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ابداع صـنعت برق
شرکت دانش بنیان

جعبه انشعاب فشار متوسط

9تصاویر برخی پروژه هاي انجام شده 6توضیحات تکمیلی

چرا به این محصول عنوان رفع حریم اطالق میگردد؟
این محصول جهت نصب درون شبکه 20 و 33 کیلو ولت طراحی گردیده است. 

در ساختمان این محصول بجاي استفاده از بوشینگ هاي سرامیکی و سرکابل هاي حرارتی از 
سیسـتم پالگین استفاده گردیده که بدلیل ایمنی باال و ارت بودن بدنه کلیه این تجهیزات ، به 

این محصول رفع حریم گفته میشود.
 در معابر شهري و روستایی بدلیل متمرکز شدن بافت هاي شهري ، شبکه فشـــــار متوسط 
M و تامین ایمنی مشــترکین و پروژه هاي اجرایی با کابل خود  V معموال به جهت رفع حریم
نگهدار و یا زمینی(کراسلینگ) اجرا میگردد.لذا با استفاده از بوشینگ و سرکابل هاي پالگین و 
پلیمري با توجه به سیســتم خاص طراحی آن و اتصــال بدنه خارجی به سیســتم ارت ، این 

محصول کامال ایمن میباشد.
در ضــمن از طریق ولتاژ القایی ایجاد شــده در ترمینال ارت بوشــینگ هاي پالگین میتوان 
نشانگر ولتاژ خازنی را تغذیه نمود تا در صورت برقدار بودن خط، چراغ نشانگر آن روشن شود و 

اپراتور را از شرایط برقدار بودن خط مطلع سازد.
الزم به ذکر است منظور از حریم در اینجا حریم الکتریکی بوده و مشـــــابه کابل کراسلینگ 

میدان مغناطیسی اطراف آن وجود خواهد داشت.
 (out door) با توجه به طراحی خاص بدنه این محصــول ، امکان نصــب در محیط هاي باز
براي آن با IP54 وجود دارد و داراي ظاهر مناسب و سازگار با مبلمان شـهري طراحی گردیده 

است که مزایاي دیگر آن عبارتند از :
* کاهش فضاي نصب

 * امکان نصب بصورت یکطرفه بر روي یک تیر
IP 43 درجه حفاظت حداقل * 

 * قابلیت مانور باال و عملیات اپراتوري بدلیل ماژوالر بودن بدنه
* پیش بینی نصب کلید فیوز حفاظتی متناسب با جریان بار با کمترین ابعاد

 * قابلیت رنگ بدنه متناسب با شرایط محیطی بعنوان یک محصـــــول سازگار با محیط 
زیست

نقشه وایرینگ تک خطی یک تیپ از این محصول در زیر قابل مشاهده است.
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1.  حذف حریم فشار متوسط به صورت کامل
 M.V 2. افزایش امکان مانور روي خط 

 3. کاهش زمان خاموشی خطوط فشار متوسط
 4. متنوع بودن شرایط نصب : زمینی ، هوایی ، دفنی
5. داراي نشانگر ولتاژ خا زنی و نشانگر خطاي خط

6. ایمنی باال
 7. صرفه جویی اقتصادي

 8. سهولت در حمل و نقل
 9. کاهش زمان نصب و بهره برداري

 10. قابلیت استفاده در مکان ها و موقعیت هاي مختلف
 11. بومی سازي دانش فنی و امکان مانور در تولید محصول متناسب با شرایط محیطی 

کشور

1مزایا و قابلیت هاي جعبه انشعاب

3اجزاي سرکابل پالگین 

با توجه به شرایط و موقعیت نصــب این محصــول درون شبکه فشـــار متوسط 
میبایسـت پیش بینی ارتقاء و توسعه محصـول و شبکه در آینده بر روي آن لحاظ 
گردد، لذا کلیه تجهیزات و اتصـــــاالت در باالترین سطح کمی و کیفی انتخاب 

گردیده است.
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معرفی محصول

جعبه انشعاب (Junction Box) یکی از جدیدترین تجهیزات فشار متوسط در صنعت برق به 

شمار می آید که کلیه استاندارد هاي مربوطه  (IEC & IEEE & ANSI)   برروي آن لحاظ 

گردیده است.

شرکت دانش بنیان ابداع صنعت برق به عنوان تنها تولید کننده جعبه انشـعاب فشـار 

متوسط در داخل کشور محسـوب می گردد و پس از سپري نمودن پروسه تحقیقاتی و بررسی 

کامل نیازها و الزامات شبکه فشار متوسط این محصول را تولید و ثبت اختراع نمود.

دامنه ولتاژ ي این محصول تا 36KV می باشد. جعبه انشعاب ها در مدل هاي 1 به 1 ،1 به 2 ، 

و یا 1 به 3 می باشــد و در موارد خاص با آرایش هاي مورد درخواســـت قابلیت تولید دارد به 

نحوي که از یک خط ورودي فشار متوسط (M.V) می توان خروجی هاي متعددي منشـعب 

نمود.

جعبه انشــعاب ها با قابلیت پشــتیبانی کلیه مقاطع کابل فشــار متوسط زمینی و خود نگهدار 

جایگزین بسیار مناسبی براي مفصل ها به شمار می آیند زیرا مفصل ها پس از یک بار استفاده 

در مکان دیگري کاربرد ندارد ولی جعبه انشعاب ها پس از نصـب در یک محل و برطرف شدن 

نیاز پروژه قابلیت استفاده به دفعات و در پروژه هاي دیگر را نیز دارا می باشد.

نکته قابل توجه جعبه انشعاب ها تولید با شرایط مورد نیاز بوده و با کمترین ابعاد تولید می گردد 

و قابلیت نصب  به صورت زمینی ، هوایی و د فنی را دارد .

 حذف حریم فشــار متوسط به صورت کامل در این محصــول رعایت شده و با توجه به درجه 

حفاظت باال (IP54) تجهیزي مناسب براي نصب در فضاي باز (outdoor) می باشد. 

تجهیزات جانبی نیز از قبیل نشانگر خطا (Earth Fault Indicator) و نشانگر برق دار بودن 

خطوط (Voltage Indicator) بنا به درخواست متقاضی  قابلیت نصب برروي جعبه انشعاب 

ها را دارا هستند.

این محصــول تائیدیه تســـت هاي الکتریکی را از آزمایشـــگاه مرجع پژوهشـــ گ ا ه  ن ی ر  و   و 

گواهینامه هاي سیســتم مدیریت کیفیت ISO9001 : 2015 و مدیریت زیســـت محیطی          

ISO14001 : 2015 را دریافت نموده است.
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4معرفی تجهیزات الکتریکی          

5اتصاالت سرکابل پالگین
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