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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.




