مقدمه
شرکت پارس مفصل آسیا در سال  1385خورشیدی با هدف تولید انواع سرکابل و مفصل مورد نیاز صنایع  ،تاسیس گردید و این افتخار را یافته که بعنوان یکی
از عرضه کنندگان اتصاالت کابلهای برق و متعلقات وابسته به آن در خدمت صنایع کشور خصوصاً صنعت برق  ،فوالد و ذوب  ،سیمان  ،قطار شهری  ،راه آهن و
حمل ونقل  ،نفت وگاز و پتروشیمی قرار گیرد.
شرکت پارس مفصل آسیا تولید و تامین کننده انواع سرکابل و مفصل کابل برق در رنج ولتاژی  1الی  245کیلو ولت با استفاده از تکنولوژیهای متفاوت حرارتی،
فشاری  ،کلد شرینک و رزینی  ،متناسب با شرایط آب وهوایی مختلف می باشد.
بخش تحقیق و توسعه ) (R & Dشرکت پارس مفصل آسیا با مطالعه بخش عمده ای از صنایع کشور و با توجه به اقلیم جغرافیایی مختلف از جنوب تا شمال و از
شرق تا غرب کشور مطابق با شرایط آب وهوایی مختلف ( گرم و سرد و رطوبتی و کویری و آلودگیهای صنعتی مختلف ) سرکابل و مفصل هایی را طراحی کرده
است که با این شرایط آب و هوایی کام ً
ال سازگار می باشد  .بررسی ها وتحقیقات این شرکت نشان داده است با توجه به آلودگیهای صنعتی مختلف و همچنین
تنوع صنایع مختلف  ،سر کابل ها و مفصل های کابل می بایستی بطور دقیق برای آن صنعت و با توجه به آلودگی های آن محیط محاسبه و طراحی گردند.
بعنوان مثال سر کابلهایی که جهت محیط صنعتی پتروشیمی با آلودگیهای محیطی باال استفاده می شود به مراتب می بایستی مقاوم تر از سر کابلهایی که در
محیط صنعت کشاورزی بکار می رود باشند و یا به عنوان مثال در کوره های القایی شرکت های ذوب فلزات و پاالیشگاهها و پتروشیمی ها که دارای بارهای
سلفی و جریانهای راه اندازی ضربه ای هستند  ،نیاز به سر کابلها و مفصل هایی می باشند که توان مهار میدان های الکتریکی ناشی از ضربه ولتاژ را دارا باشند
واین مهم باید در طراحی و ساخت آنها مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
در کاتالوگ شرکت پارس مفصل آسیا  ،صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند و سر کابلها و مفصلهای مختص آن صنایع معرفی شده است .
سر کابلها و مفصلهای شرکت پارس مفصل آسیا از استانداردهای CENELEC HD 629.S ، DIN VDE 0278و  IEC 60502-4در رنج ولتاژی  1الی 36
کیلوولت و جهت ولتاژهای باالی  36kVازاستاندارد  IEC60840تبعیت می کنند .این شرکت در وندور لیست شرکتهای بزرگی چون کاالی نفت ،P.O.G.C
شرکتهای توزیع برق و شرکتهای پتروشیمی  ،گاز و  ...بوده و دارای ریفرنس فروش باالیی در صنایع مختلف می باشد که می توان همکاری با شرکتها بزرگی
همچون شرکت کاالی پتروشیمی  ،شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان  ،شرکت توسعه نیروگاههای پارسیان ،شرکت مپنا  ،شرکت ایران ترانسفو  ،شرکت
های توزیع برق تهران  ،شیراز  ،اصفهان  ،تبریز  ،مشهد  ،یزد  ،قم  ،البرز و  ...را نام برد و همچنین از افتخارات این شرکت تامین سر کابل ها و مفصل های فاز
 2و  3و  13و  17و  18گاز پارس جنوبی می باشد.
شرکت پارس مفصل آسیا قادر به ساخت انواع سرکابل و مفصل و مفصل تبدیلی و انشعابی جهت انواع کابلهای خاص ( زیر دریایی – کابلهای
 Halogen Freeو کابلهای الستیکی جهت تونلها – کابل های کنترلی) و هر نوع کابل در سطوح مختلف ولتاژی می باشد لذا جهت سفارش
سرکابل و مفصل ،لطف ًا به بخش  8کاتالوگ مراجعه فرمائید.
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فن آوری محصوالت قابل انقباض حرارتی (روکش حرارتی )

مواد پالستیکی حرارتی متشکل از مولکول های بسیار بلند و نازک با چینش تصادفی می باشند .مقاومت در برابر فشار کششی این دسته از مواد به فاصله میان

مولکول ها و ماهیت بلوری ساختار مولکولی آن ها بستگی دارد .با حرارت دادن مواد ،این دسته از بلورها ناپدید می شوند .متعاقبا این دسته از مولکول ها می
توانند به آسانی بر روی هم لیز خورده و در نتیجه ماده به جریان می افتد .ضمناً تحت شرایط حرارتی ،ماده مربوطه به هر شکلی می تواند درآید .پس از آن و
در حالی که اجازه خنک شدن را به ماده می دهیم ،بلورها دچار تغییرات بنیادین شده و مجددا مقاومت زیادی را به منظور حفظ شکل پالستیکی که در آن
قرار دارند ایجاد می کنند.

با پیدایش انرژی اتمی ،کشف این امر که قرار گرفتن برخی مواد پالستیکی در معرض پرتوهای

پرانرژی الکترونی می تواند موجب ایجاد شبکه ها و یا اتصال میان مولکولی دائمی با مولکول های
مجاور شود .باعث شد تا شبکه یاد شده منجر به پیوند شیمیایی در ساختار پالستیک به شکل یک

سیستم جدید سه بعدی گردد.

پس از ایجاد شبکه ،امکان ذوب و یا جریان یافتن آن در هیچ دمایی وجود نخواهد داشت .در
صورت حرارت دادن ماده ،بلورها همانند قبل باز هم ناپدید می شوند لیکن دیگر جریان نیافته و یا
دستخوش تغییر شکل نمی شوند چرا که شبکه های مربوطه همانند پیوندهایی میان مولکول ها
عمل می کنند .البته ساختار شبکه ای انعطاف پذیر می باشد .لذا در صورت حرارت دادن تا دمایی

که موجب ذوب بلورها شود ،ماده  ،رفتاری همانند الستیک از خود بروز خواهد داد.

ساخت و نصب روکش انقباض حرارتی

پرتوافشانی رادیواکتیو به روکش موجب ایجاد شبکه دائمی بین مولکول های پالستیکی با مولکولهای

مجاور می شود .تصاویر رو به رو  ،نمای شماتیک بزرگنمایی شده از یک مقطع بسیار کوچک مولکول

های بسیار بلند پالستیک می باشد .تصویر شماره  1مولکول هایی در حالت عادی و تصویر شماره 2
مولکولهای درحال واکنش و تصویر شماره  3مولکول هایی پس از انجام واکنش و ایجاد شبکه دائمی

بین مولکول ها را نشان می دهد.

بعد از شبکه شدن مولکولها  ،روکش با حرارتی بیش از نقطه ذوب ساختار بلوری آن گرم خواهد شده

و در این حال مولکول های مربوطه صرفا از طریق شبکه ای با هم پیوند خواهند داشت.

در حالی که روکش هنوز داغ است ،با استفاده از فشار ،روکش دچار اعوجاج شده و در نتیجه مولکول
شبکه شده دچار کشیدگی عرضی می شود.

در حین اعوجاج  ،روکش به یک باره خنک می شود .بلورها نیز متعاقبا ناپدید شده و از آن طریق
ساختار مربوطه تحت شرایط اعوجاج تثبیت شده و روکش به همین شکل به مشتریان عرضه

می شود.

بر این اساس مشتری روکش را حرارت داده و بلورها را ذوب می کند .شبکه های مربوطه امکان بازگشت ماده به شکل اولیه خود را فراهم می کنند .پس از خنک
شدن بلورها دچار تغییرات بنیادین شده و روکش به شکل بازیابی شده خود تثبیت می شود .به این عمل حافظه دار کردن روکشهای حرارتی گفته می شود به

این شکل که روکشها در سایز مورد نظر حافظه دار می شوند و سپس در روغن گرم منبسط می شوند و پس از خنک شدن به مشتری تحویل داده می شوند
.مصرف کننده پس از حرارت دادن روکش آن را به همان نقطه ای که حافظه دار شده مجدا ً منقبض مینمایند.
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تکنولوژی ساخت روکش ها حرارتی

• فناوری مشترک در تمامی روکشهای جمع شونده حرارتی ) (Heat shrinkable tubeمبتنی بر پلیمرها رادیواکتیو شده دارای پیوند متقاطع با حافظه ای
به شکل االستومر بوده که اصالحاً  Cross Linkگفته می شود .این روکشها دارای مقاومت مکانیکی ،شیمیایی و حرارتی به مراتب بهتری از روکش هایی

فاقد این نوع پیوند )  ( without Cross Linkمی باشند .این نوع روکشها بر اساس ویژگی های مطلوب عایق بندی و آب بندی ،دارای مقاومت مکانیکی باال

و مقاوم در برابر عامل جوی و موادشیمیایی همچنین ماورای بنفش ،سرما و گرما ،خاکهای قلیایی ساخته شده و بدلیل محدوده بزرگ انقباضی روکشهای
حرارتی می توان تنها با چند کیت اتصال طیف وسیعی از کابلها را با سطوح مقطع متفاوت را پوشش داد  .این امر بدان معنی است که انبار داری این دسته

از لوازم امری ساده و مقرون به صرفه می باشد.

عالوه بر این سرکابل و مفصل حرارتی را می توان تحت
شرایط معمول به مدت طوالنی نگهداری نمود.

• روكش هاي قابل انقباض در برابر حرارت  ،با استفاده از

مشعل مناسب و گاز پروپان انقباض پیدا کرده و به منظور
اتصال کابل های کاغذی و پالستیکی مورد استفاده قرار
میگرند .پس از حرارت دهی به میزان کافی  ،این دسته از

قطعات منقبض شده و کابل را در بر گرفته و از آن در برابر

نفوذ رطوبت محافظت کرده و از سویی با ذوب شدن چسب،

منافذ و قسمت های خالی مربوطه پر می شود.

• سركابل و مفصل حرارتي به روشی همانند خود کابل ها
ساخته شده و همانند این دسته از قطعات می توان آن ها

را در فضاهایی که دچار کمبود جا می باشند نصب نمود.

نصب برعكس سركابل ها بسادگی و از طریق گرداندن سطوح
دارای انقباض حرارتی در میسر مورد نظر مهيا می باشد و

می توان سركابل و مفصل را بالفاصله پس از نصب مورد بهره
برداری قرار داد.
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سرکابل حرارتی شرکت پارس مفصل آسیا

در طی دهه  1960میالدی مجموعه ای از پلیمرهای جدید جهت بهره گیری در ولتاژ های متوسط و
باال تهیه شد .مواد حاصل این امر از مقاومتی استثنایی در برابر تنش های مداوم الکتریکی برخوردار بوده
و در عین حال می توانستند به سرعت منقبض شده و خود را به شکل کابل مربوطه درآورده و آن را آب
بندی کنند .اتصاالت حرارتی  ،سیستمی جامع و فراگیر را برای سرکابل ها در محیط های داخلی و هوایی
جهت کابل های خشک ،کاغذی  ،پالستیکی  ،کابل های سه کر  ،تک کر ،کابل های دارای سطح مقطع
گرد  ،مثلثی و یا انواع شبکه ها ایجاد نمودند .در ذیل ،قطعات معمول مربوط به یک سرکابل ولتاژ متوسط
شرکت پارس مفصل اسیا به همراه کاربرد آنها توصیف شده است:

کابلشو

 -1نوار آب بندی

آب بندی پایدار از طریق استفاده از چسب های گرم ) (Hot meltمخصوص و مقاوم در برابر شرایط جوی
ايجاد میشود  .با حرارت دادن روکش توسط متصدی نصب ،عمل جمع شدگی موجب ایجاد گرما در محل
و روان شدن چسب آب بندی شده و در نتیجه موجب نفوذ در منافذ و آب بندی مناسب میشود  .در صورت
سه کر بودن کابل ،یک سه نظام قابل انقباض حرارتی جهت آب بندی مضاعف بر روی کرها و بدنه کابل
نصب شده و سطحی  ،آب بند و مقاوم در برابر رطوبت ،از کرها تا غالف کابل ایجاد می کند.

-2روکش استرس کنترل

به منظور کاهش فضای بین اتصاالت و ایجاد عمر طوالنی آنها  ،نسبت به تهیه روکش مخصوص با استفاده
از مقاومت غیر خطی تحت کنترل و کامال دقیق و مبتنی بر فن آوری نیمه رسانای سرامیک (اکسید روی)
اقدام شده است که این روکش در قسمت داخلی سرکابل و مفصل مورد استفاده قرار می گیرد .روکش
استرس کنترل با اعمال حرارت  ،نرم و سازگار شده و بعد از جمع شدن کامل سطح عایق و قسمتی از
گرافیت را پوشش داده و باعث عدم پراکندگی الکترون و ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت در کابل میشود.

 -3روکش عایق غیر تخریبی

ویژگی های غیر تخریبی و مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید و مقاومت دراز مدت در برابر خوردگی روکش
های عایق سر کابل ها در آزمایشگاه های معتبر ،آزمایش شده و به اثبات رسیده است .این دسته از نتایج
حاصل عملکرد مداوم بیش از یک هزار سركابل نصب شده در محیط های باران زا  ،صحرایی ،سردسیر
مبین این امر است که سرکابل و مفصل حرارتی شرکت پارس مفصل آسیا
و آلودگیهای صنعتی بوده و ّ
حتی تحت شرایط شدید عملیاتی نیز دچار مشکل نشده و از مقاومت و پایایی استثنایی در برابر عوامل
جوی برخورد است .
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 -4نوار زرد رنگ استرس کنترل

نوار نیمه رسانا را به آسانی و به شکل نوار چسب در سر گرافیت کابل مورد استفاده قرار میدهند .این ماده
تضمین می کند که فارغ از نوع گرافيت كابل و یا روش برداشت  ،هیچگونه هوایی نمی تواند موجب تخلیه
در محدوده های دارای تنش زیاد در سر گرافیت کابل شوند.

 -5کیت ارت

به منظور جلوگیری از هرگونه خوردگی ناشی از نفوذ رطوبت ،سیم های اتصال زمین در دل ماستیک آب بندی تعبیه می شوند .برای کابل های دارای شبکه
نواری و یا غالف فلزی سیستم های ارتینگ در داخل کیت ارائه میشود.

 -6بشقابک

جهت افزایش فاصله خزشی و جلوگیری از ایجاد خط هادی بین کابلشو ( فاز ) و سیم های ارت ( سیستم ارت ) از بشقابک که دارای خصوصیات عایقی و مقاوم
در برابر اشعه  UVخورشید و  ...همانند روکش عایق سر کابل می باشد استفاده میشود .تعداد بشقابک با توجه به ولتاژ کابل و محل استفاده متغیر است .
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سیستم اتصال مفصل ولتاژ متوسط حرارتی شرکت پارس مفصل آسیا
طرح محصول

طرح یک مفصل تک کر برای یک کابل عایق بندی شده پلیمری در اینجا توصیف شده است .اصول طراحی مشابهی برای کابل های سه کر مورد استفاده قرار
می گیرد .برای مفصل تبدیلی روغنی به خشک  ،از روکش های مخصوص ضد روغن به منظور جلوگیری از نفوذ روغن به سایر روکش ها استفاده می شود و
سایر روکش ها به شرح زیر می باشد .
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 -1استرس کنترل

روکش استرس کنترل مربوطه از ویژگی های مقاومتی با توصیف دقیق برخوردارند که موجب یکنواخت شدن میدان الکتریکی بر روی مفصل و انتهای شبکه
کابل می شود .در طی نصب روکش ها  ،کنش انقباضی آن ها موجب فشرده شدن مي شود و چسب زردرنگ نيمه هادي محفظه انتهای كابل و دوراهه را به
خوبي پوشش می دهد.

 -2روکش عایق

روكش عايق با ضخامت عایقی مناسب همانند الیۀ عایق کابل عمل کرده و از حرکت الکترون ها به سطح بیرونی جلوگیری می کند.

 -3ارت و محافظ مکانیکی

توری مسی و تسمه و فنر ( در صورت نواری بودن) متضمن اتصال صحیح شبکه در محدوده مفصل بوده و امکان تماس الکتریکی با شبکه بیرونی ارت را تامین
می کنند .در ارتباط با کابل های آرموردار  ،می توان به منظور نصب محفظه های اتصال از جنس فوالد گالوانیزه ( کیس امور ) و یا نوار فوالدی استفاده نمود .

 -4روکش آب بندی و محافظت بیرونی

در داخل روکش نهایی یک الیه چسب پلیمری تزریق شده است  ،که حرارت مورد استفاده به منظور انقباض روكش  ،موجب روان شدن چسب روکش می گردد
و در تمامی منافذ باعث ایجاد مانعی ماندگار در برابر رطوبت و خوردگی بر روی غالف کابل می شود .روكش بیرونی باعث ایجاد مقاومت مکانیکی و شیمیایی
مناسب از غالف مفصل می شود.

 -5روكش دواليه عايق  /نيمه هادي

روكش دواليه بصورتی جديد ارائه می شود که در آن دیواره بیرونی قابل انقباض
حرارتی ،عایق بندی را در قطر بزرگتری نگاه می دارد .استفاده از حرارت موجب
انقباض دیواره بیرونی شده و امکان جمع شدگی الیه عایق بندی داخلي را
بصورت همزمان و نیز تثبیت مفصل را فراهم می کند .نوعاً بعضي از روكش ها
پس از نگهداری در دماهای پایین دچار کاهش نیروی جمع شدگی می شوند ولي
در روكش هاي اين شركت با استفاده از تكنولوژي جديد این تاثیر از میان رفته و
بر این اساس امکان نگهداری به مدت نامحدود و در دماهای پایین برای تاسیسات
منصوبه فراهم می شود .ویژگی های الستیک مانند اين مواد امکان كوچك و
بزرگ شدن روكش را در هنگام گرم و سرد شدن كابل دارا مي باشد  .در حالي
كه روكش ها ديگر امكان باز و بسته شدن متوالي را ندارند .
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کنترل میدان الکتریکی با سیستم کنترل تنش (روکش استرس کنترل)

روکش های استرس کنترل مشتمل بر روکش کنترل تنش با مقاومت حجمی و امکان یکنواخت کردن محدوده های پرتنش می باشند که به دقت مورد کنترل
قرار می گیرند .در دراز مدت مقاومت میدان الکتریکی سر گرافیت برداشته شده در کابل  ،به میزان قابل توجهی افزايش مي يابد ولي روکش استرس کنترل ،
کنترل محدود تنش را به خوبي انجام می دهد و برای انواع مختلفی از کابل ها از قبیل کابل های کاغذی و خشك و با ابعاد مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
اين روكش ميدان الكتريكي را كنترل کرده و در زمان اتصال كوتاه از آسیب رسیدن به اتصاالت جلوگيري مي نمايد .

توزیع غیر خطی تنش

روکش های استرس كنترل از ماده ای ساخته شده اند که رفتاری همانند یک وریستور از خود نشان می دهند و توزیع ولتاژ ایجاد شده  ،غیر خطی بوده و امکان
انتقال انرژي را در حالی که تنش الکتریکی در محدوده سرگرافیت كابل در داخل مفصل و يا سركابل در حد پایینی نگه داشته می شود را میسر می کند .عالوه
بر این ،نوار زرد استرس کنترل از طریق کنش انقباضی روکش در داخل نامنظمی های کوچک سطحی فشرده سازی می شود .نتیجه این امر ،واسطی عالی
است که جهت عایق سازی محلهای مربوطه متناسب بوده و از هرگونه تخلیه الکتریکی در طی بهره برداری جلوگیری به عمل می آورد .سرکابل ها و مفصل ها
این شرکت دارای این سیستم می باشند.

توزیع تنش خطی

مقاومت غیر خطی روکش استرس کنترل منجر به توزیع خطی تنش با توجه به شكل ب می شود .میدان حاصل از آن به انتخاب صحیح ویژگی های مواد و
طول روكش و ولتاژ كابل بستگی دارد  .انتخاب نادرست امپدانس مواد باعث افزایش غیر قابل قبول و شدید ميدان الكتريكي در انتهای كابل می شود .
(الف) .نبود گرافیت کابل در انتهای کابل باعث تخلیه از یک نقطه و ایجاد استرس روی کابل می شود و در نهایت کابل بر اثر تخلیه بیش از حد گرم شده و قدرت
عایقی الیه  XLPEاز بین می رود و در نتیجه اتصال کوتاه ایجاد می نماید .

(ب) .روکش استرس کنترل با پخش کردن الکترون ها به صورت یکنواخت قسمت استرس را کنترل می نمایند .
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فرایند آزمون و تایید صالحیت

اتصاالت کابل در بر دارنده الزامات استاندارهای عمده ملی و بین المللی از قبیل  IEC, CENELEC, BS, VDEو  ...می باشد و کامال مورد آزمایش قرار می گیرند.
گزارشات آزمون های مربوطه در دسترس بوده و مستند است  .آزمون های انجام شده در موسسات متعدد و نیز طي آزمایش های دراز مدت برقی و زیست
محیطی قرار گرفته است  .استانداردهای مربوطه فعلی که در  CENELECمورد آزمایش قرار می گیرند عبارتند از:

•  -HD623.SA:1995مشخصات مربوط به  ،سركابل و مفصل مربوط به کابل های توزیع با طیف ولتاژ 0.6/1.0 (1.2) kV

•  -HD629.1.S1:1996الزامات آزمون مربوط به متعلقات به منظور استفاده در سركابل و مفصل با طیف ولتاژ از  3.6/6 (7.2) kVتا 20,8/36 (42) kV
•  -HD629.2.S1:1997الزامات آزمون مربوط به متعلقات به منظور استفاده در کابل های برق با طیف ولتاژ از  3.6/6 (7.2) kVتا 20,8/36 (42) kV

 :Uoعبارت است از ولتاژ فرکانس نیرو بین هادی فاز و زمین و یا شبکه فلزی که اتصاالت کابل برای آن طراحی شده است.
 :Unعبارت است از ولتاژ فرکانس نیرو بین دو هادی فاز (مابین  )R, S, Tکه اتصاالت کابل برای آن طراحی شده است.
 :Umعبارت است حداکثر مقدار ولتاژ بين دو فاز كه سیستم امکان استفاده از اتصاالت کابل برای آن وجود دارد.
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مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل آرموردار باکیس آرمور HJC
Armored Heat Shrinkable Low Voltage Joint with Armor Case
اين مفصل ها جهت نصب بر روی كابل هاي  PVC-PEبا تعداد کرهای مختلف مناسب مي باشند و سطح مقطع  2.5الي  1200ميليمتر مربع را پوشش مي دهند
و براي انواع كابل هاي آرموردار و سربدار استفاده می شود  .دارای زمان مصرف نامحدود می باشند و مطابق با استاندارد  CENELEC HD 623تولید میشوند.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

مشخصات مفصل:

• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• ابعاد كوچك و نصب آسان
• آب بندی%100

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• دفنی
• داخل سيني و يا داكت

قطعات مفصل:

• روكش نهايي
• روكش داخلي
• دوراهه
• دستور نصب
• کیس ارمور

مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل آرموردار باکیس آرمور HJC

برای مثال  :مفصل کابل فشار ضعیف  3x25+16آرموردار با هادی مس HJC – 3x25+16 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع دوراهه )Y= (A1/Cu/BI
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مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل آرموردار بدون کیس آرمور HJU
Armored Heat Shrinkable Low Voltage Joint without Armor Case
اين مفصل ها جهت نصب بر روی كابل هاي  PVC-PEبا تعداد کرهای مختلف مناسب مي باشند و سطح مقطع  2.5الي  1200ميليمتر مربع را پوشش مي دهند
و براي انواع كابل هاي آرموردار و سربدار استفاده می شود  .دارای زمان مصرف نامحدود می باشند و مطابق با استاندارد  CENELEC HD 623تولید میشوند.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

مشخصات مفصل:

• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• ابعاد كوچك و نصب آسان
• آب بندی%100

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• دفنی
• داخل سيني و يا داكت

قطعات مفصل:

• روكش نهايي
• روكش داخلي
• دوراهه
• دستور نصب
• کیت ارت آرمور

مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل آرموردار بدون کیس آرمور HJU

برای مثال  :مفصل کابل فشار ضعیف  3x25+16آرموردار با هادی مس HJU – 3x25+16 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع دوراهه )Y= (A1/Cu/BI
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مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل بدون آرمور HJM
Non Armored Heat Shrinkable Low Voltage Joint
اين مفصل ها جهت نصب بر روی كابل هاي  PVC-PEبا تعداد در کرهای مختلف مناسب مي باشند و سطح مقطع  2.5الي  1200ميليمتر مربع را پوشش مي دهند و
براي انواع كابل هاي بدون آرمور استفاده می شود .دارای زمان مصرف نامحدود می باشند و مطابق با استاندارد  CENELEC HD 623تولید می شوند.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

مشخصات مفصل:

• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• ابعاد كوچك و نصب آسان
• آب بندی%100

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• دفنی
• داخل سيني و يا داكت

قطعات مفصل:

• روكش نهايي
• روكش داخلي
• دوراهه
• دستور نصب

مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل بدون آرمور HJM

برای مثال  :مفصل کابل فشار ضعیف  4x185با هادی آلومینیوم HJM – 4x185 AL
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع دوراهه )Y= (A1/Cu/BI
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مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل آرموردار باکیس آرمور دارای روکش زیپی HJN
Armored Heat Shrinkable Low Voltage Joint with Armor Case & Repair Sleeve
اين مفصل ها جهت نصب بر روی كابل هاي  PVC-PEبا تعداد کرهای مختلف مناسب مي باشند و سطح مقطع  2.5الي  1200ميليمتر مربع را پوشش مي دهند
و براي انواع كابل هاي آرموردار و سربدار استفاده می شود  .دارای زمان مصرف نامحدود می باشند و مطابق با استاندارد  CENELEC HD 623تولید میشوند.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

مشخصات مفصل:

• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• ابعاد كوچك و نصب آسان
• آب بندی%100
• عدم نیاز به حفاری زیاد

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• دفنی
• داخل سيني و يا داكت

قطعات مفصل:

• روكش نهايي زیپی
• روكش داخلي
• دوراهه
• دستور نصب
• کیس ارمور

مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل آرموردار باکیس آرمور دارای روکش زیپی HJR

برای مثال  :مفصل کابل فشار ضعیف  3x25+16آرموردار با هادی مس HJN – 3x25+16 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع دوراهه )Y= (A1/Cu/BI
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مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل بدون آرمور دارای روکش زیپی HJR
Non Armored Heat Shrinkable Low Voltage Joint With Repair Sleeve
اين مفصل ها جهت نصب بر روی كابل هاي  PVC-PEبا تعداد در کرهای مختلف مناسب مي باشند و سطح مقطع  2.5الي  1200ميليمتر مربع را پوشش مي دهند و
براي انواع كابل هاي بدون آرمور استفاده می شود .دارای زمان مصرف نامحدود می باشند و مطابق با استاندارد  CENELEC HD 623تولید می شوند.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

مشخصات مفصل:

• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• ابعاد كوچك و نصب آسان
• آب بندی%100
• عدم نیاز به حفاری زیاد

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• دفنی
• داخل سيني و يا داكت

قطعات مفصل:

• روكش نهايي زیپی
• روكش داخلي
• دوراهه
• دستور نصب

مفصل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل بدون آرمور دارای روکش زیپی HJR

برای مثال  :مفصل کابل فشار ضعیف  4x185با هادی آلومینیوم HJR – 4x185 AL
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع دوراهه )Y= (A1/Cu/BI
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مفصل فشار ضعيف رزینی یک یا چند کر جهت CM
Low Voltage Resin Cable Joint
اين مفصل ها جهت نصب بر روی كابلهاي  PVC-PEبا تعداد کرهای مختلف مناسب مي باشند و سطح مقطع  2.5الي  300ميليمتر مربع را پوشش مي دهند و براي
انواع كابلهای آرموردار و بدون آرمور استفاده می شود .زمان مصرف آن  2سال از زمان تولید می باشند و مطابق با استاندارد  CENELEC HD 623تولید می شوند.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

مشخصات مفصل:

• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• ابعاد كوچك و نصب آسان
• آب بندی%100
• استفاده در چاه ها و زیر آب (رودخانه  ،استخر )

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• دفنی
• داخل سيني و يا داكت

قطعات مفصل:

• کیس رزین
• رزین دو جزئی
• دوراهه
• دستور نصب
• کیت ارت آرمور ( در صورت نیاز)

مفصل فشار ضعيف رزینی یک یا چند کر جهت کابل بدون آرمور CM

برای مثال  :مفصل رزینی کابل فشار ضعیف  3x25+16با هادی مس CM – 3x25+16 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع دوراهه )Y= (A1/Cu/BI
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مفصل های رزینی ولتاژ ضعیف  -بدون هالوژن و دود CM – LSHF – SY
Low Voltage Halogen Free Cable Joint
این سری مفصل ها جهت کابل های فشار ضعیف با دود کم و یا بدون هالوژن متناسب است و مقاوم در برابر شعله و آتش می باشند و از خود دود متصاعد نمی کند  .بدون
نیاز به ابزار مخصوص یا گرما قابل نصب می باشد.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

استاندارد های مفصل:

انگلستان Class 1Y rating :و BS476 PART 7
آلمان B1 rating :و DIN 4102/part 1

فرانسه M2 rating :و NFP 92 501 , 5 &16

مشخصات مفصل:

• قالب زرد رنگ که باعث می شود گاز سمی تولید نکند
• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• عدم تولید گاز سمی ( ) Halogen free
• ابعاد کوچک و نصب آسان
• آب بندی %100
• استفاده در چاه ها و زیر آب ( رودخانه  ،استخر )
• مورد استفاده در معادن و تونل ها و یا مکانهایی که عدم
تولید گاز و یا دود سمی مهم است .

قطعات مفصل:

• کیس رزین
• رزین دو جزئی
• دوراهه
• دستور نصب
• کیس ارت آرمور در صورت نیاز

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• دفنی
• داخل سيني و يا داكت
• داخل تونل
مفصل های رزینی ولتاژ ضعیف  -بدون هالوژن و دود CM – LSHF - SY

برای مثال  :مفصل کابل فشار ضعیف  3x25+16آرموردار با هادی مسی CM– LSHF - 3*25+16 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع دوراهه )Y= (Cu/A1/BI
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مفصل حفاظت کاتودیک CBO
Low Voltage Cathodic Protection Cable Joint
اتصال دهنده منبع تغذیه تک رشته ای  DCبه کابل آند جهت حفاظت کاتدیک لوله ها  ،اسکله ها  ،تانکر ها و تجهیزات زیر زمینی ،صنعت نفت و گاز وپتروشیمی .
 CBOبشکل  Yاست برای اتصاالت افقی کاربرد دارد.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

مشخصات مفصل:

• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• ابعاد كوچك و نصب آسان
• آب بندی%100
• استفاده در چاه ها و زیر آب (رودخانه  ،استخر )
• استفاده جهت لوله های انتقال گاز
• مطابق با استاندارد CENELEC HD 623.S1 / DIN VDE 0278

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• دفنی
• داخل سيني و يا داكت

قطعات مفصل:

• کیس رزین
• رزین دو جزیی
• دستور نصب
• کیس ارت آرمور ( در صورت نیاز )
• دوراهه ( در صورت نیاز )

مفصل حفاظت کاتودیک CBO

برای مثال  :مفصل کابل فشار ضعیف  3x25+16آرموردار با هادی مس CBO – 3*25+16 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع دوراهه )Y= (Cu/Al/BI
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سركابل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل بدون آرمور HTM
Non Armored Heat Shrinkable Low Voltage Termination
اين سركابلها جهت نصب بروی كابل هاي  PVC-PEو تعداد کرهای مختلف مناسب مي باشند و سطح مقطع  2.5الي  1200ميليمتر مربع را پوشش مي دهد
و براي انواع كابلهاي بدون آرمور استفاده می شوند .زمان مصرف نامحدود می باشد و مطابق با استاندارد  CENELEC HD 623تولید میشوند.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

قطعات سرکابل:

• روكش جهت كر كابل
• چند نظام (درصورت نياز )
• اتصاالت ارت (درصورت نياز )
• دستور نصب
• کابلشو

مشخصات سركابل:

• مقاوم در برابر آلودگیهای محیط
• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشيد
• ابعاد كوچك و نصب ساده
•  %100آب بندي
• استفاده از یک سرکابل جهت محیط های باز (هوایی) و محیط ها بسته (داخلی)

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• سركابل يك كيلوولت بشقابك ندارد
سرکابل فشار ضعيف حرارتی یک یا چند کر جهت کابل بدون آرمور HTM

برای مثال  :سرکابل کابل فشار ضعیف  3x70+35با هادی مس HTM – 3x70+35 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع کابلشو )Y= (A1/Cu/BI

بستگی به تعداد کر و سطح مقطع  ،طول سرکابل تغییر می کند.
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سركابل فشار ضعيف حرارتي یک یا چند کر جهت کابل آرموردار HTR
Armored Heat Shrinkable Low Voltage Termination
اين سركابلها جهت نصب بروی كابل هاي  PVC-PEو تعداد کرهای مختلف مناسب مي باشند و سطح مقطع  2.5الي  1200ميليمتر مربع را پوشش مي دهد
و براي انواع كابلهاي آرموردار استفاده می شوند .زمان مصرف نامحدود می باشد و مطابق با استاندارد  CENELEC HD 623تولید میشوند.

ولتاژ قابل تحمل:
U0/UN (UM) 0.6/1 (1.2) kV

قطعات سرکابل:

• روكش جهت كر كابل
• چند نظام (درصورت نياز )
• اتصاالت ارت (درصورت نياز )
• دستور نصب
•کیت آرمور
• کابلشو
• کیت ارت ( در صورت نیاز)

مشخصات سركابل:

• مقاوم در برابر آلودگیهای محیط
• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشيد
• ابعاد كوچك و نصب ساده
•  %100آب بندي
• استفاده از یک سرکابل جهت محیط های باز (هوایی) و محیط ها بسته (داخلی)

محل استفاده:

• فضاي داخلي
• فضاي خارجي
• سركابل يك كيلوولت بشقابك ندارد
سرکابل فشار ضعيف حرارتی یک یا چند کر جهت کابل آرموردار HTR

برای مثال  :سرکابل کابل فشار ضعیف  3x70+35با هادی مس و آرمور HTR – 3x70+35 CU
تعداد کر و سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = S
نوع کابلشو )Y= (A1/Cu/BI

بستگی به تعداد کر و سطح مقطع  ،طول سرکابل تغییر می کند.
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سرکابل داخلی تک کر حرارتی عمومی HSK -1I
General Heat Shrinkable Indoor Single Core Cable Termination
این سر کابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشد و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس نیست
استفاده می شوند.
این نوع سر کابلها در رنج ولتاژی  3.3الی  36کیلوولت قابل ارائه می باشند.

محل کاربرد

سرکابلهای  HSK -1Iعموماً در پستهای توزیع برق و شهر و یا کارخانه ها
و تابلوهایی که دارای فضای مناسب می باشند و یا دراتاق های ترانس و یا
پستهای سر پوشیده مورد استفاده قرار می گیرد .

HL

اجزای سر کابل داخلی
HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشوفشار قوی
• کابلشو ارت

• دستور نصب
• بشقابک (جهت ولتاژ  24کیلوولت
به باال نیاز می باشد)
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• نوع عایق کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل تک کر داخلی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع
185 mm2و کابلشو بیمتال HSK – 1I24 -185BI

سرکابل داخلی تک کر حرارتی HSK - 1I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل هوایی تک کر حرارتی عومی HSK -1E
General Heat Shrinkable Outdoor Single Core Cable Termination
این سر کابلها جهت نصب بر روی انواع کابل ها تک رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس است و
آلودگی محیطی آن نیز متوسط باشد استفاده می شوند.
این نو سرکابلها در رنج ولتاژی  3.3الی  36کیلو ولت قابل ارائه می باشند.

محل کاربرد

سر کابل  HSK – 1Eبیشتر در ورودی پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها
استفاده می شوند و همچنین در بعضی سکو ها و یا دکلهای برق که دارای حریم
مناسب جهت نصب می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای سر کابل هوایی

• کابلشو ارت
• بشقابک
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• دستور نصب

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• نوع عایق کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل

نمایید.

برای مثال :

سر کابل تک کر هوایی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع

185 mm2و کابلشو آلمینیوم HSK – 1E24 -185Al

سرکابل هوایی تک کر حرارتی HSK - 1E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل داخلی سه کر حرارتی عمومی HSK -3I
General Heat Shrinkable Indoor Three Core Cable Termination
این سرکابل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس نیست
استفاده می شوند.

محل کاربرد

سرکابلهای  HSK -3Iدر پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها و در تابلو هایی
که دارای فضای مناسب می باشند و یا در اتاقهای ترانس و یا پستهای سر پوشیده
مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای سر کابل داخلی

• دستور نصب
• بشقابک (جهت ولتاژ  24کیلوولت
به باال نیاز می باشد)
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشوفشار قوی
• کابلشو ارت
• سه نظام

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل سه کر داخلی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع
185 mm2و کابلشو مسی HSK – 3I24 -185Cu

سرکابل داخلی سه کر حرارتی HSK - 3I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل هوایی سه کر حرارتی عمومی HSK -3E
General Heat Shrinkable Outdoor Three Core Cable Termination
این سرکابل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس است و
آلودگی محیطی آن نیز متوسط باشد استفاده می شوند.

محل کاربرد

سرکابلهای  HSK -3Eدر ورودی پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده
می شوند و همچنین در بعضی سکو ها و یا دکلهای برق که دارای حریم مناسب
جهت نصب می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

اجزای سر کابل هوایی

• دستور نصب
• سه نظام
• بشقابک
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل سه کر هوایی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع

185 mm2و کابلشو مسی HSK – 3E24 -185Cu

سرکابل هوایی سه کر حرارتی HSK - 3E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل داخلی سه کر حرارتی جهت کابل روغنی (تبدیلی) HSP -3I
Heat Shrinkable Indoor Three Core Paper Insulation Cable Termination
این سرکابل ها جهت نصب بر روی کابلهای سه رشته روغنی مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس نیست
استفاده می شوند.

محل کاربرد

سرکابلهای  HSP -3Iدر پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها و در تابلو هایی
که دارای فضای مناسب می باشند و یا در اتاقهای ترانس و یا پستهای سر پوشیده
مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای سر کابل داخلی

• روکش ضد روغن
• دستور نصب
• بشقابک (جهت ولتاژ  24کیلوولت
به باال نیاز می باشد)
• کیت ارت و آرمور
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشوفشار قوی
• کابلشو ارت
• سه نظام

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل سه کر داخلی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع
185 mm2و کابلشو مسی HSP – 3I24 -185Cu

سرکابل داخلی سه کر حرارتی HSP - 3I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل هوایی سه کر حرارتی جهت کابل روغنی (تبدیلی) HSP -3E
Heat Shrinkable Outdoor Three Core Paper Insulation Cable Termination
این سرکابل ها جهت نصب بر روی کابلهای سه رشته روغنی مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس است
و آلودگی محیطی آن نیز متوسط باشد استفاده می شوند.

محل کاربرد

سرکابلهای  HSP -3Eدر ورودی پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده
می شوند و همچنین در بعضی سکو ها و یا دکلهای برق که دارای حریم مناسب
جهت نصب می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

اجزای سر کابل هوایی

• سه نظام
• روکش ضد روغن
• دستور نصب
• بشقابک (جهت ولتاژ  24کیلوولت
به باال نیاز می باشد)
• کیت ارت و آرمور

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشوفشار قوی
• کابلشو ارت

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل سه کر هوایی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع
185 mm2و کابلشو مسی HSP – 3E24 -185Cu

سرکابل هوایی سه کر حرارتی HSP - 3E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سر کابل داخلی تک کر حرارتی با ابعاد کوچکتر HCK -1I
Compact Heat Shrinkable Indoor Single Core Cable Termination
این سر کابلها جهت نصب بر روی انواع کابل های تک رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس نیست
استفاده می شوند.

محل کاربرد

سرکابلهای  HCK -1Iدارای تمامی خصوصیات سر کابلهای  HSK-1Iمی باشند
با این تفاوت که در ابعاد کوچکتر طراحی و ساخته شده اند و جهت تابلو هایی با ابعاد
کوچک و یا تابلو های الکتروموتورها که جهت ایجاد  IP55یا باالتر ساخته میشوند و
دارای فضای کمی جهت نصب سر کابل هستند استفاده می شوند.

اجزای سر کابل داخلی

• دستور نصب
• بشقابک
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل ( بصورت حرارتی و یا فشاری)
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• نوع عایق کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• فضای کمتری اشغال می کند.

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل تک کر داخلی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع
185 mm2و کابلشو بیمتال HCK – 1I24 -185BI

سرکابل داخلی تک کر حرارتی با ابعاد کوچکتر HCK - 1I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سر کابل هوایی تک کر حرارتی جهت استفاده در محیط با آلودگی باال HHK – 1E
Very Heavy Pollution Outdoor Single Core Cable Termination
این سر کابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس است و
آلودگی محیطی آن نیز باال (سنگین) می باشد استفاده می شوند.

محل کاربرد

سر کابل های  HHK -1Eدارای تمامی خصوصیات سر کابلهای  HSK -1Eمی باشند
با این تفاوت که جهت نصب در ارتفاعات باال که دارای بارندگی و برف زیاد هستند و
یا محل های بسیار آلوده طراحی و ساخته شده اند.

اجزای سر کابل هوایی

• دستور نصب
• کابلشو ارت
• بشقابک
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• نوع عایق کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• مناسب برای محیط های بسیار آلوده

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل

نمایید.

برای مثال :

سر کابل تک کر هوایی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع

185 mm2و کابلشو آلمینیوم HHK – 1E24 -185Al

سرکابل هوایی تک کر حرارتی جهت محیط هایی با آلودگی باال HHK – 1E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل داخلی سه کر حرارتی با ابعاد کوچکتر HCK– 3I
Compact Heat Shrinkable Indoor Three Core Cable Termination
این سر کابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس نیست
استفاده می شوند.

محل کاربرد

سر کابلهای  HCK – 3Iدارای تمامی خصوصیات سر کابلهای  HSK – 3Iمی باشند با این تفاوت که
در ابعاد کوچکتر طراحی و ساخته اند و جهت تابلو هایی با ابعاد کوچک و یا تابلو های الکترو موتور ها
که جهت ایجاد  IP55یا باالتر ساخته می شوند و دارای فضای کمی جهت نصب سر کابل هستند،
استفاده می شوند.

اجزای سر کابل داخلی

• دستور نصب
• بشقابک
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت
• سه نظام

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• مناسب برای فضاهای کوچک

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل سه کر داخلی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع
185 mm2و کابلشو مسی HCK – 3I24 -185Cu

سرکابل داخلی سه کر حرارتی با ابعاد کوچکتر HCK - 3I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل هوایی سه کر حرارتی جهت استفاده در محیط با آلودگی باال HHK -3E
Very Heavy Pollution Outdoor three Core Cable Termination
این سر کابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشد و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس است و آلودگی
محیطی آن نیز باال (سنگین) میباشد استفاده می شوند.

محل کاربرد

سر کابلهای  HHK – 3Eدارای تمامی خصوصیات سر کابلهای  HSK – 3Eمی باشند
با این تفاوت که جهت نصب در ارتفاعات باال که بارندگی و برف زیاد دارند و یا محل های
بسیار آلوده طراحی و ساخته شده اند.

اجزای سر کابل هوایی

• سه نظام
• دستور نصب
• بشقابک
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )

HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت

HL

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• مناسب برای محیط های بسیار آلوده

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل سه کر هوایی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع

185 mm2و کابلشو مسی HHK – 3E24 -185Cu

سرکابل هوایی سه کر حرارتی جهت محیط هایی با آلودگی باال HHK - 3E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل داخلی تک کر حرارتی جهت استفاده در صنایع نفت  ،گازو پتروشیمی HCG – 1I , HSG – 1I
Heat Shrinkable Indoor Single Core Cable Termination For Oil-Gas & Petrochemical Industries
این سرکابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس نیست
استفاده می شوند.
بعلت اهمیت باالی تامین انرژی در صنایع نفت و گاز وپتروشیمی سر کابل ها به گونه ای طراحی شده اند که تحمل شرایط بسیار سخت مانند تنشهای ولتاژی
و کارکرد با حداکثر توان را داشته باشند و با توجه به شرایط محیط همانند آلودگی محیطی و گرمای شدید و آالینده های خاکی  ،مواد اولیه اینگونه سر کابلها
به گونه ای ساخته شده اند .که تحمل شرایط فوق را داشته و احتمال ایجاد مشکل به شدت کاهش یافته است.

محل کاربرد

سر کابلهای  HSG – 1Iبیشتر در پستهای سر پوشیده توزیع برق و تابلو های برق شرکتهای نقت و گاز
و پتروشیمی که دارای فضای استاندارد می باشند مورد استفاده قرار می گیرند .سر کابل  HCG – 1Iنیز
مانند سر کابلهای فوق می باشد با این تفاوت که جهت نصب در تابلوهایی با فضای کم همانند جعبه های
الکترو موتور (  ) ELECTRO MOTOR JUNCTION BOXطراحی شده اند.

اجزای سر کابل داخلی

مشخصات فنی
• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای تحمل باال در برابر ولتاژ ضربه و تنشهای ولتاژی و شرایط محیطی سخت.
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HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت

• دستور نصب
• بشقابک (جهت ولتاژ  24کیلو ولت به باال نیاز می باشد)
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )

HL

Heat Shrinkable Indoor Single
Core Cable Termination For
Oil-Gas & Petrochemical
Industries
سرکابل داخلی تک کر حرارتی جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی HSG – 1I

سرکابل داخلی تک کر حرارتی جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با ابعاد کوچکتر HCG – 1I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل هوایی تک کر حرارتی جهت استفاده در صنایع نفت HHG - 1E , HSG -1E
Heat Shrinkable Outdoor Single Core Cable Termination for Oil-Gas & Petrochemical Industries
این سرکابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس می باشد
استفاده می شوند.
بعلت اهمیت باالی تامین انرژی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سر کابل ها به گونه ای طراحی شده اند که تحمل شرایط بسیار سخت مانند تنشهای ولتاژی
و کارکردبا حداکثر توان را داشته باشند و با توجه به شرایط محیط همانند آلودگی محیطی و گرمای شدید و آالینده های خاکی  ،مواد اولیه اینگونه سرکابلها
به گونه ای ساخته شده اند که تحمل شرایط فوق را داشته و احتمال ایجاد مشکل به شدت کاهش یافته است .

محل کاربرد

سر کابلهای  HSG – 1Eبیشتر در پستهای توزیع و برق جهت شرکتهای نفت و گاز پتروشیمی که
حریم مناسب و آلودگی محیطی استاندارد میباشند مورد استفاده قرار می گیرد.
سر کابلهای  HHG -1Eدارای تمامی خصوصیات سر کابلهای  HSG -1Eبوده و عالوه برآن جهت
محیط هایی با آلودگی باال مورد استفاده قرار میگیرند.

اجزای سر کابل هوایی

مشخصات فنی
• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای تحمل باال در برابر ولتاژ ضربه و تنشهای ولتاژی و شرایط محیطی سخت.
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HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت

• دستور نصب
• بشقابک
• کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت )
• کیت سربی (در صورتی که کابل سرب دار باشد)

HL

Heat Shrinkable Outdoor Single
Core Cable Termination For

Oil-Gas & Petrochemical
Industries
سرکابل هوایی تک کر حرارتی جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی HSG – 1E

سرکابل هوایی تک کر حرارتی جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی جهت محیط هایی با آلودگی باال HHG – 1E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل داخلی سه کر حرارتی جهت استفاده در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی HCG – 3I , HSG – 3I
Heat Shrinkable Indoor Three Core Cable Termination For Oil-Gas & Petrochemical Industries
این سرکابلها جهت نصب بر روی انواع کابلها سه رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس نیست
استفاده می شوند.
بعلت اهمیت باال تامین انرژی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سر کابل ها به گونه ای طراحی شده اند که تحمل شرایط بسیار سخت مانند تنشهای ولتاژی
و کارکرد با حداکثر توان را داشته باشند و با توجه به شرایط محیط همانند آلودگی محیطی و گرمای شدید و آالینده های خاکی  ،مواد اولیه اینگونه سر کابلها
به گونه ای ساخته شده اند که تحمل شرایط فوق را داشته و احتمال ایجاد مشکل به شدت کاهش یافته است.

محل کاربرد

سر کابلها  HSG -3Iبیشتر در پستهای سر پوشیده توزیع برق و تابلو های برق شرکت های نفت و گاز
و پتروشیمی که دارای فضای استاندارد می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.
سرکابلها  HCG-3Iنیز مانند سر کابل های فوق می باشد با این تفاوت که جهت نصب در تابلوهایی با
فضای کم همانند جعبه های الکتروموتور ( )ELECTRO MOTOR JUNCTION BOXطراحی شده اند.

HL

اجزای سر کابل داخلی
• بشقابک ( جهت ولتاژ  24کیلوولت به باال نیاز می باشد)
• کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت )
• کیت سربی (در صورتی که کابل سرب دار باشد)
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )
• سه نظام

مشخصات فنی
• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای تحمل باال در برابر ولتا ِژ ضربه ای و تنشهای ولتاژی و شرایط محیطی سخت.
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HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت
• دستور نصب

HH

Heat Shrinkable Indoor Three
Core Cable Termination For
Oil-Gas & Petrochemical
Industries
سرکابل داخلی سه کر حرارتی جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی HSG – 3I

سرکابل داخلی سه کر حرارتی جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با ابعاد کوچکتر HCG – 3I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل هوایی سه کر حرارتی جهت استفاده در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی HHG -3E , HSG -3E
Heat Shrinkable Outdoor Three Core Cable Termination For Oil-Gas & Petrochemical Industries
این سرکابلها جهت نصب برروی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس می باشد
استفاده می شوند.
بعلت اهمیت باالی تامین انرژی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سرکابل ها به گونه ای طراحی شده اند که تحمل شرایط بسیار سخت مانند تنشهای ولتاژی
و کارکرد با حداکثر توان را داشته باشند و با توجه به شرایط محیط همانند آلودگی محیطی و گرمای شدید و آالینده های خاکی  ،مواد اولیه اینگونه سر کابلها
به گونه ای ساخته شده اند که تحمل شرایط فوق را داشته و احتمال ایجاد مشکل به شدت کاهش یافته است.

محل کاربرد

سر کابل های  HSG – 3Eبیشتر در پستهای توزیع و برق جهت شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی که
دارای حریم مناسب و آلودگی محیطی استاندارد میباشند مورد استفاده قرار می گیرد.
سر کابلهای  HHG - 3Eدارای تمامی خصوصیات سر کابلهای  HSG – 3Eبوده و عالوه بر آن جهت
محیط هایی با آلودگی باال مورد استفاده قرار میگیرند.

اجزای سر کابل هوایی

HH

• دستور نصب
• بشقابک
• کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت (در صورت نواری بودن ارت )
• کیت سربی (در صورتی که کابل سرب دار باشد)
• سه نظام

مشخصات فنی
• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4 ,DIN VDE 0278 , CNELEC HD 629.1S1
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای تحمل باال در برابر ولتا ِژ ضربه ای و تنشهای ولتاژی و شرایط محیطی سخت.
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HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت

HL

Heat Shrinkable Outdoor Three
Core Cable Termination For

Oil-Gas & Petrochemical
Industries
سرکابل هوایی سه کر حرارتی جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی HSG – 3E

سرکابل هوایی سه کر حرارتی جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی جهت محیط هایی با آلودگی باال HHG – 3E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل الکتروفیلتر HHD -1E
Electrostatic Heat Shrinkable Single Cable Termination
این سرکابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته  DCمتناسب بوده و طراحی آن بگونه است که تحمل ولتاژ  DCو آلودگی محیط سنگین مانند الکترو فیلتر
کارخانجات سیمان را دارند .

محل کاربرد

این سرکابل بیشتر در الکتروفیلتر های محیط های صنعتی مانند کارخانه های
سیمان استفاده می شود.

اجزای سر کابل

مشخصات فنی

• کابلشو ارت
• دستور نصب
• بشقابک
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• نوع عایق کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC 60840

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای تحمل شرایط ولتاژ  DCو آلودگی محیطی

سرکابل تک کر حرارتی الکتروفیلتر HHD – 1E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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HH
HL= Length of Cable lug

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی

HL

سرکابل داخلی تک کر حرارتی جهت استفاده در صنایع فوالد HCL -1I , HSL -1I
Heat Shrinkable Indoor Single Core Cable Termination For Steel Industries
این سرکابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس
نمی باشد استفاده می شوند.
به علت اهمیت باالی تامین انرژی در صنایع فوالد سرکابلها به گونه ای طراحی شده اند که تحمل تنشهای ولتاژی مداوم که ناشی از وجود کوره های ذوب است
را داشته باشند و احتمال ایجاد مشکل بر اثر ضربه های شدید الکتریکی و غیرمتعارف و متوالی در این صنعت به شدت کاهش یافته است.
این سر کابل جهت ولتاژ  52و  72کیلوولت کاربرد دارد.

محل کاربرد

سرکابلهای  HSL – 1Iبیشتر در پست های سر پوشیده توزیع برق و تابلو برق جهت کارخانه های
فوالد که دارای استاندارد جهت نصب می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
سرکابل  HCL – 1Iنیز مانند سرکابل ها فوق می باشد با این تفاوت که برای تابلو ها و پست های
برق با فضای کم طراحی شده اند .

اجزای سر کابل داخلی

HH

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان

HL= Length of Cable lug

• کابلشو ارت
• دستور نصب
• بشقابک
• کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)

• روکش های عایق
• روکش های استرس کنترل
• نوار مشکی
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی

مشخصات فنی

HL

• مطابق با استاندارد
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای استرس کنترل مقاوم در برابر ولتاژ ضربه کوره های القایی
IEC 60840

سرکابل داخلی تک کر حرارتی جهت صنایع فوالد HSL – 1I

سرکابل داخلی تک کر حرارتی جهت صنایع فوالد با ابعاد کوچکتر HCL – 1I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سر کابل هوایی تک کر حرارتی جهت استفاده در صنایع فوالد HHL – 1E , HSL – 1E
Heat Shrinkable Outdoor Single Core Cable Termination For Steel Industries
این سرکابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس
است استفاده می شوند.
به علت اهمیت باالی تامین انرژی در صنایع فوالد سرکابلها به گونه ای طراحی شده اند که تحمل تنشهای ولتاژی مداوم که ناشی از وجود کوره های
ذوب است را داشته باشند و احتمال ایجاد مشکل بر اثر ضربه های شدید الکتریکی و غیرمتعارف و متوالی در این صنعت به شدت کاهش یافته است.
این سر کابل جهت ولتاژ  52و  72کیلوولت کاربرد دارد.

محل کاربرد

در شرایط که آلودگی محیط متوسط باشد از سرکابل با کد  HSL – 1Eاستفاده می شود و
جهت محیط های با آلودگی باال سر کابل با کد  HHL – 1Eاستفاده می شود .

HL

اجزای سر کابل هوایی

مشخصات فنی

• کابلشو ارت
• دستور نصب
• بشقابک
• کیت آرمور (در صورت آرموردار بودن کابل)

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان

HL= Length of Cable lug

• روکش های عایق
• روکش های استرس کنترل
• نوار مشکی
• چسب قرمز
• کابلشو فشار قوی

HH

• مطابق با استاندارد
• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای استرس کنترل مقاوم در برابر ولتاژ ضربه کوره های القایی
IEC 60840

سرکابل هوایی تک کر حرارتی جهت صنایع فوالد HSL – 1E

سرکابل تک کر حرارتی جهت صنایع فوالد جهت محیط با آلودگی باال HHL – 1E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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مفصل تک کر حرارتی عمومی HJMV - 11
General Heat Shrinkable Single Core Joint
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشند و دو کابل بدون آرمور هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده می شوند و میتوانند بصورت دفنی و یا بر روی سینی قرار داده شوند.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه آلومینیوم HJMV -1124 -185 AL

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
مفصل تک کر حرارتی عمومی HJMV – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

مفصل سه کر حرارتی عمومی HJMV - 33
General Heat Shrinkable Three Core Joint
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و دو کابل بدون آرمور هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده می شوند و میتوانند بصورت دفنی و یا بر روی سینی قرار داده شوند.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل سه کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه مسی HJMV -3324 -185 CU

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
مفصل سه کر حرارتی عمومی HJMV – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تک کر حرارتی آرمور دار بدون کیس آمور HJUV-11
Armored Heat Shrinkable Single Core Cable Joint Without Armor Case
این مفصل ها جهت نصب انواع کابلهای تک رشته آرمور مناسب می باشند و دو کابل آرمور دار هم سایز را به هم اتصال می دهد .با توجه به عدم وجود کیس
فلزی در این مفصل طراحی آن به گونه ای است که اتصال الکتریکی بین آرمور کابلها ،در دو سمت برقرار شود.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه هایی استفاده می شوند که نیاز به حفاظت در برابر فشار های مکانیکی وارده از محیط را ندارد و
با توجه به عدم استفاده از کیس آرمور  ،قطر مفصل تقریبا همانند قطر کابل بوده و جهت استفاده در سینی کابل بسیار مناسب است.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)

• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیت آرمور

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه آلومینیوم HJUV -1124 -185 AL

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
• دارای حجم کم در مقایسه با مفصل های دارای کیس آرمور
مفصل تک کر حرارتی آرموردار بدون کیس آرمور HJUV – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

مفصل سه کر حرارتی آرموردار بدون کیس آرمور HJUV-33
Armored Heat Shrinkable Three core cable joint without armor case
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلها ی سه رشته آرموردار مناسب می باشند و دو کابل آرموردار هم سایز را به هم اتصال می دهد .با توجه به عدم وجود
کیس فلزی در این مفصل  ،طراحی آن بگونه ای است که اتصال الکتریکی بین آرمورهای کابلها در دوسمت برقرار شود.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه هایی استفاده می شوند که نیاز به حفاظت در برابر فشار های مکانیکی وارد از محیط را ندارد و
با توجه به عدم استفاده از کیس آرمور  ،قطر مفصل تقریبا همانند قطر کابل بوده و جهت استفاده در سینی کابل بسیار مناسب است.

اجزا مفصل

• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت
• کیت آرمور

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل سه کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه مسی HJUV -3324 -185 CU

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
• دارای حجم کم در مقایسه با مفصل هایی با کیس آرمور
مفصل سه کر حرارتی آرموردار بدون کیس آرمور HJUV – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تک کر حرارتی آرموردار دارای کیس آرمور HJCV - 11
Armored Heat Shrinkable Single Core Cable Joint with Armor Case
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلها تک رشته آرموردار مناسب می باشند و دو کابل آرموردار هم سایز را به هم اتصال می دهد  .این مفصل دارای
کیس فلزی بوده که توان محافظت مکانیکی و الکتریکی همانند آرمور کابل را دارا می باشد.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه هایی استفاده می شود که نیاز به حفاظت در برابر فشار مکانیکی وارده از محیط و یا حفاظت در
برابر جوندگان را دارند.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)

• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیس آرمور

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه آلومینیوم HJCV -1124 -185 AL

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
مفصل تک کر حرارتی آرموردار با روکش حرارتی دارای کیس آرمور HJCV – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

مفصل سه کر حرارتی آرموردار دارای کیس آرمور HJCV -33
Armored Head Shrinkable Three Core Cable Joint with Armor Case
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابل های سه رشته آرموردار مناسب می باشند و دو کابل آرموردار هم سایز را به هم اتصال می دهد این مفصل دارای
کیس فلزی بوده که توان محافظت مکانیکی و خاصیت الکتریکی همانند آرمور کابل را دارا می باشد.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه هایی استفاده می شود که نیاز به حفاظت در برابر فشار های مکانیکی وارده از محیط و یا حفاظت در
برابر جوندگان را دارند.

اجزا مفصل

• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیس آرمور

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل سه کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه مسی HJCV -3324 -185 CU

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
مفصل سه کر حرارتی آرموردار با روکش حرارتی دارای کیس آرمور HJCV – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تک کر حرارتی جهت استفاده در صنایع نفت  ،گاز و پتروشیمی HJCG -11 ,HJRG -11 , HJMG -11 , HJEG -11

Heat Shrinkable Single Core Cable Joint for Oil-Gas & Petrochemical Purpose
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلها تک رشته مناسب می باشند و بعلت اهمیت باالی تامین انرژی در این صنایع ،تکنولوژی این مفصل ها به گونه ای
است که در شرایط بسیار سخت تنشهای ولتاژی بتوانند کار کنند و احتمال ایجاد مشکل در مفصل به شدت کاهش یافته است و همچنین با توجه به شرایط
الکتروموتورها توان تحمل ضربه های شدید و غیر متعارف متوالی را دارا می باشد.

محل کاربرد

در محیط هایی که آلودگی خاک و رطوبت به صورت نرمال باشد از مفصلی با کد  HJCG -11برای کابل های آرموردار و برای کابل های بدون
آرمور از کد  HJMG -11استفاده می شود .
جهت محیط هایی که دارای آلودگی اسیدی و یا بازی خاک یا میزان باالی رطوبت و یا غوطه ور در آب باشد از مفصل با کد HJEG -11
جهت کابل های آرموردار و جهت کابلهای بدون آرمور از کد  HJRG -11استفاده می شود.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی

• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیس رزین ( جهت کد های )HJRG-11,HJEG-11
• رزین و هاردنر ( جهت کد های )HJRG-11,HJEG-11
• کیس آرمور (جهت کد )HJCG-11

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
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جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  12kvبا سطح مقطع  300 mmو نوع

دوراهه مسی و آرموردار برای محیط با رطوبت نرمال
HJMG -1112 – 300 CU

مفصل تک کر حرارتی جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی  ،بدون آرمور و محیط با آلودگی نرمال HJMG – 11

مفصل تک کر حرارتی جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی  ،آرموردار و محیط با آلودگی نرمال HJCG – 11

مفصل تک کر حرارتی جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی  ،بدون آرمور و محیط با آلودگی باال HJRG – 11

مفصل تک کر حرارتی جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی  ،آرموردار و محیط با آلودگی باال HJEG – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل سه کر حرارتی جهت استفاده در صنایع نفت  ،گاز و پتروشیمی HJCG -33 ,HJRG -33 , HJMG -33 , HJEG -33

Heat Shrinkable Three Core Cable Joint for Oil-Gas & Petrochemical Purpose
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلها سه رشته مناسب می باشند و بعلت اهمیت باالی تامین انرژی در این صنایع ،تکنولوژی این مفصل ها به گونه ای
است که در شرایط بسیار سخت تنشهای ولتاژی بتوانند کار کنند و احتمال ایجاد مشکل در مفصل به شدت کاهش یافته است و همچنین با توجه به شرایط
الکتروموتورها توان تحمل ضربه های شدید و غیر متعارف متوالی را دارا می باشد.

محل کاربرد

در محیط هایی که آلودگی خاک و رطوبت به صورت نرمال باشد از مفصلی با کد  HJCG - 33برای کابل های آرموردار و برای کابل های بدون
آرمور از کد  HJMG -33استفاده می شود.
جهت محیط هایی که دارای آلودگی اسیدی و یا بازی خاک یا میزان باالی رطوبت و یا غوطه ور در آب باشد از مفصل با کد HJEG -33
جهت کابل های آرموردار و جهت کابلهای بدون آرموراز کد  HJRG -33استفاده می شود.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی

• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیس رزین ( جهت کد های )HJRG-33,HJEG-33
• رزین و هاردنر ( جهت کد های )HJRG-33,HJEG-33
• کیس آرمور(جهت کد )HJCG-33

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
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جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل سه کر  36kvبا سطح مقطع  150 mmو
نوع دوراهه مسی بدون آرمور برای محیط با رطوبت باال

HJRG -3336 -150 CU

مفصل سه کر حرارتی جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی  ،بدون آرمور و محیط با آلودگی نرمال HJMG – 33

مفصل سه کر حرارتی جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی  ،آرموردار و محیط با آلودگی نرمال HJCG – 33

مفصل سه کر حرارتی جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی  ،بدون آرمور و محیط با آلودگی باال HJRG – 33

مفصل سه کر حرارتی جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی  ،آرموردار و محیط با آلودگی باال HJEG – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تك كر حرارتي جهت استفاده در تونل ،مترو و معدن HJMT -11
Heat Shrinkable Single Core Cable Joint For Tunnel, Metro & Mine Purpose
اين مفصل ها جهت نصب بر روی انواع كابلهاي تك رشته مناسب مي باشند و دو کابل هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

با توجه به خاصیت خودخاموش شوندگی و عدم تولید گازهای سمی در هنگام بروز حادثه و با توجه به تحمل باالی این مفصل در برابر تنشهای ولتاژی،
از این مفصل بیشتر در تونلهای مترو و ماشین و یا معادن استفاده می کنند.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه آلومینیوم HJMT -1124 -185 AL

• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• عدم ایجاد گازهای سمی در هنگام بروز حادثه

مفصل تک کر حرارتی جهت تونل و مترو HJMT – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

مفصل سه كر حرارتي جهت استفاده در تونل ،مترو و معادن HJMT -33
Heat Shrinkable Cable Joint for Tunnel, Metro & Mine purpose
این مفصل جهت نصب برو روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و دو کابل هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

با توجه به خاصیت خودخاموش شوندگی و عدم تولید گازهای سمی در هنگام بروز حادثه و با توجه به تحمل باالی این مفصل در برابر تنشهای ولتاژی،
از این مفصل بیشتر در تونلهای مترو و ماشین و یا معادن استفاده میکنند.

اجزا مفصل

• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه مسی HJMT -3324 -185 CU

• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• عدم ایجاد گازهای سمی در هنگام بروز حادثه

مفصل سه کر حرارتی جهت تونل و مترو HJMT – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تعمیری تک کر حرارتی HJMR – 11
Heat Shrinkable Single Core Repair Cable Joint
اين مفصل ها جهت نصب بر روی انواع كابلهاي تك رشته مناسب مي باشند و دو کابل هم سایز یا غیر هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

اين مفصل جهت نصب و ترمیم بر روی انواع كابل هاي تك رشته مناسب مي باشند و دو کابل هم سایز یا غیر هم سایز را به هم اتصال می دهند.
این مفصلها جهت تعمیر و نگهداری کابل ها و یا مفصل هایی استفاده می شود که دچار آسیب شده اند و با محدویتهای مانند فضای کم ،زمان محدود،
نیاز به قطعات خاص جهت ترمیم ،روبه رو هستند و همچنین امکان لخت کردن کابل به صورت نرمال وجود ندارد و با توجه به فضای کم ،لخت کردن
کابل با محدودیت هایی رو به رو است ،این مفصل طراحی و به بازار عرضه شده است.

اجزا مفصل

• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه بلند (در صورت نیاز)
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

• روکش عایق
• روکش مشکی
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
• تسریع در تعمیرات و کاهش زمان خاموشی
• عدم نیاز به اتصال  2مفصل در کابل آسیب دیده

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه آلومینیوم HJMR -1124 -185 AL

مفصل تک کر حرارتی تعمیری HJMR – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

مفصل تعمیری سه کر حرارتی HJMR – 33
Heat Shrinkable Three Core Repair Cable Joint
اين مفصل ها جهت نصب بر روی انواع كابلهاي سه رشته مناسب مي باشند و دو کابل هم سایز یا غیر هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

اين مفصل جهت نصب و ترمیم بر روی انواع كابل هاي سه رشته مناسب مي باشند و دو کابل هم سایز یا غیر هم سایز را به هم اتصال می دهند.
این مفصلها جهت تعمیر و نگهداری کابل ها و یا مفصل هایی استفاده می شود که دچار آسیب شده اند و با محدویتهای مانند فضای کم ،زمان محدود،
نیاز به قطعات خاص جهت ترمیم ،روبه رو هستند و همچنین امکان لخت کردن کابل به صورت نرمال وجود ندارد و با توجه به فضای کم ،لخت کردن
کابل با محدودیت هایی رو به رو است ،این مفصل طراحی و به بازار عرضه شده است.

اجزا مفصل

• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه بلند (در صورت نیاز)
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

• روکش عایق
• روکش مشکی
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

• دارای الیه محافظ UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
• تسریع در تعمیرات و کاهش زمان خاموشی
• عدم نیاز به اتصال  2مفصل در کابل آسیب دیده

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل سه کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه مسی HJMR -3324 -185 CU

مفصل سه کر حرارتی تعمیری HJMR – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تک کر رزینی جهت استفاده در فرودگاه و صنایع ریلی HJRA – 11 , HJEA – 11

Single Core Cable Resin Joint for Airport & Railway Purpose
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابل های تک رشته مناسب می باشند و دو کابل بدون آرمور و یا آرموردار هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

محل هایی که احتمال ایجاد آسیب از محیط فروان می باشد و فشار های مکانیکی باال باشد این مفصل استفاده می شود .این مفصل همچنین
قدرت باالیی در برابر فشار ها الکتریکی ناشی از الکتروموتورها و یا سوئیچینگ دارد و به خوبی ضربات الکتریکی ( )IMPULSEرا تحمل می نماید
و با توجه به رزین استفاده شده در آن در برابر آلودگی بازی و یا اسیدی خاک بسیار مقاوم می باشد و در داخل آب نیز به راحتی قابل استفاده
می باشد.
جهت کابل های آرموردار از کد  HJEA -11و کابل های بدون آرمور از کد  HJRA -11استفاده می شود.

اجزا مفصل

• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت

• دستور نصب
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیس رزین
• رزین و هاردنر

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

• دارای الیه محافظ UV

• حداکثر یک ساعت پس از نصب قابل بهره برداری می باشد
• تحمل بسیار باال در بابر ولتاژ ضربه و رطوبت و آالیند های خاکی
• دارای طول بسیار کم
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جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص
می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :
مفصل تک کر رزینی  6kvبا سطح مقطع  50 mmو نوع
هادی مسی و آرمور دار
HJEA -1106 – 50 CU

Single Core Cable Resin Joint
For
Airport & Railway
Purpose
مفصل تک کر رزینی جهت استفاده در فرودگاه و صنایع ریلی بدون آرمور HJRA - 11

مفصل تک کر رزینی جهت استفاده در فرودگاه و صنایع ریلی آرموردار HJEA - 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل سه کر رزینی جهت استفاده در فرودگاه و صنایع ریلی HJRA – 33 , HJEA – 33

Three Core Cable Resin Joint for Airport & Railway Purpose
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابل های سه رشته مناسب می باشند و دو کابل بدون آرمور و یا آرموردار هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

محل هایی که احتمال ایجاد آسیب از محیط فروان می باشد و فشار های مکانیکی باال باشد این مفصل استفاده می شود .این مفصل همچنین
قدرت باالیی در برابر فشار ها الکتریکی ناشی از الکتروموتورها و یا سوئیچینگ دارد و به خوبی ضربات الکتریکی ( )IMPULSEرا تحمل می نماید
و با توجه به رزین استفاده شده در آن در برابر آلودگی بازی و یا اسیدی خاک بسیار مقاوم می باشد و در داخل آب نیز به راحتی قابل استفاده
می باشد.
برای کابل های آرموردار از کد  HJEA -33و کابل های بدون آرمور از کد  HJRA -33استفاده می شود.

اجزا مفصل

• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت

• دستور نصب
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیس رزین
• رزین و هاردنر

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

• دارای الیه محافظ UV

• حداکثر یک ساعت پس از نصب قابل بهره برداری می باشد
• تحمل بسیار باال در بابر ولتاژ ضربه و رطوبت و آالیند های خاکی
• دارای طول بسیار کم
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جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص
می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :
مفصل سه کر رزینی  12kvبا سطح مقطع  120 mmو نوع
دوراهی مسی و بدون آرمور دار
HJRA -3312 – 120 CU

Three Core Cable Resin Joint
For
Airport & Railway
Purpose
مفصل سه کر رزینی جهت استفاده در فرودگاه و صنایع ریلی بدون آرمور HJRA - 33

مفصل سه کر رزینی جهت استفاده در فرودگاه و صنایع ریلی آرموردار HJEA - 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تبدیلی جهت کابل خشک به خشک HJMP – 33 / HJMP – 11/ HJMP - 31

Transition Cable Joint for XPLE cable
با توجه به گران بودن مس  ،استفاده از کابلهای آلومینیومی با سطح مقطع باالتر نسبت به کابلهای مسی  ،رواج پیدا کرده است و جهت اتصال این دو کابل با
یکدیگر نیاز به مفصل خاصی وجود دارد  .این مفصل ها جهت اتصال یک کابل خشک سه کر به سه کابل خشک تک کر  ،کابل خشک سه کر به کابل خشک
سه کر و کابل خشک تک کر به کابل خشک تک کر که دارای سطح مقطع متفاوت هستند و یا نوع هادی متفاوت دارند مورد استفاده قرار میگیرد .

محل کاربرد

این مفصلها بیشتر در توزیع برق شهر و یا در ورودی پستها استفاده می شوند و برای اتصال کابلهای سه کر و یا تک کر خشک قدیمی به
کابلهای سه کر و یا تک کر خشک جدید استفاده می شود.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)

• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• سه نظام ( جهت کد ) HJMP – 31

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
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جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تبدیلی  24kvجهت کابل سه کر  120 mmبه سه
کابل تک کر  150 mmبا دو راهه مسی
HJMP -3124 -120150 CU

مفصل کابل سه کر به سه عدد کابل تک کر HJMP - 31

مفصل کابل سه کر به کابل سه کر HJMP - 33

مفصل کابل تک کر به کابل تک کر HJMP - 11

سطح مقطع کابل اول (درصورت سه کر به تک کر بودن مفصل جهت کابل سه کر ) ( میلی متر مربع ) = Z
سطح مقطع کابل دوم (درصورت سه کر به تک کر بودن مفصل جهت کابل تک کر ) ) میلی متر مربع ) = X
نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر تک سرب به سه کابل خشک تک کر HJMS -31
Heat Shrinkable Transition Cable Joint for Three core single Lead PILC cable to three single core XLPE cable

این مفصل ها جهت اتصال کابل های سه کر روغنی تک سرب به سه کابل خشک تک کر استفاده می شوند .این مفصل قابلیت اتصال کابل هایی با سطح مقطع
متفاوت را دارد.

محل کاربرد

این مفصلها بیشتر در توزیع برق شهر ،تعمیرات و ایجاد پستهای جدید استفاده می شوند.

اجزا مفصل

• دوراهه فشار قوی
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیت نصب
• سه نظام قرمز
• سه نظام مشکی

• روکش قرمز
• روکش استرس کنترل
• روکش ضد روغن
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278

به کابل خشک تک کر سایز  185 mmآلومینیوم 24kv

IEC60502-4

HJMS -3124 -95185 BI

• دارای الیه محافظ UV

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل کابل سه کر روغنی تک سرب سایز  95 mmمس

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
مفصل تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر تک سرب به سه کابل خشک تک کر HJMS -31

سطح مقطع کابلهای خشک ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

سطح مقطع کابل روغنی ( میلی متر مربع ) = Z

مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر سه سرب به کابل خشک تک کر HJMH -31
Heat Shrinkable Transition Joint for Three Core Three Lead PILC Cable to Three Single Core XLPE Cable

این مفصل ها جهت اتصال کابل های روغنی سه کر سه سرب به کابل های خشک تک کر استفاده می شود.

محل کاربرد

این مفصلها بیشتر در توزیع برق شهر ،تعمیرات و ایجاد پستهای جدید استفاده می شوند.

اجزا مفصل

• دوراهه فشار قوی
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیت نصب
• سه نظام قرمز

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• روکش ضد روغن
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278

سه کابل تک کر خشک سایز  185 mmآلومینیوم 24kV

IEC60502-4

HJMH -3124 -120185BI

• دارای الیه محافظ UV

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل کابل سه کر روغنی سه سرب سایز  120 mmمس به

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
مفصل تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر سه سرب به سه کابل خشک تک کر HJMH -31

سطح مقطع کابلهای خشک ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

سطح مقطع کابل روغنی ( میلی متر مربع ) = Z
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مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر تک سرب به کابل خشک سه کر HJMS – 33
Heat Shrinkable Transition Joint for Three Core Single Lead PILC Cable to Three Core XLPE Cable
این مفصل ها جهت اتصال کابل های روغنی سه کر تک سرب به کابل های خشک سه کر استفاده می شود  .این مفصل قابلیت اتصال در کابل با سطح مقطع
متفاوت را دارا می باشد.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر  ،تعمیرات و یا ایجاد پستهای جدید استفاده می شوند.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• روکش ضد روغن
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• سه نظام مشکی

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل کابل سه کر روغنی تک سرب سایز 185 mmآلومینیوم
به کابل خشک سه کر سایز  185 mmآلومینیوم 24kv
HJMS -3324 -185185AL

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
مفصل تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر تک سرب به کابل خشک سه کر HJMS -33

سطح مقطع کابلهای خشک ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

سطح مقطع کابل روغنی ( میلی متر مربع ) = Z

مفصل حرارتی تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر سه سرب به کابل خشک سه کر HJMH – 33
Heat Shrinkable Transition Joint for Three Core Three Lead PILC Cable to Three Core XLPE Cable
این مفصل ها جهت اتصال کابل های روغنی سه کر سه سرب به کابل های خشک سه کر استفاده می شود  .این مفصل قابلیت اتصال دو کابل با سطح مقطع
متفاوت را دارا می باشد.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر  ،تعمیرات و یا ایجاد پستهای جدید استفاده می شوند.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• روکش ضد روغن
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی

• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تبدیلی کابل سه کر روغنی سه سرب سایز 120 mm
آلومینیوم به کابل خشک سه کر سایز  150 mmمسی 24kv
HJMH -3324 -120150 BI

• دارای الیه محافظ UV

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
مفصل تبدیلی جهت کابل روغنی سه کر سه سرب به کابل خشک سه کر HJMH -33

سطح مقطع کابلهای خشک ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

سطح مقطع کابل روغنی ( میلی متر مربع ) = Z
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مفصل حرارتی جهت کابلهای خود نگهدار HJMB - 11
Heat Shrinkable Joint for CC Line
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای خود نگهدار مناسب می باشند و دو کابل بدون آرمور هم سایز را به هم اتصال می دهند و روکش نهایی آنها
دارای مواد مخصوصی است که در برابر اشعه خورشید و سرما و گرما مقاوم هستند.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت افقی یا عمودی قابل نصب است.

اجزا مفصل

• روکش عایق
• روکش استرس کنترل
• چسب زرد
• نوار نیمه هادی
• نوار عایق
• توری مسی
• روکش دوالیه ( قرمز  /مشکی)

• دوراهه فشار قوی مخصوص
• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی چسب دار مقاوم در برابر اشعه آفتاب
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق پلیمر کراسلینک شده
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد CNELEC HD 629.1S1 , DIN VDE 0278
IEC60502-4

• دارای الیه محافظ ANTI UV & ANTI TRACK

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kVبا سطح مقطع  70mmو نوع دوراهه

آلومینیوم

HJMB -1124 -70 AL

• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل
مفصل حرارتی جهت کابلهای خود نگهدار HJMB – 11

سطح مقطع کابلهای خشک ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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سرکابل داخلی تک کر سرد CSK -1I
Cold Shrink Indoor Single Core Cable Termination
این سر کابلها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشد و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس نیست
استفاده می شوند.
این نوع سر کابلها در رنج ولتاژی  3.3الی  36کیلوولت قابل ارائه می باشند.

محل کاربرد

سرکابلهای  CSK -1Iعموماً در پستهای توزیع برق و شهر و یا کارخانه ها
و تابلوهایی که دارای فضای مناسب می باشند و یا دراتاق های ترانس و یا
پستهای سر پوشیده مورد استفاده قرار می گیرد .

اجزای سر کابل داخلی

• روکش استرس کنترل و عایق و بشقابک
• نوار نیمه هادی
• نوار آببندی
• کابلشوفشار قوی
• کابلشو ارت

• دستور نصب
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل تک کر داخلی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع
185 mm2و کابلشو بیمتال CSK – 1I24 -185BI

سرکابل داخلی تک کر سرد CSK - 1I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل هوایی تک کر سرد CSK -1E
Cold Shrink Outdoor Single Core Cable Termination
این سر کابلها جهت نصب بر روی انواع کابل ها تک رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس است و
آلودگی محیطی آن نیز متوسط باشد استفاده می شوند.
این نو سرکابلها در رنج ولتاژی  3.3الی  36کیلو ولت قابل ارائه می باشند.

محل کاربرد

سر کابل  CSK – 1Eبیشتر در ورودی پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها
استفاده می شوند و همچنین در بعضی سکو ها و یا دکلهای برق که دارای حریم
مناسب جهت نصب می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای سر کابل هوایی

• روکش استرس کنترل ،عایق و بشقابک
• نوار نیمه هادی
• نوار آببندی
• کابلشو فشار قوی

• کابلشو ارت
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• دستور نصب

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل

نمایید.

برای مثال :

سر کابل تک کر هوایی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع

185 mm2و کابلشو آلمینیوم CSK – 1E24 -185Al

سرکابل هوایی تک کر سرد CSK - 1E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل داخلی سه کر سرد CSK -3I
Cold Shrink Indoor Three Core Cable Termination
این سرکابل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و در محیط بسته که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آن در تماس نیست
استفاده می شوند.

محل کاربرد

سرکابلهای  CSK -3Iدر پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها و در تابلو هایی
که دارای فضای مناسب می باشند و یا در اتاقهای ترانس و یا پستهای سر پوشیده
مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای سر کابل داخلی

• روکش استرس کنترل ،عایق و بشقابک
• روکش عایق بلند
• نوار نیمه هادی
• نوار آببندی
• کابلشوفشار قوی

• کابلشو ارت

• سه نظام
• دستور نصب
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )
• انگل بوت ( در صورت نیاز بر حسب مشخصات تابلو )

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل سه کر داخلی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع
185 mm2و کابلشو مسی CSK – 3I24 -185Cu

سرکابل داخلی سه کر حرارتی CSK - 3I

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سرکابل هوایی سه کر سرد CSK -3E
Cold Shrink Outdoor Three Core Cable Termination
این سرکابل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و در محیط باز که باد و باران یا برف به صورت مستقیم با آنها در تماس است و
آلودگی محیطی آن نیز متوسط باشد استفاده می شوند.

محل کاربرد

سرکابلهای  CSK -3Eدر ورودی پستهای توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده
می شوند و همچنین در بعضی سکو ها و یا دکلهای برق که دارای حریم مناسب
جهت نصب می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

اجزای سر کابل هوایی

• روکش استرس کنترل ،عایق و بشقابک
• روکش عایق بلند
• نوار نیمه هادی
• نوار آببندی
• کابلشو فشار قوی
• کابلشو ارت

• دستور نصب
• سه نظام
• کیت آرمور ( در صورت آرموردار بودن کابل)
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت )

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی
مشخص می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر

عمل نمایید.
برای مثال :

سر کابل سه کر هوایی جهت ولتاژ  24kvبا سطح مقطع

185 mm2و کابلشو مسی CSK – 3E24 -185Cu

سرکابل هوایی سه کر سرد CSK - 3E

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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مفصل تک کر سرد CJMV - 11
Cold Shrink Single Core Joint
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای تک رشته مناسب می باشند و دو کابل بدون آرمور هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده می شوند و میتوانند بصورت دفنی و یا بر روی سینی قرار داده شوند.

اجزا مفصل

• روکش استرس کنترل  ،عایق و نیمه هادی
• نوار نیمه هادی
• توری مسی
• دوراهه فشار قوی

• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه آلومینیوم CJMV -1124 -185 AL

مفصل تک کر سرد CJMV – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

مفصل سه کر سرد CJMV - 33
Cold Shrink Three Core Joint
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلهای سه رشته مناسب می باشند و دو کابل بدون آرمور هم سایز را به هم اتصال می دهند.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه ها استفاده می شوند و میتوانند بصورت دفنی و یا بر روی سینی قرار داده شوند.

اجزا مفصل

• روکش استرس کنترل  ،عایق و نیمه هادی
• نوار نیمه هادی
• توری مسی
• دوراهه فشار قوی

• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل سه کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه مسی CJMV -3324 -185 CU

مفصل سه کر سرد CJMV – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تک کر سرد آرمور دار بدون کیس آمور CJUV-11
Armored Cold Shrink Single Core Cable Joint Without Armor Case
این مفصل ها جهت نصب انواع کابلهای تک رشته آرمور مناسب می باشند و دو کابل آرمور دار هم سایز را به هم اتصال می دهد .با توجه به عدم وجود کیس
فلزی در این مفصل طراحی آن به گونه ای است که اتصال الکتریکی بین آرمور کابلها ،در دو سمت برقرار شود.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه هایی استفاده می شوند که نیاز به حفاظت در برابر فشار های مکانیکی وارده از محیط را ندارد و
با توجه به عدم استفاده از کیس آرمور  ،قطر مفصل تقریبا همانند قطر کابل بوده و جهت استفاده در سینی کابل بسیار مناسب است.

اجزا مفصل

• روکش استرس کنترل  ،عایق و نیمه هادی
• نوار نیمه هادی
• توری مسی
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت

• دستور نصب
• روکش نهایی
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیت آرمور

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای حجم کم در مقایسه با مفصل های دارای کیس آرمور

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه آلومینیوم CJUV -1124 -185 AL

مفصل تک کر سرد آرموردار بدون کیس آرمور CJUV – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

مفصل سه کر سرد آرموردار بدون کیس آرمور CJUV-33
Armored Cold Shrink Three core cable joint without armor case
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلها ی سه رشته آرموردار مناسب می باشند و دو کابل آرموردار هم سایز را به هم اتصال می دهد .با توجه به عدم وجود
کیس فلزی در این مفصل  ،طراحی آن بگونه ای است که اتصال الکتریکی بین آرمورهای کابلها در دوسمت برقرار شود.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه هایی استفاده می شوند که نیاز به حفاظت در برابر فشار های مکانیکی وارد از محیط را ندارد و
با توجه به عدم استفاده از کیس آرمور  ،قطر مفصل تقریبا همانند قطر کابل بوده و جهت استفاده در سینی کابل بسیار مناسب است.

اجزا مفصل

• روکش استرس کنترل  ،عایق و نیمه هادی
• نوار نیمه هادی
• توری مسی
• روکش دوالیه( قرمز  /مشکی)
• دوراهه فشار قوی

• دوراهه ارت
• دستور نصب
• روکش نهایی
• کیت ارت
• کیت آرمور

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای حجم کم در مقایسه با مفصل هایی با کیس آرمور

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل سه کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه مسی CJUV -3324 -185 CU

مفصل سه کر سرد آرموردار بدون کیس آرمور CJUV – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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مفصل تک کر سرد آرموردار دارای کیس آرمور CJCV - 11
Armored Cold Shrink Single Core Cable Joint with Armor Case
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابلها تک رشته آرموردار مناسب می باشند و دو کابل آرموردار هم سایز را به هم اتصال می دهد  .این مفصل دارای
کیس فلزی بوده که توان محافظت مکانیکی و الکتریکی همانند آرمور کابل را دارا می باشد.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه هایی استفاده می شود که نیاز به حفاظت در برابر فشار مکانیکی وارده از محیط و یا حفاظت در
برابر جوندگان را دارند.

اجزا مفصل

• روکش استرس کنترل  ،عایق و نیمه هادی
• نوار نیمه هادی
• توری مسی
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت

• دستور نصب
• روکش نهایی
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیس آرمور

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل تک کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه آلومینیوم CJCV -1124 -185 AL

مفصل تک کر سرد آرموردار دارای کیس آرمور CJCV – 11

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
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نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI

مفصل سه کر سرد آرموردار دارای کیس آرمور CJCV -33
Armored Cold Shrink Three Core Cable Joint with Armor Case
این مفصل ها جهت نصب بر روی انواع کابل های سه رشته آرموردار مناسب می باشند و دو کابل آرموردار هم سایز را به هم اتصال می دهد این مفصل دارای
کیس فلزی بوده که توان محافظت مکانیکی و خاصیت الکتریکی همانند آرمور کابل را دارا می باشد.

محل کاربرد

این مفصل بیشتر در توزیع برق شهر و یا کارخانه هایی استفاده می شود که نیاز به حفاظت در برابر فشار های مکانیکی وارده از محیط و یا حفاظت در
برابر جوندگان را دارند.

اجزا مفصل

• روکش استرس کنترل  ،عایق و نیمه هادی
• نوار نیمه هادی
• توری مسی
• دوراهه فشار قوی
• دوراهه ارت

• دستور نصب
• روکش نهایی
• کیت ارت ( در صورت نواری بودن ارت)
• کیس آرمور

مشخصات فنی

• درجه حرارت محیط  -40الی  + 105درجه سانتیگراد
• جنس عایق سیلیکون
• خاصیت خود خاموش شوندگی ) ( flame retardant
• نصب آسان
• مطابق با استاندارد IEC60502 – 4
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای طول عمر نامحدود و برق دار شدن به محض نصب روی کابل
• دارای چسب نهایی یک پارچه برای آب بندی کل مفصل

جهت سفارش برای کابل با سطح مقطع و نوع هادی مشخص

می توانید در هنگام انتخاب کد  ،مطابق زیر عمل نمایید.
برای مثال :

مفصل سه کر  24kvبا سطح مقطع  185 mmو نوع

دوراهه مسی CJCV -3324 -185 CU

مفصل سه کر سرد آرموردار دارای کیس آرمور CJCV – 33

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X

نوع دو راهه (Y = ) CU / AL /BI
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سرکابل حرارتی  52و  72کیلوولت
High Voltage Heat Shrinkable Cable Termination 52 kV&72 kV
TAX -1I52 / TAX-1I72 / TAX-1E52 / TAX-1E72
اين سركابلها جهت اتصال كابلهاي زميني به بوشینگ ترانسفورماتور ها  ،خط هوايي و یا انواع تابلو ها مناسب مي باشد
اين سركابل ها جهت كابل هاي  PVC-XLPE-PE-EPRمناسب مي باشد و سطح مقطع  50الي  1200ميليمتر مربع را پوشش مي دهد و براي انواع
كابل هاي آرموردار ،بدون آرمور  ،سرب دار مناسب مي باشد همچنین اين سركابلها داراي زمان مصرف نامحدود مي باشند.

اسرتس کنترل
کابل  72کیلو ولت دارای میدان الکتریکی بسیار قوی می باشد که در صورت عدم کنترل آن باعث می شود
به کابل صدمه زیادی بزند و کابل را از بین ببرد .این میدان الکتریکی در انتهای کابل به جهت برداشت الیه
گرافیت کابل بسیار شدید تر می باشد .روکش های استرس کنترل شرکت پارس مفصل آسیا با تکنولوژی
جدید سعی می نماید تا در دو مرحله میدان الکتریکی یک نواخت را ایجاد کند و الکترون هایی که از الیه،
فرار می کنند را به شیلد انتقال دهد ،بدون اينكه صدمه ای به کابل وارد نماید و یا عمر کابل را کاهش دهد.

HL

HH
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HL= Length of Cable lug

روکش های استرس کنترل از نسل جدید روکش های حرارتی استرس کنترل می باشند
و بر خالف انواع قبل عمر مفید آن افزايش يافته است  .اين سركابل همانند کابلهای فشار
متوسط حرارتی نصب میگردد و احتياج به هيچ نوع وسايل خاصي جهت نصب ندارد .ولي
پيشنهاد مي شود از گرافيت بردار مناسب جهت لخت كردن كابل استفاده شود.

قطعات اصلي اين سركابلها به شرح زير مي باشد:

• روكش حرارتي مقاوم در برابر نورخورشيد و ماوراء بنفش
• روکش فشار قوی عایق
• روكش استرس كنترل فشار قوی (کوتاه)
• روکش استرس کنترل فشار قوی (بلند)
• بشقابك (تعداد آن بستگي به محل استفاده بین  4الی  10عدد
برای  72کیلوولت و بین  2الی  7عدد برای  52کیلوولت می باشد)
• كابلشو فشار قوي
• كابلشو ارت
• تجهيزات ارت
• نوار آب بندی
• نوار استرس كنترل زرد
• جوهر نیمه هادی
• گریس سیلیکون مخصوص
• طول نهايي سرکابلها جهت ولتاژ  52الي  72كيلوولت بستگي به
ارتفاع سطح دريا و فاصله خزشي مورد نياز ( 1460الي  2600ميليمتر )
لحاظ شده است.

سرکابل تک کر حرارتی داخلی جهت کابل تک کر  52و  72کیلوولت TAX-1I52 / TAX-1I72

سرکابل تک کر حرارتی هوایی جهت کابل تک کر  52و  72کیلوولت TAX-1E52 / TAX-1E72

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
جنس کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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مفصل فشار قوي حرارتی  52و  72کیلوولت مستقیم و کراس باندینگ HJMV / HKMV
High Voltage Heat Shrinkable Cable Joint 52kV & 72kV
مفصل حرارتي شرکت پارس مفصل آسیا از روكش هاي حرارتي فشار قوي مخصوص و همچنين نوار هاي عايق و نيمه هادي
جهت ولتاژ  52و  72كيلوولت جهت کنترل میدان الکتریکی و انتقال الکترونها بهره می گیرد .انواع مختلف كابل در سايز هاي
مختلف را به راحتي پوشش مي دهد.

اين مفصل همانند مفصل فشار متوسط نصب می گردد و به وسيله خاصي جهت نصب نياز ندارد و زمان نصب آن هم بسيار كوتاه مي باشد و با توجه
به سيستم جديد روكش هاي استرس كنترل به كار رفته در آن به خوبي توان كنترل ميدان مغناطيسي و الكتريكي را دارد  .روكش نهايي آن نيز
داراي يك اليه چسب آب بندي مي باشد كه باعث جلوگيري از نفوذ آب و رطوبت به داخل مفصل مي شود .همچنين با روكش نهايي رزيني نيز
قابل استفاده مي باشد.

اين مفصل جهت كابل هاي شيلد وايري و كابل هاي آرموردار و بدون آرمور مناسب مي باشد  .اين مفصل در دو ولتاژ  72كيلوولت و  52كيلوولت
بصورت مستقیم و یا كراس باندينگ قابل ارائه مي باشد .
• اين مفصل در دو نوع معمولي و كراس باندينگ ارائه مي شود وبه راحتي قابليت خروج ارت از مفصل را دارا مي باشد

مفصل تک کر حرارتی جهت کابل تک کر  52و  72کیلوولت مستقیم HJMV-1152 / HJMV-1172

مفصل تک کر حرارتی هوایی جهت کابل تک کر  52و  72کیلوولت کراس باندینگ HKMV-1152 / HKMV-1172

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
جنس دو راهه (Y = ) Al / Cu /BI
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مفصل نواري  52و  72كيلوولت TJMV / TKMV
High Voltage Tape Joint 52kV & 72kV
اين نوع مفصل با استفاده از انواع نوارهاي نيمه هادي  ،عايق و آب بندي تشكيل شده كه جهت سايز هاي مختلف كابل و تا ولتاژ  72كيلوولت مناسب مي باشد.
اين مفصل در دو نوع مستقیم و كراس باندينگ قابل استفاده مي باشد .که قابلیت اتصال دو کابل با سطح مقطع مختلف را دارد.

اين نوع مفصل يكي از قديمي ترين و متداول ترين نوع مفصل فشار قوي مي باشد كه جهت كابل هاي  XLPE –EPR-PEمطابق با استاندارد
 IEC 60840تولید می شود.

اجزا مفصل

 .1نوار نیمه هادی
 .2نوار عایق
 .3نوار نیمه هادی
 .4نوار عایق
 .5توری مسی
 .6سیم ارت

 .7نوار PVC

 .8روکش آب بندی چسبدار
 .9رزین (در صورت نیاز )
 .10کیس رزین (در صورت نیاز )
 .11روکش آب بندی چسبدار (در صورت نیاز)

• در اين مفصل به جاي روكش آب بندي مي توان از كيس رزين جهت آب بندي نيز استفاده نمود.

مفصل تک کر نواری جهت کابل تک کر  52و  72کیلوولت مستقیم TJMV-1152 / TJMV-1172

مفصل تک کر نواری جهت کابل تک کر  52و  72کیلوولت کراس باندینگ TKMV-1152 / TKMV-1172

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
جنس دو راهه (Y = ) Al / Cu /BI
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لينك باكس و ارت باکس شركت پارس مفصل آسيا
LINK BOX / EARTH BOX
لینک باکس:

با توجه به تک رشته بودن کابلهای فشار قوی  ،در صورتیکه طول آنها زیاد باشد  ،جهت همگن کردن شيلد كابلها و ايجاد ولتاژ یکسان در آنها از لينك
باكس استفاده مي شود  .در لينك باكس شیلد کابلها بصورت جداگانه از مفصل خارج شده و یا به ارت متصل شده و یا بصورت ضربدری به ارت كابل
تك رشته ديگر متصل می شود تا از افزايش ولتاژ در ارت كابلها جلوگیری شود .
لينك باكس ها بسته به نوع طراحي ،داراي برقگير ها با ولتاژ خاص مي باشند  .همچنين جهت استفاده براي كابل تك رشته و يا كواكسيال مناسب
مي باشد  .لینک باکسها قابل نصب در زیر زمین ( دفنی ) و یا بصورت هوایی را دارد .

ارت باکس :

در صورتیکه بخواهیم شیلد کابلها بدون برقگیر و به صورت مستقیم به ارت متصل شود و یا شیلد کابلها در نقطه ای کور شود از قطعه ای همانند لینک
باکس استفاده می کنیم و اگر بدون برقگیر باشد از ارت باکس استفاده می کنیم .از ارت باکس بیشتر در هنگام اتصال شیلد کابلها به ارت در نقطه
سرکابل استفاده میشود  .ارت باکسها قابل نصب در زیر زمین ( دفنی ) و یا بصورت هوایی را دارد .

قطعات يك لينك باكس و یا ارت باکس
به شرح زير مي باشد:
 .1بدنه فوالدي ضد زنگ ( استنلس استيل )
 .2در قابل قفل شدن و  %100آب بندی شده
 .3برقگير ( در صورت لینک باکس بودن )
 .4مقره رزيني و يا سيليكوني
 .5ورودي كابل
 .6روكش اب بندي
 .7كابلشو پرسي ( یا اتصال پیچی )
 .8شمش مسي قلع اندود

ارت باکس LN

برای مثال  :ارت باکس جهت استفاده هوایی با  3ورودی و کابل تک کر LNE-31

لینک باکس LW

برای مثال  :لینک باکس دفنی با  3عدد کابل ورودی کوآکسیال و برقگیر  3کیلوولت LWI – 32 - 3
تعداد کابلهای ورودی (  3یا X = ) 6
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نوع کابل ( -1تک کر  -2کواکسیال) = Y

ولتاژ برقگیر موردنیاز (کیلووات) = Z

کراسباندینگ و ترانسپوزینگ :

در این سیستم عالوه به اینکه شیلد کابلها بصورت کراسباندینگ متصل می شوند جهت کاهش ولتاژ القایی روی شیلد ها می توان هادی کابلها را نیز بصورت
ترانسپوز تغییر داد .
در زیر دیاگرامهای کراسباندینگ  -سینگل باندینگ ( )Earth boxو سیستم ترانسپوز تفصیل شرح داده شده است.
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کیت ارت کروگیت جهت کابلهای فشار قوی دارای الیه کروگیت PT100 / PJ100
EARTH KIT FOR HIGH VOLTAGE CORRUGATED CABLE
کیت ارت کروگیت:

با توجه به تک رشته بودن کابلهای فشار قوی  ،در نوعی کابل از الیه آلومینیومی کروگیت که دارای شکل هندسی موجدار می باشد  ،استفاده می شود.
این الیه به عنوان ارت کابل مورد استفاده قرار می گیرد ،که در هنگام نصب سرکابل یا مفصل همانند ارت کابل از محل مخصوص بریده می شود.
با توجه به شکل هندسی الیه کروگیت ،بعد از برش فاصله هوایی بین الیه کروگیت و گرافیت کابل ایجاد می شود .در صورتی که این فاصله هوایی گرفته
نشود  ،تنشهای کابل در هنگام برقدار شدن باعث فرورفتن الیه کروگیت در گرافیت کابل شده و ایجاد حادثه خواهد کرد.
اجزای تشکیل دهنده کیت ارت کروگیت ،بعد از نصب ،ارت را به صورت کامل برقرار کرده و فاصله هوایی بین الیه کروگیت و گرافیت کابل را پوشش
داده و از ایجاد حادثه در آینده جلوگیری خواهد کرد.

کیت ارت کروگیت
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سركابل پالگ اين فشار متوسط
Plug In Termination Medium Voltage
سركابلهاي پالگ اين جهت ترانس ها و پست هاي كمپكت و یا  GISطراحي شده و كابلهاي زميني و يا كابلهاي خودنگهدار را به بوشينگ مربوطه تابلو و يا
ترانس و يا بوشينگ  ...وصل مي نمايد .تفاوت اصلي اين سركابل ها با سركابلهاي حرارتي به شرح زير مي باشد :

• سركابلهاي معمولي به وسيله پيچ يا مهره به محل مورد نظر اتصال پيدا مي نمايند كه به وسيله كابلشو و يا كلمپ اين امر انجام خواهد شد ولي در سركابل
پالگ اين بوشينگ به صورت نرگي و مادگي ( ) male-femaleبه يك ديگر اتصال پيدا مي نمايند لذا بسیار مهم مي باشد كه سركابل با بوشينگ قسمت
اتصال مطابقت داشته باشد  .این مسلئه باعث کوچک شدن سر کابل و کاهش کابل مصرفی می شود .

• سركابلهاي معمولي ( )AISمانند كابل لخت عمل مي كنند و در هنگام برق دار شدن مي بايست حريم مربوطه آن حفظ شود ولي سركابلهاي پالگ اين
كامال عايق مي باشند و نيازي به حريم ندارند و باعث کم شدن فضای اشغالی و ایجاد ضریب اطمینان باالتری می شود.
• تشخيص نوع استفاده از نوع سركابل معمولي يا سركابل پالگ اين بسته به محل اتصال آن مي باشد .اگر در محل اتصال سركابل بوشينگ باشد از سركابل
پالگ اين بايد استفاده نمايند و اگر مهره و پيچ باشد از سركابل معمولي( )AISمي بايست استفاده شود.
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سركابل پالگ اين
)Outer Cone (female
سركابلهاي  Outer Cone PLUG INاز جنس سیلیکون هستند و به طور كامل عايق مي باشند و جهت اتصال كابلهاي زميني به ترانسفورماتور ،كليد خانه ها
و اتصاالتي كه مجهز به بوشينگ  maleمي باشند استفاده مي شوند .

• طراحي منحصر به فرد اين سركابل ها اشتباه نصب را به حداقل مي رساند و بعلت اتوماتيك بودن سيستم توليد و نظارت احتمال معيوب بودن اين سركابلها
وجود ندارد  .نصب این سر کابلها بسیار راحت و سریع بوده و دارای خاصیت عایقی و ضریب اطمینان باالیی هستند .از مزایای دیگر این سر کابلها امکان
اتصال دو کابل به یک خط و یا گرفتن انشعاب از خط فشار متوسط در نوع  630آمپر می باشد.

این سرکابلها در پنج نوع ارائه می شوند:
 oسركابل مستقيم  250آمپرجهت سطح مقطع  25MM2الي 150MM2
 oسركابل زانويي 250آمپرجهت سطح مقطع  25MM2الي 150MM2
 oسركابل زانويي 400آمپرجهت سطح مقطع  25MM2الي 400MM2
 oسركابل زانويي 630آمپرجهت سطح مقطع  50MM2الي 400MM2
 oسركابل زانويي -انشعابي 630آمپرجهت سطح مقطع  50MM2الي 400MM2
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سركابل پالگ اين  250آمپر EPA / SPA
)Plug In Termination type A (250A
سركابل  250آمپر در دو نوع مستقيم و زانويي طراحی شده است كه براي انواع كابلهاي زميني خشك ( )PVC,PE,XLPE,EPRكه داراي اليه نيمه هادي
مي باشند و جهت سايز هاي مختلف كابل و انواع كابل آرموردار و بدون آرمور و شيلد نواري و وايري استفاده مي شوند و حداكثر ولتاژ اين سركابل  24كيلوولت
مي باشد وجهت اتصال به بوشينگ نوع  Aكه شامل استاندارد  EN50180 ,EN 50181 and DIN 47636مي باشد ،مناسب است.

اين سركابل داراي استاندارد هاي زير مي باشد :
• CENELEC HD 629.1

• DIN VDE 0278 part 629-1

• استرس كنترل این سر کابلها نيز از جنس سیلیکون ساخته شده
است كه نسبت به  EPDMقابليت كنترل ميدان الكتريكي آن
بسيار باالتر مي باشد و برخالف نوع  EPDMكه در سایر سركابل
هاي پالگ این مرسوم است از انفجار سركابل بعلت تغييرات
ناگهاني ميدان الكتريكي جلوگيري مي نمايد  .آتش نمی گیرد
و دود سمی ایجاد نخواهد کرد .استرس کنترل و بدنه این سر
کابلها بصورت یک تکه ساخته شده و امکان اشتباه نصاب را شدیداً
کاهش می دهد.

خصوصیات سرکابل:
• قسمت عايق و استرس کنترل  %100سرکابلها درهنگام توليد
تست و آزمايش مي شوند .
• اين سركابل جهت كابل آلومينيومی و مسی مناسب مي باشد .
• نصب آن بسيار آسان و سريع است و به وسايل خاصي جهت
نصب نياز ندارد .
• غير قابل اشتعال و داراي خاصيت خود خاموش كنندگي است.
• استقامت در مقابل كشش و دماي باال را دارد .
• اين سركابل با قابليت اتصال به هم امكان استفاده به صورت
مفصل را دارا مي باشند مطابق شكل
 .1اليه سيليكوني استفاده شده براي استرس كنترل به صورت
يكپارچه با بدنه اصلي سركابل مي باشد .
 .2دارای کابلشو مخصوص مناسب جهت بوشینگ نوع A
 .3دارای یک نیمه هادی خارجي جهت انتقال الكترون هاي مانده
به شيلد
 .4دارای عايق قوی با استفاده از ماده سیلیکون
 .5قابلیت بازو بسته کردن سرکابل از روی بوشینگ به دفعات
 .6قابلیت اتصال بصورت افقی و یا عمودی و یا تحت زاویه
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سركابل پالگ اين  250آمپر زانویی جهت کابل تک کر ( EPAولتاژ  7/2الی  24کیلوولت)

سركابل پالگ اين  250آمپر مستقیم جهت کابل تک کر ( SPAولتاژ  7/2الی  24کیلوولت)

سركابل پالگ اين  250زانویی جهت کابل سه کر ( EPAولتاژ  7/2الی  24کیلوولت)

سركابل پالگ اين  250آمپر مستقیم جهت کابل سه کر ( SPAولتاژ  7/2الی  24کیلوولت)

برای مثال :سرکابل پالگ این  250آمپرزانویی جهت کابل تک کر سایز  95مسی
SPA – 124 – 95 CU
سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
نوع کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سركابل پالگ اين  630 -1250آمپر براي بوشينگ نوع FPC C
)Plug In Termination Type C Front (630A-1250A
سركابل نوع  Cدر دو نوع انشعابي و اصلی (معمولی ) مي باشد كه جهت نصب بروی انواع كابلهاي زميني خشك ( )PVC,PE,XLPE,EPRكه داراي اليه
نيمه هادي هستند و جهت سايز هاي مختلف كابل و انواع كابل آرموردار و بدون آرمور و شيلد نواري و وايري استفاده مي شوند این سرکابلها در دو مدل 12
الی  24و  36كيلوولت ارائه مي شوند وجهت اتصال به بوشينگ نوع  Cكه شامل استاندارد  EN 50180, EN 50181مي باشد مناسب است.

اين سركابل ها داراي استاندارد هاي زير مي باشند :
• CENELEC HD 629.1
• EN/ IEC 61238-1

سركابل دوبل (انشعابي )  630 -1250آمپر RPC
)Plug In Termination Type C Rear (630A-1250A
سركابل انشعابي نوع  Cنيز مانند سركابل اصلی (معمولی ) نوع  Cمي باشد با اين تفاوت كه جهت انشعاب و يا رينگ كردن شبكه این سرکابل به قسمت پشت
سركابل اصلي وصل مي شود و عملیات انشعاب گیری و یا رینگ کردن صورت می گیرد.

خصوصیات
• تنها با تعویض آداپتور و كابلشو قالبیت تغییر سايز از  25تا 630
را دارا می باشد و براي استفاده از تمامي سايز هاي مورد نظر تنها
به يك نوع بدنه  630آمپر نیاز است.
• استرس كنترل آن نيز از جنس سیلیکون ساخته شده است كه
نسبت به  EPDMقابليت كنترل ميدان الکتریکی آن بسيار باالتر
مي باشد و برخالف نوع  EPDMاز انفجار سركابل بعلت تغييرات
ناگهاني ميدان الكتريكي جلوگيري مي نمايد و آتش نمی گیرد و
دود سمی ایجاد نخواهد کرد.
• قسمت عايق و استرس کنترل  %100سركابلها درهنگام توليد
تست و آزمايش مي شود
• اين سركابل جهت كابل آلومينيوم و مس مناسب مي باشد.
• نصب آن بسيار آسان و سريع است و به وسايل خاصي جهت
نصب نياز ندارد.
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• غير قابل اشتعال و داراي خاصيت خود خاموش كنندگي است.
• استقامت در مقابل كشش و دماي باال را دارد .
• اين سركابل با قابليت اتصال به هم امكان استفاده به صورت رينگ و مفصل را دارا مي باشند
 .1اليه سيليكوني استفاده شده براي استرس كنترل (آداپتور) مجزا از بدنه اصلي سركابل است.
 .2دارای کابلشو مخصوص مناسب جهت بوشینگ نوع C
 .3دارای یک الیه نیمه هادی خارجی جهت انتقال الكترون هاي مانده به شيلد
 .4دارای عايق قوی با استفاده از سیلیکون
 .5قسمت ايزوله شده و مناسب جهت تست ولتاژ
 .6قابلیت باز وبسته شدن سرکابل از روی بوشینگ به دفعات
 .7قابلیت اتصال به بوشینگ در زوایای مختلف

سركابل پالگ اين نوع  Cاصلی جهت کابل تک کر ( FPCولتاژ  7/2الی  36کیلوولت)

سركابل پالگ اين نوع  Cانشعابی جهت کابل تک کر ( RPCولتاژ  7/2الی  36کیلوولت)

سركابل پالگ اين نوع  Cاصلی جهت کابل سه کر ( FPCولتاژ  7/2الی  36کیلوولت)

سركابل پالگ اين نوع  Cانشعابی جهت کابل سه کر ( RPCولتاژ  7/2الی  36کیلوولت)

برای مثال :سرکابل اصلی  24کیلوولت تک کر سایز  185جهت کابل آلومینیوم FPC – 124 – 185 BI

(اتصال کابل آلومینیوم به بوشینگ با راد مسی نیاز به کابلشو بی متال دارد)

سطح مقطع کابل ( میلی متر مربع ) = X
جنس کابلشو (Y = ) Al / Cu /BI
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سركابل پالگ اين )Inner cone (male
Inner Cone Plug-in Terminations
سركابلهاي  PLUG IN Inner Coneسركابلهايي از جنس  Siliconeهستند و به طور كامال عايق ميباشند وجهت اتصال كابلهاي زميني به ترانسفور ماتور
كليد خانه ها و اتصاالتي كه مجهز به بوشينگ مادگي ( )femaleمي باشند استفاده مي شوند .اين نوع بوشينگ طبق استاندارد DIN EN 50180/50181
جهت سايز  630( 1آمپر )،سايز  800( 2آمپر ) و سايز  1250( 3آمپر) طراحي شده است .

• تمام اجزا بصورت يك پارچه و بدون نياز به ادپتور مي باشند.
• نصب سريع بعلت يك پارچه بودن سركابل وکاهش اشتباه نصب
• دارای استرس كنترل يك پارچه با بدنه و کنترل کامل ميدان الکتریکی
• طراحي سركابل طوري مي باشد كه در مقابل اتصال كوتاه بسيار مقاوم
مي باشد
• با توجه به ويژگي هاي سيليكون نصب آن راحتر از نوع  EPDMمي باشد
• اين سركابلها آتش نمي گيرند و دود زا نمي باشد
• در برابر اسيد ،الكل و مواد نفتي بر خالف نوع  EPDMمقاوم هستند

اين سركابلها در سه نوع ارائه مي شوند:
سركابل مستقيم  630آمپر سايز 12 / 24 / 36 kV -1

سركابل مستقيم  800آمپر سايز 12 / 24 / 36 kV - 2

سركابل مستقيم  1250آمپر سايز 12 / 24 / 36 / 52 kV - 3
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قطعات سركابل  maleبه شرح زير مي باشد
 .1حلقه فشاري فلزي
 .2كلمپ مخروطي
 .3صفحه فشاري
 .4عايق سيليكوني با استرس كنترل يك پارچه
 .5صفحه فنري فشاري
 .6گلند ورودي كابل
 .7محل قرار گيري عايق
 .8ارت
 .9كابل XLPE

 .10بوشينگ

جدول تست هاي انجام شده سركابل پالگ اينMale
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اندكپ پالگ اين جهت بوشينگ نوع A,C
Outter Cone End Cap

جهت عایق کردن بوشينگ هايي كه دارای ولتاژ مي باشند ولي دارای سر کابل نیستند از اين نوع اندكپها استفاده مي شود و به راحتي قابل باز و بسته
شدن مي باشد اين اندكپها در دونوع ومناسب جهت بوشینگ های نوع  Aو  Cتولید می شوند.

اين اندکپ ها در سه نوع ارائه مي شوند:
اندکپ های  250آمپر نوع A
اندکپ های  630-1250آمپر نوع 12 - 24 kV C
اندکپ های  630-1250آمپر نوع 36 kV C

12 - 24 kV

با کد کاالی OSI 23

با کد کاالی OSI 24

با کد کاالی OSI 36

اندكپ پالگ اين جهت بوشينگ سايز  2،1و 3
Inner Cone End Cap

جهت عایق کردن بوشينگ هايي كه دارای ولتاژ مي باشند ولي دارای سرکابل نیستند از اين نوع اندكپ استفاده مي شود و به راحتي قابل باز و بسته
شدن مي باشد اين اندكپها در سه نوع و مناسب جهت بوشينگهای سايز  2 ،1و  3تولید می شوند .اين اندكپها طبق استاندارد
 DIN VDE 0278-629-1طراحي شده اند.

اين اندکپ ها در سه نوع ارائه مي شوند:
اندکپ های  630آمپر سايز  12 / 24 / 36 kV -1با کد کاالی ISI 13/23/33

اندکپ های  800آمپر سايز  12 / 24 / 36 kV - 2با کد کاالی ISI 14/24/34

اندکپ های  1250آمپر سايز  12 / 24 / 36 / 52 kV - 3با کد کاالی ISI 15/25/35
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روکش حرارتی تعمیری  ( HWSزیپی )
Heat Shrinkable Repair Sleeve
روکش حرارتی تعمیری جهت ترمیم پوسته نهایی انواع کابلها در تمامی ولتاژها و یا عایق داخلی در کابل های فشار ضعیف  ،و بدون نیاز به بریدن کابل و قطع
هادی مورد استفاده قرار میگیرد.

سطح داخلی این روکش پوشیده از چسب آب بندی می باشد که در هنگام حرارت دادن به صورت روان در آمده و تمامی منافذ را می پوشاند و در نتیجه
آب بندی کامل و مناسبی را صورت می دهد  .زیپ این روکش از جنس استنلس استیل میباشد و در اثر رطوبت خاک و مرور زمان زنگ نمیزند.

خصوصیات

• دارای دیواره عایقی ضخیم
• تولید شده از پلی اتیلن کراس لینک شده
• دارای خاصیت جمع شوندگی سریع
• دارای ضریب مقاومت عایقی باال
• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• دمای جمع شوندگی  110درجه سانتی گراد
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روکش حرارتی باسبار (عایق) HBM
Heat shrinkable Bus bar Insulation Tube
این روکش دارای قدرت عایقی باالیی می باشد و جهت نصب برروی باسبار داخل تابلو و یا محیط های باز قابل استفاده می باشد .با استفاده از این روکش می توان
فاصله بین فاز به زمین و یا فاز به فاز را کاهش داده وعالوه بر جلوگیری از ایجاد اتصال ،در فضای مورد استفاده نیزصرفه جویی نمود.

خصوصیات

• دارای دیواره عایقی ضخیم
• تولید شده از پلی اتیلن کراس لینک شده
• دارای خاصیت جمع شوندگی سریع
• دارای ضریب مقاومت عایقی باال
• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• دمای جمع شوندگی  110درجه سانتی گراد

مشخصات فنی

ابعاد
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نوار حرارتی باسبار (عایق) BIT
Heat Shrinkable Bus bar Insulation Tape
این نوار دارای قدرت عایقی باالیی می باشد و جهت نصب برروی باسبار داخل تابلو و یا محیط -های باز قابل استفاده می باشد  .با استفاده از این نوار می توان
فاصله بین فاز به زمین و یا فاز به فاز را کاهش داده وعالوه بر جلوگیری از ایجاد اتصال ،در فضای مورد استفاده نیزصرفه جویی نمود.

جهت نقاطی که امکان قرار دادن روکش باسبار وجود ندارد  ،همانند قسمت خم شده باسبار و یا قسمت میانی باسبارهای بلند از این نوار استفاده میشود .
قسمت داخلی این نوار دارای یک الیه چسب میباشد که در هنگام حرارت دادن نوار  ،روان شده و آب بندی کاملی بوجود می آورد.

خصوصیات

• دارای دیواره عایقی ضخیم
• تولید شده از پلی اتیلن کراس لینک شده
• دارای خاصیت جمع شوندگی سریع
• دارای ضریب مقاومت عایقی باال
• مقاوم در برابر اشعه  UVخورشید
• دمای جمع شوندگی  100درجه سانتی گراد
• قابل انعطاف و نصب آسان
• دارای الیه چسب آببندی
• قابل باز کردن جهت بازرسی و تعمیرات

مشخصات فنی

ابعاد

طول قرقره ( متر ) = X
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کاور حرارتی جهت انواع سرکابل داخلی HKR / HKS
Heat Shrinkable Cover Bushing
در داخل بعضی از تابلو بعلت محدویت فضا و یا نوع بوشینگ طراحی شده  ،امکان اتصال سرکابل به صورت عادی نمی باشد و در صورت عدم استفاده از کاور،
احتمال تداخل بین فاز و یا فاز به زمین می باشد به همین علت با توجه به نوع طراحی و نحوه اتصال سرکابل از دو نوع کاور حرارتی )مستقیم و زانویی) جهت
حفظ حریم فاز و رفع محدودیت استفاده می شود .

مشخصات
• ساخته شده از مواد پلی الفین
• یک بار مصرف و قابل جمع شدن روی قطعه
• نصب آسان
• تحمل دمای باال
• مکمل ایده آل جهت سرکابل های داخلی
• مناسب برای تمام سایزها سرکابل

MV right angle / stright cable boot
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کاور سیلیکونی جهت انواع سرکابل داخلی IBK

در داخل بعضی از تابلو بعلت محدویت فضا و یا نوع بوشینگ طراحی شده امکان اتصال سرکابل به صورت عادی نمی باشد و در صورت عدم استفاده از کاور،
احتمال تداخل بین فاز و یا فاز به زمین می باشد.

به همین علت با توجه به نوع طراحی و نحوه اتصال سرکابل از دو نوع کاور سیلیکون (مستقیم و زانویی) جهت حفظ حریم فاز و رفع محدودیت
استفاده می شود .

مشخصات
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• ساخته شده از مواد سیلیکونی
• قابل استفاده مجدد
• نصب آسان بدون نیاز به ابزار و یا حرارت
• تحمل دمای باال
• غیر قابل اشتعال
• عدم ایجاد گاز سمی در هنگام سوختن
• مکمل ایده آل جهت سرکابل های داخلی

كاور بوشينگ ترانس  BCو کاور برقگير SC
Bushing / Surge Arrestor Cover

• مواد اولیه كاور بوشينگ ساخت شركت پارس مفصل آسيا  ،روكش
عایق و آنتی ترک مي باشد.
• كاور بوشينگ جهت کاهش میدان الکتریکی در بوشينگهای ترانس ها
و برقگير به كار مي رود و از ترانسها و برقگيرها در برابر اتصال كوتاه
که ناشی از قرار گرفتن حيوانات يا درختان درمیدان آنها پديد می آيد،
جلوگيري مي نمايد.
• اين محصول باعث مي شود تا ایجاد حادثه و اتصالی در ترانسها و
برقگير ها به حداقل برسد.
• نصب اين محصول بسيار آسان مي باشد و طراحي آن طوري مي باشد
كه به راحتي در جاي خود قرار مي گيرد و احتياج به هيچ وسيله خاص
يا آموزش خاص و یا حرارت ندارد.

کد کاالی کاور بوشینگ ترانسBC :
کد کاالی کاور برقگیرSC :

استانداردهای كاوربوشینگ به شرح زير مي باشد :

105

نوار عایق خود جذب CT
Self-amalgamating Tape
این نوع نوار ،نواری خود جذب می باشد که از جنس ( EPRمواد االستیکی) ساخته شده است  .دارای قدرت عایقی بسیار باال بوده و همچنین بعلت خاصیت
خود جذب بودن ،پس از استفاده  ،ساختاری یک پارچه ایجاد می نماید که از نفوذ آب جلوگیری می کند.

از این نوار میتوان جهت عایق بندی شمش و یا کابل و یا کم کردن میدان
الکتریکی استفاده کرد  .این نوار در هنگام استفاده حتما باید به مقدار %50
کشش و  %50همپوشانی داشته باشد.

این نوار در چهار کالس زیر ارائه می شود:
 .1نوار عایق Umax = up to 1kV
 .2نوار عایق Umax = up to 36kV
 .3نوار عایق Umax = up to 72kV
 .4نوار عایق Umax =up to 132kV

1kV
36kV
72kV
132kV
72kV
132kV

106

107

تاثیر ارتفاع در انتخاب سطح ولتاژ ACF
Altitude Correction Factor
مطابق استاندارد  IEEE 1312 – 1999نظر به اینکه خاصیت عایقی در ارتفاع افت می نماید ( به ازای هر  1000متر ارتفاع از سطح دریا تقریباً  % 10افت
عایقی ایجاد می شود ) لذا ضریب تصحیح سطح ولتاژ مطابق نمودار زیر می بایستی محاسبه و در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال در ارتفاع  2000متری مطابق نمودار فوق
ضریب تصحیح ولتاژ  0.79می باشد لذا چنانچه ولتاژ
مورد استفاده  36kVباشد سرکابل انتخابی با اعمال
ضریب تصحیح به شرح ذیل می باشد.

kV

بنابراین سرکابل انتخابی در ارتفاع  2000متر و ولتاژ
 33/36kVمی بایست سر کابل  45/52kVباشد .

نحوۀ کد گذاری مشخصات کابل در محصوالت:

Cable Identification Part No.

جهت مشخص شدن نوع کابل در محصوالت این شرکت از جدول زیر استفاده می شود:
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اعالم مشخصات كابل  ،جهت سركابل و مفصل روغني فشار متوسط

1

2
3
4
5

6
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اعالم مشخصات كابل  ،جهت سركابل و مفصل خشك فشار متوسط

1
2
3
4

5

6
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مشخصات كابل جهت سركابل  PLUG INفشار متوسط

1
2
3
4

5

6
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اعالم مشخصات كابل  ،جهت سركابل و مفصل فشار قوي

1
2
3
4

5

6
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