 149-75)

14,3 Kv/mm

Após 7 dias em H2O, 90C
°

11,1 Kv/mil

Este produto tem uma vida útil de prateleira de 5 anos da data de manufatura quando
armazenado em ambiente com temperatura controlada (10°C a 27°C) – (umidade relativa < 75%)
O núcleo plástico removível 3M é feito de polipropileno e reciclável com outros
resíduos

.

Disponibilidade

Contate o Representante de Vendas 3M da Divisão de Produtos Elétricos ou o
Distribuidor Autorizado.

Rodovia Anhanguera,km 110
Sumaré - SP
www.3M.com.br
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