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2SS15N طسوتمراشف ریگقرب

 یـلا 1 یمان ژاتلو زا هک دنتسه یزلف دیسکا یاهریگقرب

 تیلباق و مکحتسم راتخاس .دنوش یم دیلوت تلوولیک 36

 اهـنآ زراب یگژیو الاب یشچیپ و یشمخ رواتـشگ لمحت

.دنا هدش رپ نوکیلیس اب هطوبرم یاهروتسیرو .تسا

MOSIPO فیعضراشف ریگقرب

 کی ناونعب نـئمطم روتکناکسید نتشاد اب اهریـگقرب نیا

 زا هندب .دننک یم شقن یافیا الاب تیفیک اب یطخریغ تمواقم

.دروآ یم مهارف ار IP67تظافح نوکیلیس کیتسال سنج

PKI تیزوپماک ییاکتا یاه هرقم

 زاغآ تالاـصتا عاونا اب اه هرقم نیا تخاس 2004 لاس زا

 ار میس ظفح هفیظو هک هرقم ییالاب شخب .تسا هدیدرگ

  اه هرقم نیا .تسا قیاع هدام سنج زا زین تسا راد هدهع

.دنا هدش هتخاس تلوولیک 36 ژاتلو دحرس ات

NKI تیزوپماک یششک یاه هرقم

 .هدیدرگ زاغآ تیزوپماک یاه هرقم نیا تخاس 2003 لاس زا

 socket و eye ، clevis، ball لماش تالاصـتا عاونا

 تلوولیک 36 ژاتلو دحرس ات اه هرــقم نیا .تسا هئارا لباق

.تسا هدش هتخاس
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 تکرش دوخ تاعارتخا قح یانبمرب تکرش یلصا تادیلوت .تسا قرب یورین عیزوت تازیهجت ناگدننکدیلوت زا یکی ورتکلاوزیا تکرش

 .تسا هدیسر رمث هب نآ هعسوت و قیقحت هورگ طسوت هک تسا
 ،تیزوـپماک یششک یاه هرقم ،یعادبا تیزوپماک ییاــکتا یاه هرقم :زا دنترابع تکرش نیا رترب تالوــصحم زا یخرب هنومن ناونعب

.تلوولیک 60 حطس ات ییاوه یاه هکــبش تالآ قاری و نوکیلیس ششوپ اب طسوتمراشف و فیعضراشف یاهریـگقرب  هیذغت رب نوزفا                                                                                                                                                                                  

.دراد تارداص ایسآ و اکیرمآ ،اقیرفآ ،اپورا رد یددعتم یاهروشک هب تکرش نیا ،ینوولسا روشک رازاب

 لوصحم نیا .تسا راکدوـخ یرنف پملک ،تکرش یعارتخا لوــصحم نیلوا

 لصو دوش یم ثعاب قیاـع شخب نیا .تسا قیاع همیمـض شخب کی یاراد

 .دریگ تروص عیرس و هداس ییاکتا هرقم هب یداه

 رد هک یئزج هیلخت عوقو شهاک ثعاب هک تسا نیا یرنف پملک هژیو تیزم

 هک گنزدض رنـف کی .ددرگ یم دتـفا یم قافتا هرقـم هب یداه لاصتا لحم

 افیا ار یمئاد کیتـسالا هریگ کی شقن ،هدش باختنا تقد هب نآ راشف هطقن

 اهریت رتشیب ماکحتسا نیاربانب و دنک پمد ار اهشزرل تـسا رداق هک             دنک یم

 نتسب تهج ورتکلاوزیا راکدوـخ یرنف یاه پملک .تشاد دهاوخ هارمه هب ار

 .دشاب یم بسانم عبرم رتمیلیم 120 عطقم حطس ات یداه

 فده اب مه رب دومع هیواز ود رد بصن تیلباق اب لاسروینوی یششک پمــلک

 پملک نیا یحارط هوحن .دش دیلوت و عادبا تیزوپماک یششک یاه هرقم بصن

 هجرد 90 ای 0 شدرـگ زا لقتسم یششک تیزوپماک یاه هرــقم بصن هزاجا

 هب پـملک نیا تخاس و یحارط نیارباـنب                                                     .دهد یم ار هرقم ییاهتنا گنیتیف

.دنک یم کمک هدش رابنا و هدش دیلوت یاه هرقم عونت شهاک
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 ریگقرب دیلوت یاهیژولونکت زا هدافتسا مزلتسم فیعضراشف یاهریگقرب دیلوت

 و دنوش یم میحل دوخ ییاهـتنا روتکناکسید هب اهروتسیرو .تسا یوقراـشف

 و دیلوت دــنیآرف نیا .دوش یم هــطاحا نکیلیس اب هعوــمجم نیا سـپس

 مهارف ار  IP67 تظافح هجرد و الاب رمع لوط تیزم ،نآ یعادبا روتکناکسید

.دروآ یم

 دوش یم دیلوت و یحارط فیعضراشف ریگقرب عون نیدنچ یرتشم زاین بسحرب

 .دراد یبسانم رایسب درکلمع یرـیوک و یریسمرگ ییاوه و بآ طیارـش رد هک

 شورفرپ ریگقرب نیدـنچ ءزج و تکرش لوصحم  نیرتشورفرپ اهریـگقرب نیا

.تسایند

 45 ژاتلو ات ار 1 سالک اب طسوتم راشف یزلف دیسکا یاه ریگقرب تکرش نیا

 ربتعم هاگشیامزآ زا ))2SS15N(( پیت یاه ریگقرب .دنک یم دیلوت تلوولیک

.دنا هتفرگ تست هیدییات ایلاتیا  CESI  عجرم

 رد اهروتسیرو و دنک یم نیمضت ارنآ نییاپ یتشن نایرج ،ریگقرب نیا راتخاس

 ریگقرب ژاتلو ساسا رب اهروتسیرو .دنا هدش هطاحا نوکیلیس اب لماک روطب نآ

 تست هاگتسد کی و دنوش یم هدیچ مه یور کولب تروصب تساوخرد  دروم

.دنک یم تست ار اهنآ

 و یشمخ یاهرواتشگ لمحت ناکما ریگقرب راتخاس رد قیاع یاهلیفورپ دوجو

 لامعا اب ندش هزینوکیلیس زا سپ اهریگقرب .دروآ یم مهارف ار دیدش یشچیپ

..دنوش یم تست نویساربیلاک یاههاگتسد رد سنرفر یاهژاتلو

 رب هدمآ لمعب یاه یریگ هزادنا و یهاگشیامزآ تاقیقحت ،فلتـخم تاعلاطم

 یوق یسیطانغم نادیم داجیا لامتحا هک تسا هداد ناشن لاقتنا طوطخ یور

 هرقم ییاهـتنا گنیتیف هب یداه لاصتا طاقن رد نآ زا یشان ییزج هیـلخت و

 .تسا رتشیب

 

 رد یداه نتخوس هب رجـنم تدم ینالوط رد دـناوت یم رما نیا                    

 .ددرگ هدش دای لاصتا لحم

 ییاکــتا یاه هرقم هنازاتشیپ دیـلوت و عادبا ،هعسوت اب ورـتکلاوزیا تکرش 

 نیا هدـش قیاع یرـنف پملک و هدش قیاع ییاهـتنا گنیتیف اب تیزوپـماک

 .تسا هدرک لح ار لکشم

 گنیتیف تمسق هب ،نآ ندش رتاراک و هرقم یکیناکم تیفیک دوـبهب فده اب 

 راب لمحت ییاناوت هک ددرگ یم هفاضا یتظافح ششوپ کی اه هرــقم ییاهتنا

 .دنک یم ربارب ود یدومع و یقفا تهج ودره رد ارنآ یکیناکم

 نکیلیس ششوپ رـتم کی لوطب هرقم نیفرط زا کیرـه رد تخل یداه یور 

 هاتوک لاـصتا زا زارتحا اجنآ زا و هرقم لماح یاهریت ینمیا ات دوش یم هفاضا

 زین ار ناگدنرپ نئمطم تظافح ینکیلیس ششوپ ،نیا رب هوالع .ددرگ لصاح

 .تشاد دهاوخ لابندب

 

 رگید زا رتم یلــیم 1200 ات شزخ هلصاف اب تیزوپماک یششک یاه هرــقم

 هجوت لوصحم نیا تخاس دنیآرف رد .تسا تکرش نیا دیلوت طخ تالوصحم

.ددرگ یم هرقم یلصا هتسه یور هب یزلف یاهگنیتیف سرپ لوذـبم یصاخ

  سرپ یازـجم درب هس و سرپ کف تشه اب کـیلوردیه نردم هاگـتسد کی

 زا لبق هرقم ره ،درادناـــتسا ساسا رب .ددرگ یم هدافـتسا راک نــیا یارب

 .دریگ یم رارق راشف لرتنک تست دروم ندرک هزینوکیلیس

 لـماش هطوبرم یاهگنیتیف عونــتم عاونا اب تیزوـپماک یششک یاه هرـقم

Ball ,Socket ,Clevis ,Eye وRod دنتسه سرتسد رد.  

EyeClevisSocketBallRod
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 قیبطت تهج رد هفق و یب روطب یوقراشف هاگــشیامزآ نتشاد اب تکرش نیا

 اهتست لماک یارجا  ناکما هاگشیامزآ .تسا شالت رد اهدرادناتسا اب لوصحم

 ناکما هک هاگشیامزآ دوجو اب .دروآ یم مهارف ار طسوتمراشف یاهریگقرب یور

 اب هیناثورکیم 1.2/50 ات هقعاص سلاپمیا و تلوولـیک 220 ات یاهژاتلو دـیلوت

.دوش یم هدروآرب هعسوت و تخاس یاهزاین ،تساراد ار تلوولیک 500 ژاتلو

 50 هقعاص سلاپمیا تسا رداـق هک فیعضراشف ریگقرب تست طیـحم هعسوت

 نیا رـیخا درواتسد ،دنک دیلوت هیناثورـکیم 10/350 جوم لکش اب رپمآولـیک

.تسا تکرش

 و رالوجام عون ود رد تکرش نیا تخاس فیعضراشف یلیر یاهرتسرا جرس

 عون .دنتسه ولبات رد بصن لباق یزلف دیسکا عون زا و هدش هتخاس تکپماک

  تکـپماک عون نکیل دـشاب یم ضیوعت لـباق جیرتراک یاراد اهنآ رالوـجام

 دوجو لیلدب نابیتشپ زویف هب زاین مدــع نآ یتباقر تیزم و تسا هچراپکی

 لپ کت یاهتروصب   II و I سالک ود رد اهرتسرا جرس نیا .تسا یلخاد زویف

 .دنوش یم دیلوت لپدنچ و

تظافح تامدخ و نیمات

ناریا رد  Izoelektro تکرش یاه هرقم و اهریگقرب یراصحنا هدنیامن 

www.ps-co.ir
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طسوتمراشف یاهریگقرب یراذگدک
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 Ucریگقرب

نییاپ روتکناک

الاب روتکناک

یرهاظ لکش  هب 2SS15N ایو SNO ریگقرب عون باختنا تهج

 لوادج نیا زا .ددرگ یم هعجارم هطوبرم لوادج

 تاصــخشم رگید و کرآ هلصاف ،شزخ هلصاف

.تسا لوصح لباق

 )    (ریگقرب یمان ژاتلو ربارب 0/8)    (یمئاد ژاتلو

.تسا

UcUr



Izoelektroییاپورا نایرتشم یخرب
  ناتسهل ABB تکرش -

ناملآ  Tyco-Raychem تکرش-

 ناتسراجم Pfisterer تکرش-

یساورک قرب عیزوت تکرش -

Izoelektro تاراختفا

تخاس رد اهـنآ یمامت هک دراد دوخ هب قلـعتم هدش تبث عارـتخا 6 تکرـش نیا

یاهرـیگقرب دیلوت تکرش نیا تدم هاتوک همانرـب .دنا هدش هتفرگ راکب تالوصحم 

ییاکتا یاه هرقم یتشن نایرج دوجو رگشیامن و ینوکیلیس ششوپ اب طسوتمراشف 

یاه هرقم و هدش تیوقت دیمآ یلپ سنج زا ییاهتنا یاهگنیتیف اب هارمه تیزوپماک 

تیوضع نتشاد هب تسا رختفم ورتکلاوزیا .دشاب یم ژاتلو هدنهدناشن اب تیزوپماک 

سکیف ینعی تکرش نیا هناقالخ لح هاراه هرقم و اهریگقرب هزوح رد  IECرد لاعف 

 نیرتدـیدج سیون شیپ  ناونعب قیاع هدام زا هدافتسا اب هرقم یور هب یداه ندرک 

شهوژـپ کی رد  .تسا هتفرگ رارق رظن دم ییاـکتا یاه هرقم یارب IEC درادناتسا

ناونعب ورـتکلا وزیا تکرش 2011  لاس رد ییاپورا یاه هژورپ بوچراهچ رد یلیلحت

تبث تکرش زادنا مشچ .دش هتخانش ینوولسا رد کچوک سایقم تکرش نیرتقالخ

.تساهنآ ندرک رداص و تخاس و عارتخا ود لقادح هنالاس 
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