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كار  به  الكتريكي  ارتباط و اتصال  با سطح مقطع سيم ها مي باشد كه جهت  كانكتور داراي دو سطح موازي شياردار مطابق  اين 
باال بردن قابليت اطمينان و پايداري شبكه مي بايست از  مي رود. براي جلوگيری از نفوذ آب، اتصالي هاي لحظه اي و همچنين 

كاور BO 75 استفاده كرد.

بسته/ واحد Kg وزن كاور پالستيكی پيچ ها Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

50 0.13 BO 70 2×M8 20 AL 16-70 CO 50.11
50 0.28 BO 75 2×M10 40 AL 50-240 CO 50.21

ما  اين كانكتور مخصوص گرفتن انشعاب از سيم های هوايي به صورت خط گرم مي باشد. طراحي اين كلمپ اين اجازه را به 
مي دهد كه آن را توسط يك ميله خط گرم )پرچ( باز و بسته نماييم. الزم به ذكر است تمامي اجزاي اين يراق از جنس آلومينيوم 

و فوالد ضد زنگ بوده تا پيچ هاي آن به راحتي باز و بسته شوند.

بسته/ واحد Kg وزن كرپي پيچ ها Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

50 0.49 پيچ قالب د ار 2×M14 40 Al 25-150 CO 75.1

اين كانكتور از نوع دندانه دار است كه مخصوص ارتباط الكتريكی هادی های روكش دار بوده و نيازی به برداشتن پوسته هادی 
نمی باشد. اين امر موجب آسيب نرسيدن به كابل و افزايش طول عمر شبكه خواهد شد. براي جوگيری از نفوذ آب، اتصالي هاي 

لحظه اي و همچنين باال بردن قابليت اطمينان و پايداري شبكه مي بايست از كاور BO 75 استفاده كرد.

بسته/ واحد Kg وزن كاور پالستيكی پيچ ها Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

50 0.25 BO 75 2×M10 44 Al 35-157 CO 55.1

از اين كانكتور جهت اتصال الكتريكي سيم هاي آلومينيومي با هادي هاي روكش دار هوايي استفاده مي شود. به اين صورت كه 
يك طرف اين كانكتور دندانه دار بوده و بر روي كابل بسته مي شود و طرف ديگر داراي سطحي با شيارهاي موازي مي باشد كه 
سيم بر روي آن قرار مي گيرد. الزم به ذكر است براي ضد آب نمودن و جلوگيري از اتصالي هاي لحظه اي و همچنين باال بردن 

قابليت اطمينان و پايداري شبكه مي بايست از كاور BO 75 استفاده كرد.

بسته/ واحد Kg وزن كاور پالستيكی پيچ ها Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

50 0.27 BO 75 2×M10 44 Al 35-157 CO 60.1

اين تجهيز مخصوص تعبيه نمودن نقاطی جهت ارت نمودن هادی های روكش دار هوايی در مواقع مورد نياز می باشد. كانكتور اين 
يراق از نوع دندانه دار بوده و دارای يك شاخك مارپيچ جهت اتصال می باشد.

بسته/ واحد Kg وزن پيچ ها Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

50 0.47 2×M10 44 Al 35-157 CO 65.1

اين كانكتور مخصوص گرفتن انشعاب از هادي هاي روكش دار هوايي به صورت خط گرم مي باشد. براي نصب اين كلمپ نياز به 
برداشتن روكش هادي نمي باشد و اين امر موجب آسيب نرسيدن به روكش هادي و پايداري شبكه مي شود. طراحي اين كلمپ 
اين اجازه را به ما مي دهد كه آن را توسط يك ميله خط گرم )پرچ( باز و بسته نماييم. الزم به ذكر است تمامي اجزاي اين يراق 

از جنس آلومينيوم و فوالد ضد زنگ بوده تا پيچ هاي آن به راحتي باز و بسته شوند.

بسته/ واحد Kg وزن كرپي پيچ ها Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

50 0.49 پيچ قالب د ار 2×M14 40 Al 35-157 CO 70.1

اين ركاب مخصوص گرفتن انشعاب و ارت كردن با استفاده از كانكتورهای زين هات الين CO 70.1 و CO 75.1 می باشد. جنس 
ركاب از آلياژ آلومينيوم مقاوم در برابر خوردگی با هدايت الكتريكی باال است.

بسته/ واحد Kg وزن كد
50 0.11 CO 70.15
50 0.18 CO 70.25

اين نوع كلمپ  مخصوص انتهايی كردن هادي هاي روكش دار هوايي فشار متوسط مي باشد. روش اتصال اين كلمپ با كابل به 
صورت گوه اي بوده كه باعث متمايز شدن اين يراق از ساير كلمپ هاي موجود در بازار گرديده چرا كه احتياج به بستن پيچ و 
يا برداشتن روكش هادي نمي باشد. اين امر سرعت و سهولت در انجام كار و همچنين طول عمر و پايداري شبكه را به همراه 
دارد. اين كلمپ داراي كانكتوري مي باشد كه دندانه هاي آن در روكش هادي فرو رفته و باعث هم پتانسيل نمودن يراق با 
هادی روكش دار می شود و از تخليه هاي جزئی و اختالالت راديويي جلوگيري مي كند. به عالوه اين كانكتور مكمل جرقه گير مقره 

كششي مي باشد.

بسته/ واحد Kg وزن KN استحكام كششی Nm نيروي گشتاوري پيچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

20 1.13 23 40 35-70 TE 50.1
15 2.45 44 40                       95-157 TE 70.1

كانكتور ارتباط خط مخصوص سر خط هادی های روكش دار و ارتباط بين سيم ها

كانكتور ارتباط خط مخصوص ارتباط الكتريكی بين سيم ها و هادی های روكش دار

كانكتور ارتباط خط مخصوص ارتباط الكتريكی بين هادی های روكش دار

كانكتور ارت موقت

كانكتور خط گرم )زين هات الين( مخصوص گرفتن انشعاب از هادی های روكش دار به صورت خط گرم

كانكتور خط گرم )زين هات الين( مخصوص گرفتن انشعاب از سيم ها به صورت خط گرم

ركاب كانكتور خط گرم )زين(

كلمپ انتهايي مخصوص انتهايی كردن هادی های روكش دار هوايی
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كاور كانكتور

جرقه گیر وسیله حفاظت از هادي هاي روكش دار در برابر صاعقه مي باشد این نوع جرقه گیر مخصوص شبكه هایی بوده كه 
فواصل بین فاز ها كمتر از 60 سانتی متر است. این یراق همچنین حاوي یك سیم آلومینیومي با سطح مقطع 25 میلیمتر مربع و 

طول 2.1 متر مي باشد كه مي بایست به دور مقره و هادي پیچیده شود و در زیر كلمپ و در كنار شاخك سفت گردد.

بسته/ واحد Kg وزن پیچ ها Nm نیروي گشتاوري پیچ ها mm² سطح مقطع هادی كد
50 0.47 2×M10 44 35-175 AR 50.1

این یراق به عنوان وسیله حفاظت شبكه در برابر صاعقه بر روي مقره های كششي و آویز و با كلمپ هاي انتهایي و عبوری سري 
TE 50.1 وTE 70.1 و SU 60 استفاده می شود. فاصله هوایي قوس را مي توان در ولتاژ هاي 12 تا 36 كیلو ولت بین 95 تا 230 

میلیمتر تنظیم نمود.

بسته/ واحد Kg وزن   (Un) KV ولتاژ اسمی كد
50 0.83 12-36 AR 60.1

كه  خطوطی  در  می بایست  یراق  این  از  مي باشد  صاعقه  برابر  در  هوایي  روكش دار  هادي هاي  از  حفاظت  مخصوص  یراق  این 
مقره های سیلیكونی بكارگرفته شده و فاصله فاز ها بیش از 60 سانتی متر است استفاده نمود. فاصله هوایي قوس را مي توان 

در ولتاژ هاي 12 تا 36 كیلو ولت بین 95 تا 230 میلیمتر تنظیم نمود.

بسته/ واحد Kg وزن   (Un) KV ولتاژ اسمی Nm نیروي گشتاوري پیچ ها mm² سطح مقطع هادی كد
20 1.25 12-36 44 35-175 AR 70.1

كه  در خطوطی  می بایست  یراق  این  از  مي باشد.  برابر صاعقه  در  از هادي هاي روكش دار هوایي  حفاظت  یراق مخصوص  این 
مقره های سرامیكی بكارگرفته شده و فاصله فاز ها بیش از 60 سانتی متر است استفاده نمود. فاصله هوایي قوس را مي توان 

در ولتاژ هاي 12 تا 36 كیلو ولت بین 95 تا 230 میلیمتر تنظیم نمود.

بسته/ واحد Kg وزن   (Un) KV ولتاژ اسمی Nm نیروي گشتاوري پیچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

20 1.6 12-36 44 35-175 AR 70.2

مخصوص ثابت نگه داشتن هادي هاي روكش دار هوایي بر روي مقره ها یا همان اصلی نمودن مي باشد. نصب این یراق بسیار 
آسان بوده و احتیاج به هیچ گونه ابزاري ندارد. پوشش مناسب آن باعث جلوگیري از تخلیه های جزئی و هر گونه آسیبي به 

روكش هادي خواهد شد. براي سهولت در انتخاب سایز مورد نظر از كدهاي رنگي به عنوان نشانه گذاري استفاده شده است.

بسته/ واحد رنگ mm² سطح مقطع هادی نوع مقره كد
20 سفید 35-50 سیلیکونی TI 60.1
20 مشکی 35-50 رسامیکی TI 65.1
20 آبی 70-95 سیلیکونی TI 60.2
20 سبز 70-95 رسامیکی TI 65.2
20 قرمز 120-150 سیلیکونی TI 60.3
20 زرد 120-150 رسامیکی TI 65.3

مفصل اتوماتیك كه در هادي هاي روكش دار هوایي به آساني اتصال الكتریكي و مكانیكي را فراهم مي نماید. براي نصب این 
مفصل نیاز به هیچ گونه ابزاري نیست كه این امر سرعت و سهولت انجام كار را در پي دارد. در شبكه هاي روكش دار براي این 
یراق یك روكش ایزوله تعبیه شده و براي سهولت در انتخاب سایز مورد نظر از كدهاي رنگي به عنوان نشانه گذاري استفاده 

شده است.

بسته/ واحد Kg وزن رنگ mm² سطح مقطع هادی كد
25 0.28 سبز 35-50 TES 1
25 0.48 زرد 70-95 TES 2
25 0.84 قرمز 120-150 TES 3

و  اطمینان  قابلیت  باالبردن  همچنین  لحظه اي  اتصالي هاي  برابر  در  روكش دار  شبكه هاي  كانكتور  از  محافظت  جهت  كاور  این 
ضد آب نمودن استفاده مي شود. جنس این كاور از پلیمرهاي مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط آب و هوایي سخت 

مي باشد.

بسته/ واحد Kg وزن mm² حداكثر اندازه كانكتور مخصوص كانكتورهای كد
50 0.03 150 CO 50.11 BO 70
50 0.04 240 CO 50.21, CO 55.1, CO 60.1 BO 75

این نوع كلمپ  مخصوص عبور هادي هاي روكش دار هوایي از زوایا و یا مهار آنها از مقره های آویز مي باشد. دارای غلطك هایی 
برای سهولت احداث شبكه و دو چنگك به منظور مهار و هم پتانسیل نمودن یراق با هادی روكش دار می باشد. از این چنگك ها 

می توان به عنوان كانكتوری برای ارتباط به شاخك های جرقه گیر استفاده نمود.

بسته/ واحد Kg وزن KN استحكام كششی Nm نیروي گشتاوري پیچ ها mm² سطح مقطع هادی كد

30 1.22 30 40 35-157 SU 60

كلمپ عبوری

APD جرقه گیر

جرقه گیر PAD (مقره كششي)

جرقه گیر PAD (مقره هاي سوزني سیلیكوني)

جرقه گیر PAD (مقره هاي سوزني سرامیكي)

باندینگ

مفصل اتوماتیك  مخصوص سر هم نمودن (اتصال الكتریكی و مكانیكی) هادی های روكش دار




