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AR 70.1
جرقه گير PAD )مقره هاي سوزني سيليكوني(نام:

صاعقه توضيحات: برابر  در  هوايي  روكش دار  هادي هاي  از  حفاظت  مخصوص  يراق  اين 
بكارگرفته  مقره های سيليكونی  كه  خطوطی  در  می بايست  يراق  اين  از  مي باشد 
شده و فاصله فاز ها بيش از 60 سانتی متر است استفاده نمود. فاصله هوايي 
قوس را مي توان در ولتاژ هاي 12 تا 36 كيلو ولت بين 95 تا 230 ميليمتر تنظيم 

نمود.

بسته/ واحد Kg وزن   (Un) KV ولتاژ اسمی Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی

20 1.25 12-36 44 35-175

AR 70.2
جرقه گير PAD )مقره هاي سوزني سراميكي(نام:

صاعقه توضيحات: برابر  در  هوايي  روكش دار  هادي هاي  از  حفاظت  مخصوص  يراق  اين 
بكارگرفته  مقره های سراميكی  كه  خطوطی  در  می بايست  يراق  اين  از  مي باشد. 
شده و فاصله فاز ها بيش از 60 سانتی متر است استفاده نمود. فاصله هوايي 
قوس را مي توان در ولتاژ هاي 12 تا 36 كيلو ولت بين 95 تا 230 ميليمتر تنظيم 

نمود.

بسته/ واحد Kg وزن   (Un) KV ولتاژ Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی

20 1.6 12-36 44 35-175

مقره نحوه نصب: پايه  به  يا  سيليكوني  مقره  زير  شبكه  امتداد  در  را  جرقه گير  پايه  ابتدا 
سراميكی متصل كرده سپس كانكتور موجود را بر روی هادی روكش دار به صورت 
عمودی متصل نموده به طوريكه شاخک آن رو به پايين و روبروی شاخک پايه قرار 
می باشد  رزوه  تمام  پيچ  كه  پايه  شاخک  توسط  را   )A( هوايی  فاصله  حال  گيرد. 

تنظيم می نماييم.
:)A( 100-90فاصله بين دو شاخک mm on 12 kV, 130-150 mm on 24kV and 220-250 mm 36 kV.

پتانسيل  آنها هم  پايه های  تمامی  توجه: جهت عمل كردن جرقه گيرها می بايست 
باشند بنابراين الزم است كراس آرم ها توسط تسمه يا يک رشته سيم آلومينيومی 

نمره 70 به يكديگر متصل باشند.




