
(هات استیک تستر)دستگاه تست کننده اهرم های عایق: نیازتوصیف 

Hot)عايقاهرمهايكنندهآزمايشدستگاه Stick Tester)كارولت220برقباكهميباشدحملقابلووزنسبكدستگاهي
ساخته(پالستيكباشدهتقويتشيشهوپشم)FRPجنسازكهعايقهاياهرمنشتيجريانكشفبرايدستگاهاين.ميكند
.ميشودواقعاستفادهمورداند،شده

1



:خدمت/محصولفنیمشخصات

ازنيکيمکامقاومتومتوسطفشارولتاژسطحدرعايقيمقاومتتأييديهدارايبايستميمذكوراقالمكليه•

.باشندمرجعآزمايشگاه

.باشدمربوطهاستانداردهايبرمنطبقكيفيتنظرازبايستميمذكوراقالمكليه•

.باشدميباالكيفيتدارايوتأييدموردساليسبوريبرندگرم،خطابزارتوليددر•

بهرهبرنظارتدفتروايمنيدفترشبکه،تجهيزاتوكاالكيفيكنترلدفترتأييدموردبايستميمذكوراقالمكليه•

.باشدبرداري
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:بازارحجم

.شندبرايهرشركتتوزيعبرقوقابلاتصالبهباالبرميبادستگاه10حداقلموردنياز:ارهزنجيريهيدروليکيعايق

Hot Stick Tester:برايمراكزخدماتفنيشركتهايتوزيعبرقميباشددستگاه10حداقلموردنياز.

عدادمديريتبهتبالغبريكستكاملاقالمموردنيازاكيپهايخطگرمفرمانازنزديكدرشركتهايتوزيع:سايراقالممذكور

.هايبرقهرشركتتوزيعبرقميباشد
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:(وجودصورتدر)آنهاموفقیتعدمدلیلوگرفتهصورتپیشیناقدامات

.محصوالت پیشنهادی فقط نمونه خارجی دارند و به جهت بومی سازی معرفی گردیده است•

جهیزات خط اقالم محدودی نمونه تولید داخل داریم ولیکن از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و ست کامل ت•

.گرم به طور کامل، تولید داخل نشده است
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یکیهیدرولزنجیریاره-گرمخطعملیاتابزاروتجهیزاتسازیبومی:نیازتوصیف

.شودميانجامهيدروليكشاخهزنيتجهيزاتتوسطنزديكازفرمانروشدرشاخهزنيعمليات

به،روغنتبرگشورفتجهتعايقشيلنگدوتوسطميكنند،كارروغنفشارباكهتجهيزاتاين

ويافتهريانجآندرهيدروليكروغنتجهيزات،ايندستهفشارباوشدهمتصلباالبرعايقبومسر

.مينمايدعملكافيقدرتباقيچيياارهنتيجهدر

ازندميتوانراحتيهبديدهآموزشافرادآن،درونعايقلولههایوعايقدستهوجودبهتوجهبا

دارند،قرارمتوسطفشاربرقدارخطوطحوزهدركهدرختانيشاخهزنيجهتتجهيزاتاين

.نماينداستفاده

1



(هویست)چرخ تسمه :  نیاز توصیف 

اطمینانفلقبابدنهرویبردومیوتسمهرویبریکیقالبعدددوعایق،محرکدستهعایق،تسمهعایق،بدنهدارایتسمهچرخ
.میباشدعایقاهرمازاستفادهباسریعوآساننصببرایچشمیو

تعویضقابی،بشمقرهتعویضهنگاممیتواندومیرودبکاربرقدارسیمهاینگهداریوکششنیرویبرغلبهبرایوسیلهاین
.رودبکاربرقدارخطوطرویبردیگرکارهایازبسیاریوسیمتعمیرآالت،یراق

1



:(وجودصورتدر)آنهاموفقیتعدمدلیلوگرفتهصورتپیشیناقدامات

.محصوالت پیشنهادی فقط نمونه خارجی دارند و به جهت بومی سازی معرفی گردیده است•

جهیزات خط اقالم محدودی نمونه تولید داخل داریم ولیکن از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و ست کامل ت•

.گرم به طور کامل، تولید داخل نشده است

2



جامپر موقت:نیاز توصیف 

یکی از مهمترین ابزار حین اجرای عملیات خط گرم فرمان از نزدیک جامپر موقت است

1



Insulatedکیالستیعایقپتوی-گرمخطعملیاتابزاروتجهیزاتسازیبومی:نیازتوصیف

Rubber Blanket))

بتوده و در عایق الستیکی که بصورت مربعی و در دو نوع یک پارچه و شکاف دار ساخته شده است،  کتام ا انعفتاف پت یرپتوی 

هیزاتی کته این نوع پوشش عایق را به دلیل انعفاف پ یر بودن می توان برای عایق کردن تج. اندازه های مختلف موجود می باشد

. ار بتردشکل هندسی منظمی ندارند و یا عایق کردن مقره  کنسول  جمپر و سیم در محل های مورد نظر و خصوصتاا در زوایتا بکت

به ذکتر است، زم ال. بیشترین استفاده نوع شیاردار آن برای عایق کردن میله مقره عبوری در هنگام تعویض مقره سوزنی می باشد

ضتر خورشتد که پتوی عایق الستیکی بصورت یک تکه قالبی  با سوراخ هائی در لبه ساخته شتده و مقتاوم در برابتر اشتعه های م

.می باشد
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آستین الستیکی عایق:  نیاز توصیف 

الستیکی سیمبان خط گرم که به روش فرمان از نزدیک کار می کند و با خفوط برقدار درتماس اس،   باید هنگام کار از آستین
ستین و دستکش طبق آخرین الزام توانیر باید برای کار در خفوط برقدار  آ. عایق که متناسب با ولتاژ شبکه باشد استفاده نماید

.استفاده شود3عایق ک س
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(هوزالین)شیلنگیسیمعایقپوشش های:نیازتوصیف

قابلکهیقعاپوشش هایاین.داردکاربردنزدیکازفرمانروشدروبودهانعفافقابلنوعازشیلنگیسیمعایقپوشش های

.می رودکاربزوایادریاومستقیمحال،درشبکهجمپرهایوسیمکردنعایقوپوشاندنبرایمی باشند یکدیگربهاتصال

.باشدشبکهولتاژبامتناسببایدسیمکاوراینعایقیانتخابوکاربرد
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