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لوله و اتصاالت سابداکت سه و هفت کاناله

قرنیز های داکت دار وینوپالستیک

لوله هــای ســابداکت ســه و هفــت کانالــه جهــت عبــور کابــل هــای بــرق 
ــان  ــزا و همزم ــورت مج ــبکه و ... بص ــوری، ش ــای ن ــرات، فیبر ه و مخاب

ــد. ــتفاده می باش ــل اس قاب

n  تعداد کابل یا سیم قرار گرفته در هر کانال

تعداد انشعابقطر لوله )mm(ردیف

3 کاناله1110

7 کاناله2110

سایز کابل )n )mm2 سابداکت 7 کانال

11×240

14×25

24×10

34×2/5

74×1/5

کابل شبکه9

سایز کابل )n )mm2 سابداکت 3 کانال

21×240

24×25

44×10

۸4×2/5

154×1/5

کابل شبکه15

کابــل  عبــو  وینوپالســتیک جهــت  قرنیز هــای داکــت دار 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــبکه و ... م ــرات، ش ــرق، مخاب ــای ب ه

می کیــرد.

محصوالت برقی و مخابراتی

110 mm

32 mm

25 mm



ــه و پشــتکار مدیــران،  ــر دانــش، تجرب ــا اســتعانت از پــروردگار و تکیــه ب شــرکت تولیــدی وینوپالســتیک در ســال 1358 ب
ــای  ــا نیازه ــق ب ــی و مطاب ــت عال ــا کیفی ــی ب ــد محصوالت ــور تولی ــه منظ ــود ب ــص خ ــوان و متخص ــای ج ــک نیروه ــا کم ــن ب همچنی

ــاد. ــران نه ــان ای ــه و اتصــاالت پلیمــری در کشــور عزیزم ــد لول ــه عرصــه صنعــت  تولی ــا ب مشــتریان پ

اگرچــه ایــن شــرکت از ابتــدای تأســیس تــا کنــون، فــراز و نشــیب های فراوانــی را تجربــه کــرده اســت، امــا اینــک بــا گذشــت 
ــرفته ترین  ــن و پیش ــی از بزرگتری ــه یک ــت ب ــته اس ــه توانس ــش و تجرب ــاری از دان ــن کوله ب ــا اندوخت ــهســال و ب ســیون
کارخانجــات تولیــدی لولــه و اتصــاالت U-PVC منطبــق بــر آخریــن اســتانداردهای بین المللــی تبدیــل شــود. ایــن امــر در ســایه 
مدیریــت علمــی و متعهــد، نیــروی انســانی کارآزمــوده و مجــرب و آشــنا بــه علــم روز دنیــا، داشــتن مدرن تریــن دســتگاه ها و 
کامل تریــن آزمایشــگاه محقــق شــده اســت. شــرکت وینوپالســتیک عــالوه بــر ایــن کــه هم اکنــون عنــوان بزرگتریــن صادرکننــده 
لولــه واتصــاالت U-PVC کشــور را در اختیــار دارد، در زمینــه تأمیــن لولــه و اتصــاالت شــبکه های آب و فاضــالب کشــور نیــز 
ــیعی از  ــتره وس ــا گس ــاالت U-PVC ب ــه و اتص ــده لول ــا تولیدکنن ــن و تنه ــرکت اولی ــن ش ــزایی دارد. ای ــه س ــم و ب ــش مه نق
اندازه هــا، از 10تــا1200میلــیمتــر، و بــا فشــار کاری 6 الــی 25 اتمســفر اســت کــه سیســتم اتصــاالت آن بــه دو صــورت 

ــد. ــی )push-fit( می باش ــبی و اورینگ چس

ــه مقدم

برخی افتخارات و استاندارد ها

)Vino Bend( مزایای لوله  های برقی خم سرد

لوله و اتصاالت نسوز عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی

اتصاالت و بست های لوله های برقی

لوله های مخابراتی 110

)INSO 11215 - 21, IEC 61386 - 21( و )ISIRI 11105, DIN 16873( طبق استاندارد های 

1( تنوع رنگ جهت شناسایی و تفکیک خطوط برق، مخابرات، شبکه  و ....

2( مقاومت در برابر شعله )خود خاموش شوندگی(

3( مدول االستیسیته ی باال و انعطاف پذیری

4( مقاومت بسیار باال در برابر ضربات  

5( مقاومت در برابر سایش/ خراش

6( قابلیت خم شدن به وسیله فنر

7( استحکام کششی بلند مدت

۸( مقاومت در برابر خوردگی

9( استحکام باال، وزن سبک

10( مقاومت شیمیایی باال

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(ردیف

برق و مخابرات161/5 )معادل 11(1

برق و مخابرات201/5 )معادل 13/5(2

برق و مخابرات251/5 )معادل 16(3

برق و مخابرات321/5 )معادل 21(4

برق و مخابرات401/5 )معادل 29(5

50 )معادل 36(6
برق و مخابرات1/6

برق و مخابرات2/4

مخابرات71105

برق و مخابرات1/5زانو)همسان( 20 و 25 و ۸32

برق و مخابرات1/5زانو)عصایی( 20 و 25 و 932

برق و مخابرات1/5 الی 3بوشن 20 و 25 و 1032

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(ردیف

مخابرات61105

کوپلینگ ترمز دار )بوشن( زانو 900 )عصایی( زانو 900 )همسان( بست چنگالی

برخی پروژه های انجام شده

لوله های برقی غیر خودسوز دارای تکنولوژی خم سرد با مقاومت باال در برابر ضربه و فشار خارجی
 نمونه مقاومت کافی در برابر گسترش شعلهخطر آتش۲۴

آتش را دارد
 مطابق بند ۱۳ استاندارد

 استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵ وقبول۱۱۲۱۵-۱
۱۱۲۱۵-۲۱

 هتل داریوش قشم
 پروژه الیزه 2 مشهد

 پروژه نظام مهندسی قم
 دانشکده ادبیات بیرجند

 پروژه جامعهًْ المصطفی قم
 پروژه بیمارستان مادر قم

 همراه سیکلت جهان کاشان
 هیئت علمی دانشگاه کاشان

 پروژه مرکز خرید برق شیراز
 پروژه برج مسکونی شارکس کیش

 پروژه مسکونی 263 واحدی کاشان
 بیمارستان ابریشم چی آران و بیدگل

 پروژه چشم انداز 270 واحدی مشهد
 زائر سرای رضوی آستان قدس مشهد

 پروژه مسکونی 94 واحدی مارین پارک تبریز
 پروژه مسکونی 96 واحدی استاندارد ملی ایران

 پروژه 263 واحدی شرکت تعاونی پزشکان کاشان
 پروژه مروارید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب


