
CLEME DE LEGARE LA FAZĂ

DISPOZITIVE MOBILE DE LEGARE LA PĂMÂNT ȘI ÎN SCURTCIRCUIT

52

Cod P 265-4-00C Cod P 2155-1-00 Cod P 2158-1-00

kg 0,50 kg 0,68 kg 0,70

Isc = 8 kA/1s Isc = 18 kA/1s Isc = 18 kA/1s

Aliaj Al Aliaj Al Aliaj Al

CLEMĂ CU AUTOSTRÂNGERE
PENTRU LEA MT

CLEMĂ AUTOMATĂ CU 
 AUTOBLOCARE (CAA) - LEA MT

CLEMĂ AUTOMATĂ CU 
 AUTOBLOCARE (CAA) - LEA IT

Ø 4 ÷ 22
Ø 5 ÷ 32

Ø 6 ÷ 32

Ø 5 ÷ 32

Ø 6 ÷ 32

CLEME DE LEGARE LA FAZĂ PENTRU CONDUCTORI NEIZOLAȚI  LEA JT ȘI MT

CLEME DE LEGARE LA FAZĂ PENTRU CONDUCTORI NEIZOLAȚI LEA JT

Corp turnat Corp turnat Corp turnat

Cod P 232-0-00-UJT Cod P 232-0-00 

kg 0,43 kg 0,40

Isc = 8 kA/1s Isc = 6 kA/1s

Aliaj Al Aliaj Al

CLEMĂ CU AUTOSTRÂNGERE
CU BASTON ELECTROIZOLANT (MODEL NOU*)

CLEMĂ CU AUTOSTRÂNGERE CU
BASTON ELECTROIZOLANT (MODEL VECHI**)

Ø 5 ÷ 16 Ø 5 ÷ 16

Corp turnat Corp turnat

Cleme de legare la fază pentru conductoarele neizolate ale liniilor electrice aeriene sunt realizate în mai multe variante constructive adaptate 
condițiilor de lucru. Toate clemele din această categorie sunt cleme de construcție simplă, ușoare și simplu de aplicat pe conductoare, atât în cazul în 
care lucrarea se face cu acces la înălțime (din nacelă sau de pe stâlp), cât și în cazul în care aplicarea scurtcircuitoarelor se face de la sol. Pentru a 
permite o aplicare și o demontare facilă, clemele de legare la fază pentru conductoarele LEA sunt cleme cu strângere elastică sau prin formă și 
greutate (cu autostrângere), evitându-se complet strângerea cu șurub care necesită un timp mult mai mare de aplicare / demontare și care creează 
dificultăți în reconectarea prăjinii la clemă pentru operația de demontare. In cazul în care clemele de legare la fază trebuie manevrate împreună cu o 
prăjină electroizolantă detașabilă, acestea sunt prevăzute cu sisteme de cuplare simple și extrem de eficiente astfel încât să se asigure automat 
decuplarea clemei din prăjină odată ce ea este aplicată pe conductorul LEA și inele de demontare care să permită agățarea și desprinderea simplă și 
în condiții de siguranță a clemei de pe conductor în faza de demontare.
Cleme de legare la fază pentru conductoarele neizolate ale liniilor electrice aeriene au corpul și bacul realizate prin turnare din aliaje de aluminiu și 
sunt dotate cu arcuri de diverse dimensiuni astfel încât să asigure strângeri adaptate curenților de scurtcircuit care trebuie asigurați prin montarea 
scurtcircuitoarelor.

CLEME DE LEGARE LA FAZĂ PENTRU CONDUCTOARELE NEIZOLATE ALE
 LINIILOR ELECTRICE AERIENE

* componentă a scurtcircuitoarelor universale pentru LEA JT
** componentă a scurtcircuitoarelor pentru LEA JT cu conductoare neizolate


