
>>> TELESKOOPPI SAUVAT

PTUM
KOMPAKTI ERISTETTY TELESKOOPPI SAUVA KORKEAAN TYÖHÖN

IEC 60855-1 ja EN 60855-1

Käyttö : Voidaan käyttää kaikkeen korkea jännitteiseen linjatyöhön:
• asentamiseen tai irroittamiseen (esim. jännitteiselle linjalle)
• erotin työskentelyyn
• puun oksimiseen
• johtimen nostoon
• linjan jännitteen koestamiseen (VECTOR sopii suoraan sauvaan)

Huom! Jännitekestoisuus viimeisessä foam-täytetyssa putkessa
• kaikessa työssä pyritään välttämään suurta mekaanista kuormaa

Kasattava teleskooppi eristys sauva, joka on tehty yhdistetyistä osioista ja 
se on varustettu pika (vipu) lukituksilla, jotta sauva saadaan lukittua 
haluttuun pituuteen.
Kasattu pituus on pääsääntöisesti: 1.8 m
Jatkettu pituus vaihtelee jatkosten lukumäärän mukaan.
Säädettävän pituudensa vuoksi sauva on hyvä korkeanpaikan töissä, 
mutta kasattuna sauva on hyvin kompaktin kokoinen minkä vuoksi sitä 
on helppo kuljettaa ja säilyttää.

TÄRKEÄÄ: Nämä sauvat eivät ole sopivia vääntö työhön.

Tekniset tiedot : Putkissa joista sauva on valmistettu/koottu on sileä, kirkas 
viimeistely ja ne ovat UV-suojattuja, mikä takaa sauvalle pitkän käyttöiän. 
Eristys sauvat on valmistettu 3-8 osiosta riippuen vaaditusta pituudesta. Ylä-
osio on valmistettu vaahtomuovilla täytetystä putkesta Ø 26 mm, vastaa IEC 
160855-1 standardia ja eristys voimakkuus on 100kV/30 cm.
Alempi-osio on valmistettu hyvän taivutuskeston omaavasta 
täyttämättömästä putkesta joka takaa hyvän lujuuden ja kevyen painon 

PTUM sauva voidaan toimittaa seuraavilla kiinnikkeillä:
• APV: monitoimi-kiinnike, 12 mm 6-kulmio automaattilukituksella.
• U: hammaskehä  universal -kiinnike.
• B: bayonet-kiinnike.
• EAF: 21 mm lukkiutuva kuusiokulma-kiinnike.
• DA:holkki pikakiinnike (ANTEC tyyppi, standard EN 795)
• SCI: suora kiinnike oksasahalle
• ECH: kiinnike pensastyöhön
• M8 or M10: M8- or M10-kierrre kiinnike
•Muut: muut kiinnikkeet tilauksesta

Tarkenna tilatessa sauvan kiinniketyyppi

Sauvalle saatavilla myös kuljetuspussi:
• H1P180V: pussin pituus 1.85 m, yhdelle sauvalle
• H1P180H: pussin pituus 1.85m, yhdelle tai kahdelle sauvalle
Liittyvät tuotteet : Ref. A046065 koukku ohuen köyden kanssa

Ref. Osioiden lukumäärä Kasattu pituus Jatkettu pituus Ensimmäisen osion Ø    Paino Max. jännitekestoisuus
PTUM14X380 3 1,4 m 3,8 m 34 mm 1,5 kg 123 kV

PTUM16X450 3 1,6 m 4,5 m 34 mm 1,8 kg 123 kV

PTUM18X600 4 1,8 m 5,9 m 38 mm 2,3 kg 123 kV

PTUM18X700 5 1,8 m 7,1 m 42 mm 2,8 kg 123 kV

PTUM18X850 6 1,8 m 8,3 m 46 mm 3,4 kg 123 kV

PTUM18X950 7 1,8 m 9,4 m 50 mm 4,1 kg 123 kV

PTUM18X1050 8 1,8 m 10,4 m 54 mm 4,7 kg 123 kV

Viimeinen osio täysin jatkettuna, käytä aina sauvaa viimeinen foam-täytetty osio jatkettuna.
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