
 

 

 

  

  

  

  

  

 معرفی کلیدفیوز هوایی:

چوب  و توسط نصب میشوندخطوط هوایی فشار ضعیف تیرهاي برق  بر روي هاي هواییکلید فیوز

براي  هااین کلید فیوز .هستنداستیک هاي رایج در شرکت هاي توزیع برق قابل قطع و وصل زیر بار 

و  بار هوتاه و اضافمانور خطوط شبکه جهت تعمیرات یا اصالحات، حفاظت شبکه در برابر اتصال ک

لهاي ضمنا با توجه به استفاده گسترده از کاب د.نمورد استفاده قرار میگیر عیب یابی سریع در شبکه

 جریانهاي و مدت طوالنی بارهاي اضافه مقابل دردر شبکه هوایی وآسیب پذیري بیشتر آنها  خودنگهدار

  لزوم استفاده از این کلیدفیوزها حایز اهمیت است. کوتاه اتصال شدید

 کاربرد:

  فیدر خروجی از پست توزیع در ابتداياصلی با نصب ) حفاظت خط 1

  با نصب در ابتداي انشعاباتی که از خط اصلی گرفته میشود انشعابی خط حفاظت) 2

  فیدرابتداي  60% فاصله محدوده درحفاظت سلکتیو در شبکه هاي طوالنی با نصب ) 3

   به یک مصرف کننده) حفاظت مصرف کننده یا اتصال موقت 4

  قطع آنها تغییر میکند) حفاظت شبکه در محلهایی که جنس هادي ها یا سطح م5

 .N.Oبا نصب در محل اتصال دو فیدر به صورت  مختلف پست دو از اصلی خطوط رینگ) 6

   شبکه در موقت ارت) 7

 ویژگی هاي کلیدفیوز هوایی شرکت پیچاز الکتریک:

 نفشدر برابر اشعه ماورابمقاوم  الیاف دار خود خاموش شونده، مواد ترموست پلی استرتولید شده با ) 1

  و داراي استحکام مکانیکی و مقاومت عایقی بسیار باال 

  ) قابلیت استفاده به صورت تک پل تا چهار پل 2

  روشنایی معابر به صورت مجزا) قابلیت قطع و وصل فاز 3

  ) قابلیت قطع و وصل زیر بار4

جهت  در داخل کلید)  2120mm(حداکثر  ختلفانواع کابلشوها در سایزهاي م ) قابلیت نصب 5

  حفاظت در برابر عوامل محیطی

  شکل یا ترمینال هاي دندانه دار  V) قابلیت نصب انواع ترمینال هاي سیم گیر نظیر ترمینال هاي 6

  داراي قابهاي محافظ مجزا براي هر یک از ترمینال هاي ورودي و خروجی جهت نصب ایمن) 7

تعیین دقیق  ها وتن فیوز و یا قطعی هر یک از فازسیستم هوشمند جهت تشخیص سوخنصب قابلیت  )8

  تصات مکانی و زمان رویداد خطامخ

  وجود یا عدم وجود فیوز در کلیدجهت تشخیص  Flagنصب قابلیت ) 9

  جهت تشخیص سوختن فیوز LEDنصب قابلیت ) 10

  درجه حفاظت مناسب در برابر ورود آب و اجسام خارجی  ) داراي11

 مشخصات فنی:

  4تا  1ماژوالر از   تعداد پل ها A 160  جریان نامی

 NHC00/NH00  نوع فیوز  V 660  ولتاژ نامی

  W 12  ماکزیمم تلفات توان مجاز فیوز  Hz 50/60  فرکانس نامی

  mm-16 2120  سایز کابل  AC 22B  رده بهره برداري

  IP22  درجه حفاظت  kV 1  ولتاژ عایقی

  kV 6  ولتاژ ضربه اي قابل تحمل
  IEC 60947-1  استاندارد

IEC 60947-3  50  جریان اتصال کوتاه مشروط kA  
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 روش نصب:

  در محل خود محکم کنید. 1درب کلیدفیوز را جدا نمایید و سپس قطعه کالهک را مطابق شکل  ) 1

به کلید  2 مطابق شکلرا  خروجی روي کلیدفیوز پایه نصب-با توجه به مسیر شبکه و عالیم ورودي) 2

   متصل نمایید و سپس کلید را بر روي تیر نصب کنید.

کابل هاي شبکه را از داخل درزگیر عبور دهید و خروجی و توالی فازها -با توجه به عالیم ورودي) 3

یا ترمینال به کلید متصل نمایید و درزگیرها را در جاي  کابلشو با استفاده از 3آنها را مطابق شکل  سپس

  خود قرار دهید.

نصب  در هنگام محکم کنید.در جاي خود  4) قاب هاي محافظ را به صورت کشویی مطابق شکل 4

  به صورت کشویی روي هم قرار دهید. 5قابهاي محافظ را مطابق شکل  کار جهت سهولت انجاممیتوانید 

از محل لوال به درب را  6مطابق شکل  خود قرار دهید و سپس جاي) فیوز ها را داخل درب کلید در 5

  بدنه وصل نمایید.

ستفاده از چوب استیک ابتدا قالب استیک را داخل دستگیره ) جهت باز و بسته نمودن درب کلید با ا6

مت باال داخل دستگیره به سدر کلید قرار دهید و آن را به صورت عمود به پایین بکشید سپس قالب را 

  شود.لوالهاي درب از بدنه خارج فشار دهید تا 

  

 هشدار:

ورودي و خروجی، در صورت ورود باران به داخل محفظه بهتر بین ) کالهک عالوه بر ایزوالسیون 1

  آب را به بیرون هدایت میکند لذا از نصب صحیح آن اطمینان حاصل فرمایید.

پل، سه پل براي فازها و یک پل  4) از وارد کردن سیم نول به داخل کلید خودداري نمایید. در کلید 2

  فاز روشنایی معابر استفاده میشود. براي

) کابلشوهاي الزم جهت اتصال کابلهاي خودنگهدار باید بیمتال یا فول بیمتال باشند و در صورت 3

استفاده از ترمینال باید روکش کابل به اندازه طول ترمینال برداشته شود و پس از قرارگیري داخل ترمینال 

  با گشتاور مناسب بسته شود.

  ار بردن فیوزهاي غیر استاندارد در داخل کلید خودداري نمایید.) از به ک4
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