
شرکت آراد کاوش پی

یراق آالت هادی های روکش دار هوایی فشار متوسط
Covered Conductor System MV (12-36KV)

OHL



درباره ما
در  خود  توليدي  فعاليت هاي  تعميم  راستاي  در  متعال  پروردگار  یاری  به  پی  کاوش  آراد  شرکت 
بار اقدام به توليد یراق آالت هادی های روکش دار هوایی مطابق  عرصه صنعت برق برای نخستين 

با استاندارد جهانی   EN 50397 – 2,3  و استاندارد صنعت برق ایران )وزارت نيرو( نموده است.
نيروي برق جهت احداث هادی های  توزیع  نياز مبرم شرکت  هاي  نمودن  امر در راستاي مرتفع  این 
روکش دار هوایي مطابق با دستورالعمل توانير، بومي سازي این صنعت، خروج از انحصار توليد و قطع 
نياز به یراق آالت مشابه خارجي با قيمت هاي گزاف و کمياب بوده است. کارشناسان این شرکت بر 
این لطف یزدانی که آن را مرهون اساتيد محترم صنعت برق بوده ارج نهاده، به یقين آن را کارمایه 

تالش و پایمردی افزون تر در صحنه های گوناگون خواهند کرد.
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 CO
كانكتور ارتباط خطنام:

مخصوص سر خط هادی های روكش دار و ارتباط بین سیم ها

اين كانكتور داراي دو سطح موازي شیاردار مطابق با سطح مقطع سیم ها مي باشد توضیحات:
آب،  نفوذ  از  جلوگیری  براي  مي رود.  كار  به  الكتريكي  اتصال  و  ارتباط  جهت  كه 
شبكه  پايداري  و  اطمینان  قابلیت  بردن  باال  همچنین  و  لحظه اي  اتصالي هاي 

مي بايست از كاور استفاده كرد.

بسته/ واحد وزن
Kg 

کاور
 پالستیکی

پیچ ها نیروي گشتاوري
Nm پیچ ها 

سطح مقطع هادی
mm² 

کد

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

ابتدا پیچ هاي كانكتور را شل نموده تا دهانه آن باز شود. هادی بدون روكش را نحوه نصب:
در قسمت بدون دندانه كانكتور به صورت موازي قرار داده و پیچ ها را همزمان با 
نیروی گشتاوري حک شده بر روی كانكتور سفت مي نمايیم. نهايتاً كاور را بر روی 

آن قرار می دهیم.

توجه: اگر كانكتور دارای پیچ سر بر بود آنقدر سفت نموده تا قسمت بااليی آن جدا 
شود در غیر اين صورت برای سفت نمودن پیچ ها می بايست از آچار تركمتر دار 

استفاده نمود.
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CO 55.1
كانكتور ارتباط خط نام:

مخصوص ارتباط الكتریكی بین هادی های روكش دار

هادی های توضیحات: الكتریكی  ارتباط  مخصوص  كه  است  دندانه دار  نوع  از  كانكتور  این 
موجب  امر  این  نمی باشد.  هادی  پوسته  برداشتن  به  نیازی  و  بوده  روكش دار 
آسیب نرسیدن به كابل و افزایش طول عمر شبكه خواهد شد. براي جلوگیری 
از نفوذ آب، اتصالي هاي لحظه اي و همچنین باال بردن قابلیت اطمینان و پایداري 

شبكه مي بایست از كاور استفاده كرد.

بسته/ واحد Kg وزن کاور پالستیکی پیچ ها نیروي گشتاوري پیچ ها
Nm 

سطح مقطع هادی
mm² 

50 0.25 BO 75 2×M10 44 Al 35-157

CO 60.1
كانكتور ارتباط خط نام:

مخصوص ارتباط الكتریكی بین سیم ها و هادی های روكش دار

از این كانكتور جهت اتصال الكتریكي سیم هاي آلومینیومي با هادي هاي روكش دار توضیحات:
هوایي استفاده مي شود. به این صورت كه یك طرف این كانكتور دندانه دار بوده 
موازي  شیارهاي  با  سطحي  داراي  دیگر  طرف  و  مي شود  بسته  كابل  روي  بر  و 
مي باشد كه سیم بر روي آن قرار مي گیرد. الزم به ذكر است براي ضد آب نمودن 
و جلوگیري از اتصالي هاي لحظه اي و همچنین باال بردن قابلیت اطمینان و پایداري 

شبكه مي بایست از كاور استفاده كرد.

بسته/ واحد Kg وزن کاور پالستیکی پیچ ها نیروي گشتاوري پیچ ها
Nm 

سطح مقطع هادی 
mm²

50 0.27 BO 75 2×M10 44 Al 35-157

را نحوه نصب: روكش دار  هادی  شود.  باز  آن  دهانه  تا  نموده  را شل  كانكتور  پیچ هاي  ابتدا 
در طرف دندانه دار و هادی بدون روكش را در قسمت بدون دندانه كانكتور به 
صورت موازي قرار داده و پیچ ها را همزمان با نیروی گشتاوري حك شده بر روی 

كانكتور سفت مي نماییم. نهایتاً كاور را بر روی آن قرار می دهیم.

توجه: اگر كانكتور دارای پیچ سر بر بود آنقدر سفت نموده تا قسمت باالیی آن جدا 
شود در غیر این صورت برای سفت نمودن پیچ ها می بایست از آچار تركمتردار 

استفاده نمود.



info@aradkp.com

ARAD KAVOSH PEY CO.

3

BO
كاور كانكتورنام:

اتصالي هاي توضيحات: برابر  در  روكش دار  شبكه هاي  كانكتور  از  محافظت  جهت  كاور  اين 
مي شود.  استفاده  نمودن  آب  و ضد  اطمينان  قابليت  باالبردن  لحظه اي همچنين 
جنس اين كاور از پليمرهاي مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرايط آب و 

هوايي سخت مي باشد.

بسته/ واحد Kg وزن سطح مقطع هادی مخصوص کانکتورهای کد

50 0.03 150 CO 50.11 BO 70

50 0.04 240 CO 50.21, CO 55.1, CO 60.1 BO 75

نحوه نصب:

ابتدا درپوش هاي كاور را متناسب با سطح مقطع هادي برداشته و پس از اطمينان 
شويد  مطمئن  و  دهيد  قرار  آن  روي  را  كاور  كانكتور  صحيح  اتصال  برقراري  از 
ضامن هايي كه در اطراف كاور هستند به درستي بسته و در جاي خود قفل شده 
باشند. دقت كنيد كه انتهاي كاور به طرف پايين باشد تا آب جمع شده آن در زمان 

بارندگي تخليه گردد.
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CO 70.1
كانكتور خط گرم )زین هات الین( نام:

مخصوص گرفتن انشعاب از هادی های روكش دار به صورت خط گرم

این كانكتور مخصوص گرفتن انشعاب از هادي هاي روكش دار هوایي به صورت توضيحات:
خط گرم مي باشد. براي نصب این كلمپ نياز به برداشتن روكش هادي نمي باشد و 
این امر موجب آسيب نرسيدن به روكش هادي و پایداري شبكه مي شود. طراحي 
این كلمپ این اجازه را به ما مي دهد كه آن را توسط یك ميله خط گرم )پرچ( باز 
و بسته نمایيم. الزم به ذكر است تمامي اجزاي این یراق از جنس آلومينيوم و 

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

بسته/  Kg وزن كرپي پیچ ها نیروي گشتاوري پیچ ها  mm² سطح مقطع هادی

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

CO 75.1
كانكتور خط گرم )زین هات الین( نام:

مخصوص گرفتن انشعاب از سيم ها به صورت خط گرم

گرم توضيحات: خط  صورت  به  هوایي  سيم های  از  انشعاب  گرفتن  مخصوص  كانكتور  این 
مي باشد. طراحي این كلمپ این اجازه را به ما مي دهد كه آن را توسط یك ميله 
خط گرم )پرچ( باز و بسته نمایيم. الزم به ذكر است تمامي اجزاي این یراق از 
جنس آلومينيوم و فوالد ضد زنگ بوده تا پيچ هاي آن به راحتي باز و بسته شوند.

بسته/  Kg وزن كرپي پیچ ها Nm نیروي گشتاوري پیچ ها mm² سطح مقطع هادی

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

ابتدا سر هادي یا سيم انشعاب را  به كانكتور متصل نموده، پيچ های آلومينيومي نحوه نصب:
را كامالً سفت می نمایيم سپس ميله پرچ را درون قالب كانكتور قرار داده و آن را 
روي شبكه قرار مي دهيم حال پيچ كانكتور را توسط ميله پرچ كامالً سفت نموده تا 

اتصال كامل برقرار گردد.
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CO 70.20 و CO 70.15
ركاب كانكتور خط گرم )زین(نام:

این ركاب مخصوص گرفتن انشعاب  و ارت كردن با استفاده از كانكتورهای زین توضيحات:
هات الین CO 70.1 و CO 75.1 می باشد. جنس ركاب از آلياژ آلومينيوم مقاوم در 

برابر خوردگی با هدایت الكتریكی باال است.

بسته/ واحد Kg وزن کد

50 0.11 CO 70.15

50 0.18 CO 70.20
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AR 60.1
جرقه گیر PAD )مقره كششي(نام:

اين يراق به عنوان وسیله حفاظت شبکه در برابر صاعقه بر روي مقره های كششي توضیحات:
و آويز و با كلمپ هاي انتهايي و عبوری مدل TE 50.1 وTE 70.1 و SU 60 استفاده 
می شود. فاصله هوايي 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

40 0.83 12-36

ابتدا مهره و پیچ فک هاي كلمپ را شل نموده، دهانه فک ها را در طرفین مقره نحوه نصب:
طوري قرار مي دهیم كه دو سر شاخک رو به باال و روبروي هم قرار گیرد. فاصله 
بین دو شاخک را تنظیم نموده و پیج ها را سفت می كنیم. در مرحله بعد يک سر 
كابل دو سر كابلشو را زير مهره كلمپ برقگیر و سر ديگر آن را زير مهره كانکتور 

كلمپ انتهايي يا عبوری قرار می دهیم.

:)L( 100-90فاصله بین دو شاخک mm on 12 kV, 130-150 mm on 24kV and 220-250 mm 36 kV.

پتانسیل  آنها هم  پايه های  تمامی  توجه: جهت عمل كردن جرقه گیرها می بايست 
باشند بنابراين الزم است كراس آرم ها توسط تسمه يا يک رشته سیم آلومینیومی 

نمره 70 به يکديگر متصل باشند.
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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.
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AR 50.1
جرقه گیر APDنام:

جرقه گیر وسیله حفاظت از هادي هاي روكش دار در برابر صاعقه مي باشد اين توضیحات:
 60 از  كمتر  فاز ها  بین  فواصل  كه  بوده  شبکه هايی  مخصوص  گیر  جرقه  نوع 
سانتی متر است. اين يراق همچنین حاوي يك سیم آلومینیومي با سطح مقطع 25 
میلیمتر مربع و طول 2.1 متر مي باشد كه مي بايست به دور مقره و هادي پیچیده 

شود و در زير كلمپ و در كنار شاخك سفت گردد.

بسته/ واحد Kg وزن پیچ ها Nm نیروي گشتاوري پیچ ها mm² سطح مقطع هادی

50 0.47 2×M10 44 35-175

اين نوع جرقه گیر می بايست در جهت جريان نصب شود . به اين ترتیب كه پیچ های  نحوه نصب:
كانکتور را شل نموده تا دهانه آن باز شود. طرف دندانه دار آن را روي هادي و 
در طرف ديگر شاخك برقگیر و مفتول آلومینیومي را در محل تعبیه شده قرار 
می دهیم در نهايت پیچ ها را همزمان تا 44 نیوتن متر سفت  كرده سپس مفتول 
آلومینیوم را دو دور دور هادي چرخانده و سر ديگر آن را نیز دو دور در قسمت 

باالي مقره می چرخانیم. 
توجه: جهت عمل كردن جرقه گیرها می بايست تمامی پايه های آنها هم پتانسیل 
باشند بنابراين الزم است كراس آرم ها توسط تسمه يا يك رشته سیم آلومینیومی 

نمره 70 به يکديگر متصل باشند. 

CO 65.1
كانکتور ارت موقتنام:

اين تجهیز مخصوص تعبیه نقاطی جهت ارت نمودن هادی های روكش دار هوايی توضیحات:
در مواقع مورد نیاز می باشد. كانکتور اين يراق از نوع دندانه دار بوده و دارای 

يك شاخك مارپیچ جهت اتصال به زمین می باشد.

بسته/ واحد Kg وزن پیچ ها Nm نیروي گشتاوري پیچ ها mm² سطح مقطع هادی

50 0.47 2×M10 44 Al 35-157

پیچ هاي كانکتور را شل نموده تا دهنه آن باز شود سپس طرف دندانه دار آن را نحوه نصب:
روي هادی روكش دار و در طرف ديگر شاخك ارت در امتداد شبکه و رو به پايین 
سفت  متر  نیوتن   44 گشتاوری  نیروی  با  همزمان  را  پیچ ها  نهايتاً  قرارمی گیرد. 

مي نمايیم.

توجه: اگر كانکتور دارای پیچ سر بر بود آنقدر سفت نموده تا قسمت بااليی آن جدا 
شود در غیر اين صورت برای سفت نمودن پیچ ها می بايست از آچار تركمتردار 

استفاده نمود.
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 TE
كلمپ انتهايينام:

مخصوص انتهايی كردن هادی های روكش دار هوايی

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

مي باشد.

بسته/ واحد Kg وزن استحکام کششی
KN 

نيروي گشتاوري پيچ ها
Nm 

سطح مقطع هادی
mm² 

کد

20 1.13 23 40 35-70 TE 50.1

15 2.45 44 40 95-157 TE 70.1

ابتدا كرپي كلمپ را به مقره كششي متصل نموده سپس سر كابل يا انتهاي كابل نحوه نصب:
چرخ زده شده را در قسمت گوه اي اين كلمپ قرار داده و  پيچ هاي كانكتور تعبيه 
شده بر روي كلمپ را همزمان تا 40 نيوتن متر سفت مي نماييم تا نوك دندانه هاي 
بر گيرد. گوه را در محل خود به  كانكتور وارد روكش كابل شده و هادي را در 
سمت جلو برده تا كابل را كامالً مهار كند. الزم به ذكر است دو سر كرپي اين كلمپ 

داراي رزوه اي بلند جهت تنظيم دقيق فلش كابل مي باشد.
به  رو  افقی و شيار آن  به صورت  انتهايی می بايست  آلومينيومی  بدنه  در ضمن 

سمت زمين باشد.

ترك  آچار  از  می بايست  دندانه دار  كانكتور  پيچ های  نمودن  سفت  برای  توجه: 
متردار استفاده نمود.
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SU 60
كلمپ عبورینام:

این نوع كلمپ  مخصوص عبور هادي هاي روكش دار هوایي از زوایا و یا مهار آنها توضيحات:
و دو  احداث شبکه  برای سهولت  آویز مي باشد. دارای غلطک هایی  از مقره های 
با هادی روكش دار می باشد.  چنگک به منظور مهار و هم پتانسيل نمودن یراق 
از این چنگک ها می توان به عنوان كانکتوری برای ارتباط به شاخک های جرقه گير 

استفاده نمود.

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

30 1.22 30 40 35-157

نحوه نصب:

 

ابتدا هادی روكش دار از روی غلطک ها عبور داده سپس چنگک ها را در طرفين 
كابل قرار داده پيچ ها را همزمان با نيروی گشتاوری 44 نيوتن متر سفت می نمایيم 

تا كلمپ كابل را در جای خود ثابت نگه دارد.
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TI
باندینگنام:

مخصوص ثابت نگه داشتن هادي هاي روكش دار هوایي بر روي مقره ها یا همان توضيحات:
اصلی نمودن مي باشد. نصب این یراق بسيار آسان بوده و احتياج به هيچ گونه 
ابزاري ندارد. پوشش مناسب آن باعث جلوگيري از تخليه های جزئی و هر گونه 
آسيبي 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 سطح مقطع هادی  نوع مقره کد

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

نياز به هيچ نحوه نصب: اصلی نمودن هادی روكش دار توسط این یراق بسيار آسان بوده و 
گونه ابزاري نمي باشد. به این صورت كه قسمت به هم تنيده اصله را دور مقره 
قالب كرده و قسمت مارپيچ آن را به دور كابل مي پيچانيم بر روي هر مقره دو اصله 

استفاده مي شود. روش انتخاب باندینگ مناسب مطابق با جدول فوق می باشد.
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TES
مفصل اتوماتيك  نام:

مخصوص سر هم نمودن هادی های روکش دار

و توضيحات: الكتريكي  اتصال  آساني  به  هوايي  روکش دار  هادي هاي  در  اتوماتيك  مفصل 
ابزاري  گونه  هيچ  به  نياز  مفصل  اين  نصب  براي  مي نمايد.  فراهم  را  مكانيكي 
شبكه هاي  در  دارد.  پي  در  را  کار  انجام  سهولت  و  سرعت  امر  اين  که  نيست 
روکش دار براي اين يراق يك روکش ايزوله تعبيه شده و براي سهولت در انتخاب 

سايز مورد نظر از کدهاي رنگي به عنوان نشانه گذاري استفاده شده است.

بسته/ واحد Kg وزن رنگ mm² سطح مقطع هادی کد

25 0.28 سبز 35-50 TES 1

25 0.48 زرد 70-95 TES 2

25 0.84 قرمز 120-150 TES 3

ابتدا کاور شرينگ را به موازات دو سر قطع شده کابل قرار داده و به اندازه طول نحوه نصب:
آن بر روی روکش هادی نشانه گذاری می کنيم و روکش دو سر هادی  را به اندازه 
مناسب )نيمی از قسمت نشانه گذاری شده( برداشته و هادی را از داخل روکش 
شرينك عبور می دهيم. دو سر سيم را به وسيله سمباده موجود در بسته اليه 
برداری کرده و وارد مفصل می نماييم تا اتصال الكتريكی و مكانيكی به طور کامل 
برقرار گردد. سپس کاور شرينگ را روی مفصل کشيده و شعله ماليمی روی آن 

قرار می دهيم تا عمل شيرينك و ايزوالسيون صورت گيرد.
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شرکت آراد کاوش پی

تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان مفتوحی شرقی، کوچه سنبل، پالک 5
 کدپستی: 1669933931

تلفکس دفتر مرکزى: 021-22981396
تلفن کارخانه: 026-36707206
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