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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.




