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Linia produktów Magic
firmy Raytech
Paweł Mrówczyński

W≥oska firma Raytech, producent komponentÛw i akcesoriÛw dla linii elektrycznych niskiego
i úredniego napiÍcia, poszerzy≥ zakres produktÛw w dziedzinie uszczelnienia i izolacji
elektrycznej. W artykule omÛwiono liniÍ produktÛw Magic, oferowanπ na polskim rynku przez
firmÍ Elettronica Italiana.

owa linia produktÛw firmy Raytech wykonana jest z materia≥u
sk≥adajπcego siÍ g≥Ûwnie z siatki
≥aÒcuchÛw polimerowych. P≥yn Magic
Fluid dostarczony jest torebce, zawierajπcej dwa sk≥adniki ñ Magic Fluid i aktywator. Sπ one oddzielone wyjmowanπ przegrodπ.
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Rys. 1. Technologia Magic Fluid pozwala na uszczelnianie i izolowanie wszystkich po≥πczeÒ (stopieÒ
szczelnoúci wyøszy od IP68)

Charakterystyka
Zastosowanie p≥ynu jest proste i szybkie. W momencie zmieszania rozpoczyna
siÍ reakcja chemiczna i nastÍpuje øelowanie. Reakcja ta nie wymaga øadnych specjalnych warunkÛw i jest niezaleøna od
temperatury. Nowa technologia rÛøni siÍ
znaczπco od uøywanych obecnie technik
izolowania metodπ zalewania. Pozwala na
uszczelnianie i izolowanie wszystkich po≥πczeÒ (stopieÒ szczelnoúci wyøszy od
IP68), takøe na dowolnej g≥Íbokoúci, chroniπc jednoczeúnie przed korozjπ w szybki
i skuteczny sposÛb.
Uøywany materia≥ jest ponadto ca≥kowicie nietoksyczny.

Zastosowania
LiniÍ produktÛw Magic znajduje zastosowanie w nastÍpujπcych przypadkach:
ï uszczelnianie puszek rozga≥Íünych,
ï uszczelnianie muf kablowych,
ï uszczelnianie kana≥Ûw kablowych i rur
instalacyjnych,
ï zalewanie wszelkich innych po≥πczeÒ
Magic Fluid i Magic Joint
W kolejnych wydaniach magazynu ELEKTROSYSTEMY zostanπ opublikowane artyku≥y na temat Magic Fluid i Magic Joint.

Rys. 2. Jednym z zastosowaÒ moøe byÊ uszczelnianie muf kablowych

przewodÛw i kabli w ziemi i wodzie powietrzu,
ï zabezpieczanie antykorozyjne p≥ytek
elektronicznych i po≥πczeÒ úrubowych.
W momencie, gdy proces øelowania rozpoczo≥ siÍ produkt ma bardzo niewielkπ
lepkoúÊ. W zwiπzku z tym z ≥atwoúciπ dociera do wszystkich zakamarkÛw uszczelnianej obudowy, skutecznie usuwajπc powietrze. W trakcie tÍøenia nie pojawia siÍ
øaden wzrost temperatury (w przeciwieÒstwie do procesu tÍøenia øywic). Po krÛtkim czasie (ok. 10 min. przy 20oC) z≥πcze
jest gotowe zarÛwno pod wzglÍdem skutecznoúci dielektrycznej (ta jest uzyskiwana nawet, gdy produkt jest jeszcze w stanie
p≥ynnym), jak i w≥aúciwoúci mechanicznych.

W sk≥ad produktÛw linii Magic wchodzπ:

ï P≥yn Magic Fluid ñ s≥uøy do zalewania
kaødego typu os≥on po≥πczeÒ,
ï kompletne po≥πczenie Magic Joint ñ zawiera p≥yn i prefabrykowanπ obudowÍ.
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