
شرکت آراد کاوش پى

یراق آالت کابل هاى فاصله دار فشار متوسط
Spacer Cable Sys tems MV (12-36 kV)

OHL

آ



درباره ما
شرکت آراد کاوش پى در سایه الطاف الهى همانند سنوات قبل مفتخر به نوآورى در صنعت برق، در زمینه 
بکارگیرى کابل هاى فاصله دار هوایى فشار متوسط مى باشد. این شرکت با هدف ارائه و بهره گیرى از تمام 
روش هاى نوین دنیا جهت احداث خطوط برق فشار متوسط هوایى و در راستاى سیاست هاى توانیر اقدام به 
تولید انواع یراق آالت کابل هاى فاصله دار مطابق با استاندارد                   و استاندارد صنعت برق ایران 

(وزارت نیرو) نموده است.
کارشناسان این شرکت با همکارى اساتید محترم صنعت برق و رهنمودهاى مدیران دلسوز شرکت هاى توزیع 
براى نخستین بار در کشور موفق به انجام آزمون هاى مربوط و اخذ تأییدیه هاى الزم در این زمینه گردیده اند.
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 SP 33
فاصله نگهدار عایقى فاصله نگهدار عایقى (اسپیسر)(اسپیسر)نام:

این تجهیز جهت مهار کابل ها با فواصل مشخص در کنار هم به سیم مهار فوالدى توضیحات:
مهار  سیم  توسط  فوقانى  رأس  از  که  توضیح  این  با  است  شکل  مثلثى  آرایش  با 
و  هم  از  مساوى  فواصل  در  کابل ها  نگهداشتن  منظور  به  و  شده  آویزان  فوالدى 
انتقال وزن به سیم مهار مورد استفاده قرار مى گیرد. بدنه و بست هاى نگهدارنده 
اسپیسر مى بایست داراى استحکام مکانیکى باال و همچنین مقاوم در برابر اشعه 

ماوراء بنفش و از جنس پلى اتیلن سنگین (HDPE) باشد.

ابتدا اسپیسرها را توسط باالبر با فواصل ده متري از یکدیگر بر روي سیم مهار نحوه نصب:
قرار داده، بست ها را جهت ثابت شدن محکم نموده، سپس هر کدام از فازها را 

در جاي خود قرار داده و بست هایشان را محکم می نماییم.

SB 12
براکت عبورىبراکت عبورىنام:

این تجهیز جهت مهار کابل هاى فاصله دار در تیرهاى عبورى است. این براکت از توضیحات:
جنس آلومینیوم آلیاژى و با استحکام مکانیکى باال مى باشد. طول بازوى براکت 60 

سانتى متر است.
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SA 12
بازوى ضد انحرافبازوى ضد انحرافنام:

این بازو به منظور مهار نوسانات احتمالى اسپیسر در پایه هاى عبورى طراحى و به توضیحات:
کار گرفته مى شود.

به نحوه نصب: کششى  مقره  توسط  که  است  شده  تعبیه  قالبى  اسپیسرها  پایینى  بازوى  در 
بازوى ضد انحراف متصل و مانع از تأثیر نوسانات ایجاد شده در طول خط مى شود.

SS 12
رکابرکابنام:

به منظور نصب اسپیسر بر روى براکت از تجهیز رکاب استفاده مى شود. بدنه رکاب توضیحات:
از جنس فوالد با پوشش داکرومات مى باشد.

شیار تعبیه شده بر روى رکاب را مطابق شکل، زیر براکت قرار داده سپس پیچ نحوه نصب:
روى  بر  را  اسپیسر  باالى  قسمت  آخر  در  و  کرده  محکم  خود  جاى  در  را  مخصوص 

رکاب سوار مى نماییم.
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SC 12
کلمپ بستن سیم نگهدارنده کلمپ بستن سیم نگهدارنده (مسنجر کلمپ)(مسنجر کلمپ)نام:

به منظور تثبیت سیم نگهدارنده در رأس براکت عبورى از این کلمپ دو شیاره تک توضیحات:
پیچ که براى رنج هاى مختلف طراحى شده استفاده مى شود. جنس بدنه این کلمپ 

از فوالد با پوشش داکرومات مى باشد.

ابتدا مهره کلمپ را باز کرده و آن را در جاى خود در رأس براکت قرار مى دهیم نحوه نصب:
سپس سیم نگهدارنده را در شیار متناسب با سطح خود قرار داده و پیج را درون 

مهره سفت مى نماییم.

ST 12
کلپ انگشتىکلپ انگشتىنام:

کلمپ انگشتى به منظور اتصال انواع سیم گیر مارپیچ به مقره هاى کششى و یا مهره توضیحات:
استحکام  با  فوالد  جنس  از  کلمپ  این  بدنه  مى گیرد.  قرار  استفاده  مورد  چشمى 

کششى باال و پوشش داکرومات است.

پیچ انتهاى کلمپ را باز کرده و سر مقره کششى را بین دو فک کلمپ قرار داده نحوه نصب:
دوباره پیچ را مى بندیم حال مى توان انتهاى سیم گیر مارپیچ را در محل حلقه کلمپ 

انگشتى قرار داد.
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SB 20
پایه مقره دوتایى پایه مقره دوتایى نام:

جهت نصب همزمان دو مقره بر روى کنسول زاویه از پایه مقره دوتایى استفاده توضیحات:
مى شود.

SU 80
کلپ زاویهکلپ زاویهنام:

این توضیحات: بدنه  مى شود.  گرفته  کار  به  زوایا  در  نگهدارنده  سیم  مهار  جهت  کلمپ  این 
کلمپ از جنس فوالد با استحکام کششى باال و پوشش داکرومات است.

این کلمپ توسط یک مهره چشمى به تیر متصل و سیم مهار در محل کمان آن قرار نحوه نصب:
مى گیرد.
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SB 25
کنسول زاویهکنسول زاویهنام:

استفاده توضیحات: مورد  پایه ها  روى  بر  زوایا  در  فاصله دار  کابل  عبور  جهت  زاویه  کنسول 
قرار مى گیرد.

SB 30
کنسول کششى کنسول کششى (C شکل) شکل)نام:

فاصله دار توضیحات: کابل هاى  کردن  انتهایى  و  مهار  جهت  نقاطى  ایجاد  براى  تجهیز  این  از 
استفاده مى شود.
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SD
سیم گیر مارپیچ فوالدىسیم گیر مارپیچ فوالدىنام:

از این تجهیز به منظور مهار سیم نگهدارنده (مسنجر) در پایه هاى انتهایى استفاده توضیحات:
مى شود. این نوع سیم گیر متشکل از رشته هاى فوالدى با پوشش آلومینیوم و یا 

گالوانیزه گرم مى باشد.

TI
سیم گیر مارپیچ کابلسیم گیر مارپیچ کابلنام:

استفاده توضیحات: انتهایى  پایه هاى  در  فاصله دار  کابل هاى  مهار  منظور  به  تجهیز  این  از 
 HD مى شود. این نوع سیم گیر متشکل از رشته هاى فوالدى با روکش پلى اتیلن

است.

سپس نحوه نصب: کشیده  زنجیر  چرخ  ابزار  توسط  الزم  میزان  به  را  کابل  یا  مهار  سیم  ابتدا 
کابل  یا  مهار  سیم  دور  به  انگشتى  کلمپ  از  عبور  از  بعد  را  مارپیچ  سیم گیر 

فاصله دار مى پیچانیم.
عنوان  به  رنگى  کدهاى  از  نظر  مورد  سایز  انتخاب  در  سهولت  براى  توجه:   *

نشانه گذارى استفاده شده است.
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CO 50.21
کانکتور ارتباط خطکانکتور ارتباط خطنام:

این کانکتور داراى دو سطح موازى شیاردار مطابق با سطح مقطع سیم ها مى باشد توضیحات:
براى  مى رود.  کار  به  فاصله دار  کابل هاى  در  الکتریکى  اتصال  و  ارتباط  جهت  که 
جلوگیرى از نفوذ آب، اتصالى هاى لحظه اى و همچنین باال بردن قابلیت اطمینان و 

پایدارى شبکه مى بایست از کاور استفاده کرد.

ابتدا پیچ هاى کانکتور را شل نموده تا دهانه آن باز شود. روکش کابل را برداشته نحوه نصب:
با  همزمان  را  پیچ ها  حال  مى دهیم.  قرار  موازى  صورت  به  کانکتور  دهانه  در  و 
روى  بر  را  کاور  نهایتاً  مى نماییم.  سفت  کانکتور  روى  بر  شده  حک  گشتاور  نیروى 

آن قرار مى دهیم.

TJ
مفصلمفصلنام:

این تجهیز به منظور سر هم بندى و اتصال الکتریکى میان دو کابل فاصله دار به توضیحات:
یکدیگر مى باشد.

ابتدا روکش هر دو سر کابل را به اندازه مورد نیاز برداشته، روکش حرارتى را نحوه نصب:
از یک طرف کابل وارد نموده، قسمت هاى بدون روکش کابل را وارد مفصل کرده 
مفصل  محل  در  را  حرارتى  روکش  حال  مى نماییم.  اقدام  آن  پرس  به  نسبت  و 
قرار داده و با استفاده از مشعل نسبت به شیرینگ کردن محل مورد نظر اقدام 

مى نماییم.
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شرکت آراد کاوش پى در راستاى تعمیم  فعالیت هاى خود با هدف ارتقاء سطح دانش در خصوص شبکه هاى روکش دار هوایى فشار متوسط از سال 1388 اقدام 
به برگزارى سمینار و دوره هاى آموزشى مختلف در سطوح مقدماتى تا پیشرفته براى شرکت هاى توزیع نیروى برق نموده است.این شرکت با همکارى اساتید و 
کارشناسان مجرب و بهره گیرى از امکانات آموزشى براى اجراى هادى هاى روکش دار هوایى فشار متوسط مفتخر به اطالع رسانى  مدیران و کارشناسان شرکت ها ى 

توزیع نیروى برق مى باشد.

هادى هاى  شبکه    اجراى  اصولى  و  صحیح  بکارگیرى  درخصوص  برق  نیروى  توزیع  شرکت هاى  نیاز  با  متناسب  و  مناسب  مشاوره اى  خدمات  و  دوره ها  برگزاري 
روکش دار فشار متوسط به شرح زیر بوده است:

بررسى انواع خطوط هوایی عایق شده و مزایاى استفاده از هادى هاى روکش دار
دستاوردهاى فنى و اقتصادى در بکارگیرى هادى هاى روکش دار

ارائه دستور العمل هاى منتشر شده توسط توانیر شامل (الزامات آزمون تجهیزات، طراحى، نصب، اجرا و بهره برداى)
معرفى کلیه تجهیزات، مشخصات فنى محصوالت و یراق آالت هادى هاى روکش دار
طراحى و کاربرد، نحوه نصب، بهره بردارى و اجراى یراق آالت هادى هاى روکش دار

مشاوره تخصصى پروژه هاى مرتبط با احداث شبکه هاى هادى هاى روکش دار توزیع نیروى برق

خدمات آموزشى  و  مشاوره 

برگزارى سمینار، کارگاه آموزشى و خدمات مشاوره اى فنى مهندسى 
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ARAD KAVOSH PEY CO.

8



نظام توزیع کاال  و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهاي موجود بین تولید تا مصرف شامل: نگهداري، حمل  و نقل و عرضه کاال توسط نمایندگى ها همواره در شرکت آراد 
کاوش پى مورد توجه بوده است. کارکرد صحیح شبکه توزیع کاال و خدمات موجب دسترسی مصرف کنندگان با نرخی شفاف و منصفانه شده و از این طریق بستر مناسبی 
براي تولید و مصرف ایجاد نموده است. شبکه توزیع محصوالت و خدمات شرکت آراد کاوش پى از طریق نمایندگان در سراسر کشور به منظور کوتاه شدن فاصله تولید 

تا مصرف، تسهیل نظارت، منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع و بهبود اثربخشی سیاست هاي تنظیم بازار رقابت مى باشد.

مهمترین اهداف شرکت درخصوص توزیع محصوالت و ارائه خدمات عبارت است از:
 کسب رضایت و ایجاد روابط عمیق با مشتریان

 پیشگام بودن در بازار با عرضه محصوالت جدید
 عرضه محصوالت با حفظ کیفیت مطلوب

 پشتیبانى و خدمات پس از فروش

نمایند گى هاى توزیع محصوالت و خدمات 
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آراد کاوش پى
آدرس: تهران، میدان هروى،  خیابان وفا منش، خیابان مفتوحى شرقى، کوچه سنبل، پالك 5.

کد پستى : 15637143-47
تلفکس دفتر مرکزى: 021-22981396

تلفن کارخانه: 026-36707206 www.aradkp.com
info@aradkp.com


