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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.




