
 شزکت مهىدسی کیان تک

 معزفی فه های ساوتزیفیًژ شزکت رسوبزگ آلمان
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 :فه ساوتزیفیًژ رادیال ساخت شزکت ريسوبزگ آلمان          
 .ایي في تا کارایی تاال جْت اعتفادُ در َّدّای آسهایشگاّی تغیار هٌاعة ّغتٌذ

 هحفظِ حلشًٍی ٍ پزٍاًِ اس جٌظ پلی پزٍپیلي هقاٍم در تزاتز گاسّای خَرًذُ ٍ تخارات 

 .هَاد شیویایی اس قثیل اعیذ، تاس ٍ غیزُ عاختِ شذُ اعت

 :هشیت ّای ایي في 

 هحفظِ حلشًٍی ضذ سًگ ٍ خَردگی-

 ًصة آعاى ٍ قاتل تٌظین-

 راًذهاى تاالی پزٍاًِ ّای في تِ دلیل اًحٌای خاص تیغِ ّا-

 :خصَصیات طزاحی 

 .درجِ در جْت عقزتِ ّای عاعت ٍ یا خالف آى قاتل تغییز ٍ تٌظین هی تاشذ 45هحفظِ حلشًٍی ایي في تِ صَرت ضزایثی اس 

خزٍجی شفت تَعیلِ حلقِ آب تٌذی هخصَصی اس جٌظ العتیک فلَریي تا هحفظِ حلشًٍی در ارتثاط اعت ٍ تز رٍی تَپی پزٍاًِ قزار گزفتِ 

 .اعت کِ ّویي خصَصیت تاعث هی شَد کِ فشار لثِ آب تٌذی آى تا افشایش عزعت افشایش یاتذ

 :هحفظِ حلشًٍی پزٍاًِ ّای في 

 .عاختار هحفظِ تِ گًَْای اعت کِ تِ راحتی هی تَاى پزٍاًِ هَتَر ٍ کٌغَل را تذٍى جذا کزدى هحفظِ اس عیغتن داکت، جذا کزد

 

 
 
 
 
 
 
 



 :پزٍاًِ ّای في 
طزاحی ٍ جاگذاری شذُ اًذ ٍ  ”DIN ISO 1940“تز هثٌای  2.5پزٍاًِ ّا اس جٌظ پلی پزٍپیلي تا کارایی تاال عاختِ شذُ ٍ تز اعاط اعتاًذارد ٓ 

 .تَپی هزکشی پزٍاًِ تا ٍرق هخصَص فَالدی رٍکش شذُ اعت
 :هَتَر في 

تثعیت هیکٌٌذ ٍ در دٍ ًَع دٍپل ٍ چْار پل عاختِ هیشًَذ  ٍ ٍلتاص آًْا قاتل کٌتزل تَدُ ٍ قاتلیت  IEC“”هَتَر في ّا اس اعتاًذارد عِ فاس 
 .کٌتزل ٍتٌظین فزکاًظ تَعیلِ ایٌَرتَر را تِ هٌظَر تغییز عزعت في را دارًذ

 :کٌغَل ًگْذارًذُ 
 / 1.4571“جٌظ کٌغَل ًگْذارًذُ کِ ٍظیفِ ًگْذاری هَتَر في ٍ هحفظِ حلشًٍی في را دارد اس فَالد ٍیضُ تا هَاد هخصَص تحت اعتاًذارد 

V4A”  ِتحت پزٍع“lllc” تَلیذ هی شًَذ. 
 :ایوٌی در هقاتل اًفجار 

 .ٍ ضذ اًفجاری هی تاشٌذ ”IEC“هَتَر في ّا تز اعاط اعتاًذارد 
قزار دارد ٍ ایي ًشاًگز کیفیت تاال ٍ  Fٍ اس ًظز عایقکاری در کالط T1-T3قزار دارد ٍ اس ًظز درجِ حزارت در کالط  ”e“اسًظز اهٌیتی در درجِ 

 .ایوٌی قاتل قثَل ایي هَتَرّاعت
در تواهی ًقاط تواط قغوت ّای هتحزک ٍ ثاتت اس هَادی اعتفادُ شذُ اعت، کِ خطز اشتعال در اثز جزقِ ّای ًاشی اس شَک حزارتی یا 

 .  اصطکاک را تِ شذت کاّش هی دّذ
 .    هی تاشذ EPND 280” ٍ“EPND 250 تیشتزیي هصزف تزای َّدّای شیویایی اس ًَع 

 .پایِ في ّا اس جٌظ اعتیل تَدُ ٍ تَعیلِ پیچ تِ عاپَرت هَتَر تِ راحتی هتصل هیگزدد
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EPEND  250 
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EPEND  280 
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 ريش کدگذاری
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 EPNDابعاد ظاهزی فه های 
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