
راهنمای نصب

بر روی کابل بدون آرمور با عایق پالستیكی

(  روکـش حـرارتی بـزرگ را بـه نحـوی روی روکـش (هـای) 10مرحله 

 مرحله   8

 روکش (های) حرارتی کوچك را تك بـه تك روی رابط (هـا)مرحله 8)

داده و بوسیله سر پیك حرارت می دهیم تا کامال جمع شود. حـرارت  قرار

از وسط روکش حرارتی شروع، و پس از جمع شـدن وسط بـه دو  دهی را 

ادامـه می دهیـم. پس از جمـع شـدگی منـاسب، روکش بایـد کامال طـرف 

بـدون چروك باشـد و از دو طرف آن چسب آب بنـدی روانیكنواخت و 

شود. شـده دیده  

نكته: ضـروری است در حین حـرارت دهی روکش حرارتـی، سـر پیك به صورت 

پیوسته به صورت دورانی و طولی حرکت نماید تا از حرارت بیش از حد به یك نقطه

از روکش، و در نتیجه سوختن روکش حرارتی جلوگیری شود.

و رابـط (ها) قـرار می دهیم تا وسط روکـش حـرارتی بزرگ روی کوچك 

توسط روکش ( های) کوچك عایق شده اند قرار گیرد.رابط ( ها)   که اکنون 

10مرحله   

(  روکـش حـرارتـی بـزرگ را بـه وسیـله سـر پیـك حـرارت 11مرحله 

تا کامال جمع شود. حـرارت دهـی را  از وسـط روکش حـرارتیمی دهیـم 

شدن وسط به دو طـرف ادامه می دهیـم. پـس از  شـروع، و پس از جمـع 

بایـد کـامال یكنـواخت و بـدون چروك باشـدجمع شدگی مناسب، روکش 

آب بندی روان شده دیده شود.   و از دو طـرف آن چسـب  

11مرحله   

(  اجازه می دهیم تا روکش حرارتی بزرگ سرد شود. پس از 12مرحله 

سرد شدن، مفصل آماده بهره برداری است.

 پس از سـرد شدن روکش (های) کوچك، هسته ( های) کـابلمرحله 9)

 را به هم نزدیك و فشرده می کنیم.

راهنمای تصویری نصب مفصل حرارتی فشار ضعیف
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راهنمای نصب مفصل، به شرح زیر می باشد.

الف) تجهیزات الزم:

2) کاتر یا چاقوی کابل (جهت برش و جدا سازی غالف و عایق ( های) کابل)

3) خط کـش یا متـر (جهت انـدازه گیـری طـول مناسب جهت جـدا سازی 

4) دستمـال آغشتـه بـه الكـل (جـهت تمیـز کـردن غــالف، عـایـق  (هـا) و 

غالف و عایق ( های) کابل)

هادی (های) کابل)

5) ابزار پرس رابط/کابلشو مناسب (جهت پـرس رابـط (ها) بر روی دو سر 

هادی (ها))

6) سر پیك با منبـع بـوتان یا پـروپان با شعله آبی مالیم و سـر شعـله زرد 

رنگ (جهت حرارت دهی و جمع کردن روکش های حرارتی)

ب) مراحل نصب:

سـانتیمتـر برش می دهیـم. جهت  مرحله 1)  10 هر سـر کابل را بـه انـدازه 

می توان دو سـر کابل را به اندازه  سانتیمتر  مـورد هم پوشانی   20 تسریع 

داد، و پس از عالمت گذاری مرکز هم پوشانی، با قیچی دو سـر کابل  قـرار 

همزمان با یكدیگر برش داد. را 

 بوسیـله کاتـر یا چاقوی کـابل مناسب، غالف بیـرونی  دو سـر مرحله 2)

کابل را به انـدازه های قید شده در جدول از کابل جدا می کنیم. دقت شود

که طول غالف مورد جدا سازی دو سر کابل یكسان نیست. 

کابل های تك هسته ای 

L2 L1

 بوسیله کاتر یا چاقو، عایق هسته های کابل را به اندازه نصف طول مرحله 3)

رابط (مف) مـورد استفاده جهت آن هسته، به عالوه 3 میلیمتر جدا می کنیم.

، 35مثال، اگر طول رابط  میلیمتـر بود، عـایق دو سـر را به اندازه 3 +  70

38برابر با  میلیمتر جدا می کنیم.

A
3

 توسـط دستمـال آغشته بـه الكل، هادی (ها)، عـایق (ها)، و بـه مرحله 4)

متر غالف هر طرف کابل را تمیز می کنیم. یك  اندازه  

 روکش حـرارتی بزرگ را حـول سـر کـابلی کـه غالف آن رامرحله 5)

مرحله 1 بیشتر جدا کردیم (                   )، قرار می دهیم. در

 روکش (های) حرارتی کوچك را حول هستـه (های) کابـل کـه مرحله 6)

غالف آن را درمرحله  1  بیشتر جدا کردیم (                  )، قـرار می دهیم. 

م یکنیم که کوچكترین قطر و طول روکش حرارتی را حول هسته نول قرار

،مرحله 7)  هادی های دو سر کابل را به یك میزان وارد رابط ( ها) نمـوده

 به نحوی که از هر سمت تنها سه میلیمتر از هادی بیرون از رابط قرار گیرد.

و بوسیـله ابـزار پـرس مناسب ، پـرس می نماییم. در کابل بـا هستـه نـول

کوچكتـر از هسته فـاز                                 دقت می کنیم که کوچكترین

رابط را بر روی هادی نول قرار دهیم.

مرحله   2

مرحله   3  

مرحله   4

مرحله   5

مرحله   6

مرحله   7

صفحه 2
صفحه 5صفحه 4صفحه 3

با سالم و تشكر از انتخاب مفصل حرارتی

میلیمتر1) قیچی کابل (جهت برش کابل)

روکش حـرارتی بزرگ

 دهیم.

روکش حـرارتی کوچك

روکش حـرارتی کوچك

رابـط

 مرحله   1

A
رابط2
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کابل های دو، سه، چهار و پنج هسته ای

سطح مقطع هادی

506 - 

70 240 - 

166 - 

25 50 - 

70 150 - 

185 300 - 

میلیمتر مربع

سطح مقطع هادی

میلیمتر مربع
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