
 

  

     

     

  محصولمشخصات فني 

PRODUCT TEC SPECIFICATION  

  )ارتباط خط به خط( فرعي خطوط انشعاب كانكتور: محصول  نام 
  

Branch: AL/CU 25 – 120 mm²     and    Main: AL/CU 16 – 95 mm² 

 
 استفاده مورد نگهدار خود كابل از خطوط فرعي ضعيف فشار انشعاب ايجاد جهت كانكتور اين
  .باشد مي )متال بي(  نوع از و گيرد مي قرار
  .باشد مي ) فرعي و اصلي حالت دو در( مسي و آلومينيومي كابلهاي به اتصال قابل كانكتور اين

 كابل روي از برداري روكش به نيازي  )برق بي يا و دار برق درحالت( انشعاب نصب جهت
  مي باشد. )فرو رونده( IPCز نوع كلمپ باشد و ا نمي

  
 مشخصات فني : 

  mm² 120 – 25:  اصلي كابل مقطع طحس
  mm² 95 – 16 كابل انشعاب  : مقطع طحس

  مس  –آلومينيوم   نوع هادي كابل قابل اتصال :
  

  ساختار : 
 شرايط و) UV( بنفش ماوراء اشعه برابر در مقاومالياف دار  آميد پلي مواد از بوده باال و فك پايينفك  شامل  )اصلي( خارجي بدنه قطعات:  خارجي دنهب

 اين كانكتور به گونه اي طراحي و از موادي استفاده شده كه هيچگونه برق گرفتگي براي فرد نصب كننده رخ نمي دهد. .باشد مي جوي گوناگون
  مقاوم به خوردگي يا آلومينيوم با پوشش هاي مس و قلع آلياژ مستيغه هاي از  صفحه هاي رابط :

  آچارخور دوسر با يا مواد پليمري ژيآليا آلومينيوم نوع از مهره يا پيچ تركمتردار :
قابليت سربر . اين پيچ مجهز به فيوز مكانيكي با باشد مي 13 نمره خور آچار و پوشش داكرومات يا استنلس استيل با 8-8 فوالد نوع از پيچ و مهره :

  شدن در نيروي مشخص شده از سوي سازنده را دارا مي باشد تا از نفوذ بيش از حد مجاز تيغه ها به كابل جلوگيري شود.
  آب بندي از مواد پليمري االستومرهاي ولگانايز شده و يا سيليكون رابر و مقاوم به اشعه فرابنفش و شرائط سخت محيطي مي باشد. واشر گردگير :

بين فك هاي باال و پايين جهت جلوگيري از نفوذ رطوبت به مقر نفوذ دندانه ها و جلوگيري از اكسيد شدن محل اتصال  در فاصله : ضد اكسيدخمير 
  دندانه ها با هادي از خمير پايه سيليكون استفاده مي شود.

 پايه چنگك روي را اصلي كابلنمائيد،  جدا يكديگر از طر كابل هابه اندازه ق را و فك باال و فك پايين باز را كانكتور يچپابتدا دستوالعمل نصب : 

 فك ها را روي هم سپسنماييد.  داخل جانبي كالهك انتهاي تا و كرده وارد )درپوش محل از( نظر مورد سمت از را انشعاب هادي و سيم دهيد قرار
تا زمانيكه قسمت سربر مهره شكسته و جدا شود. الزم به ذكر است  ببنديدثانيه محكم  8مهره را به آرامي با سرعت استاندارد يك دور در  و داده قرار

 مابين فك هاي باال و پايين بايد به مقدار الزم خمير ضد اكسيد وجود داشته باشد.
  

  13آچار شماره ابزار كاربردي : 

  قطعه در هر كارتن 40بسته بندي : 
  تاريخ توليد ، برند ثبت شده برق بهين تجربه     Branch: AL/CU 25 – 120 mm²     and     Main: AL/CU 16 – 95 mm² عالئم :
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