
Domeniul de utilizare: în încăperi interioare din stații electrice, pentru a asigura depozitarea corespunzătoare a echipamentelor

acu formă fixă, prevăzute cu suport semicircular pentru agățarea cablurilor scurtcircuitoarelor și cârlige pentru agățarea prăjinilor sau a altor 
echipamente ambalate în huse de protecție
acu format modular, prevăzut cu o șină de aluminiu (l=0,75m) pe care pot culisa mai multe elemente de agățare tip cârlig sau furcă (pentru fixarea 
prăjinilor sau a altor unelte cu coadă)

Tipuri de suporturi:

Mod de aplicare: se fixează permanent pe perete prin intermediul unor dibluri

Suporturi (rastele) pentru depozitarea scurtcircuitoarelor și prăjinilor

l Cordon de ridicare (Ø 8 mm) (2) – 1 bucată

Demontarea clemelor de legare la fază de pe conductorul LEA este realizată prin intermediul 
cârligului de demontare CDA/C montat direct în sistemul de cuplare al prăjinii electroizolante 
telescopice.

Componente:

l Suport de înfășurare pentru cordon de ridicare (5)  – 1 bucată
l Cârlig demontare CDA/C (4) – 1 bucată

l Clemă de ridicare tip CAA cu scripete (1) –  1 bucată

l Prelungitor prăjină (3) – 1 bucată

Domeniul de utilizare: aplicarea de la sol a scurtcircuitoarelor mobile trifazate echipate cu cleme 
CAA pe conductoarele LEA de medie tensiune

Mod de utilizare: ridicarea de la sol şi aplicarea pe conductoarele LEA a clemelor de legare la fază 
se realizează cu ajutorul clemei de ridicare tip CAA (1), prevăzută cu un scripete şi aplicată în 
prealabil pe cea mai înaltă fază a liniei electrice aeriene de medie tensiune. 
Fiecare clemă de legare la fază a scurtcircuitorului trifazat este fixată succesiv în prelungitorul de 
prăjină (3) montat în vârful prăjinii electroizolante telescopice de 9 m (PTU-AS-400-6c), iar prin 
tragerea cordonului de ridicare (2), trecut prin scripetele clemei de ridicare (1), clema de legare la 
fază este uşor ridicată la înălţimea necesară aplicării acesteia pe conductorul LEA. 

Sistem cu scripete pentru ridicarea de la sol a clemelor de legare la fază tip CAA
 ale scurtcircuitoarelor trifazate LEA MT - cod Msp-CAA-AS-3xSp/lp-O/p 

Cod: P 2322
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Caracteristici tehnice

ACCESORII PENTRU DISPOZITIVE MOBILE DE LEGARE LA PĂMÂNT

DISPOZITIVE MOBILE DE LEGARE LA PĂMÂNT ȘI ÎN SCURTCIRCUIT
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