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Adaptoare și accesorii cu tijă de cuplare “baionet RO”
SR EN 61230

Adaptoarele și accesoriile cu tijă de cuplare “baionet RO” sunt elemente ce pot fi montate temporar în sistemele articulate de cuplare tip ”baionet RO” 
ale prăjinilor electroizolante din module tip PMU și PMP pentru a permite atașarea la prăjină a diverselor echipamente de protecție (cleme de 
scurtcircuitoare, detectoare de tensiune, elemente de ancorare pentru lucrări la înălțime. Adaptoarele și accesoriile pot fi realizate din material plastic 
sau metal și sunt realizate în următoarele variante constructive: 
- adaptor tip AF E-C - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș “hexagon 12”

0 0 0- adaptor tip AR E-C - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș “hexagon 12”, cu posibilitate de rabatere la 30 , 60 , 90

- adaptor tip AF E-DIN - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș “baionet DIN”

- adaptor tip AB/DTTU-Tv - pentru cuplarea detectorului de transport urban tip DTTU-Tv

-- adaptor tip AF E-U - prevăzut cu sistem de cuplare universal

- adaptor tip AF E-K - prevăzut cu cârlig

Mâner de strângere cleme de legare la fază

Mânerul de strângere este un accesoriu care poate fi utilizat în cazuri speciale de aplicare a clemelor 
scurtcircuitoarelor atunci când, datorită lipsei de spațiu, nu pot fi folosite prăjinile electroizolante 
adecvate tensiunii din instalații (U  = 20 kV), cazuri specificate în normele interne de securitatea n max

muncii ale utilizatorilor și pentru a se evita aplicarea acestora cu mâna.

Mânerul nu este (şi nu înlocuieşte) o prăjină electroizolantă pentru că nu asigură distanţa de 
protecţie dintre operator şi instalaţia electrică dar permite montarea clemelor pe conductoare 
fără a fi atinse cu mâna. 

Mânerul de strângere este prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș “baionet RO”, care poate fi reglat 
în două poziţii: fixă sau articulată.

Lungimea mânerului este de circa 440 mm.

Folosirea mânerului de strângere în activităţi care nu respectă condiţiile impuse de normele de 
securitate în vigoare exonerează producătorul de orice responsabilitate. 

Cod: P249

Dispozitiv pentru manevrarea siguranţelor fuzibile de MT

Dispozitivul pentru manevrarea de la distanţă a siguranţelor fuzibile de medie 
tensiune (cu diametrul cuprins între 35 - 90 mm) este un echipament ce poate fi 
montat temporar în sistemul de cuplare cu locaș „baionet RO" al prăjinilor 
electroizolante modulare cu utilizare multiplă (tip PMU sau PMP).

Închiderea/ deschiderea fălcilor dispozitivului se realizează prin rotirea prăjinii.

Cod: P2324
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