سینی کابل چیست ؟
سینی کابل در تاعیغات الکتزیکی کارتزد دارد .اس سینی کابل در جْت سیثایی ٍ هزتة تَدى کاتل
کشیّا ٍ تِ هٌظَر حفاظت اس کاتل ّای عثَری ،اًتخاب تْتزیي هغیز تزای کاتل کشی ،عَْلت تعویز ،طَل عوز
تیشتز کاتل ّا ٍ ...در عیغتن ّای اًتمال اًزصی اعتفادُ هی شَد

هیشَد.

کاتلّا تایذ در توام طَل هغیز اس درٍى سینی کابل عثَر کٌٌذ کِ ایي شاهل حزکتّای عوَدی ًیش
سینی کابلهای ّای فلشی یا ّواى گالَاًیشُ گزم تز اعاط اعتاًذارد  ASTM A123عاختِ هی شًَذ.

کِ ضذ سًگ تَدُ ٍ هٌاعة هحیط ّای هزطَب ٍ اعیذی هی تاشذ .سینی کابل فلشی تِ دلیل داشتي ٍیضگی ّای
خاص هٌاعة تزای اعتفادُ در عیغتوْای تاعیغات تزق هی تاشذ.



تٌَع در لطعات ٍ اتصاالت کِ ّز ًَع شکل دّی را تِ راحتی اهکاى پذیز هی عاسد.



غیز لاتل اشتعال تَدى لطعات



عاخت ٍ تَلیذ هطاتك تا اعتاًذارد ّای تیيالوللی ٍ اعتاًذارد ارٍپا



سینی کابل تا ٍرق اعتیل هماٍم در تزاتز تخار ّای اعیذی ٍ عایز هَاد شیویایی



دارای لثِ ّای صاف ٍ عذم صذهِ تِ کاتل هی شَد.



هماٍم در تزاتز ضزتِ



ایذُآل تزای هٌاطك آب ٍ َّایی هزطَب



دارای عوز تغیار تاال



عایش ّای هتٌَع



تحول ٍسى تاال
سینی کابلهایی کِ در عَلِ ّا ٍ پارکیٌگ ّا ٍ هکاى ّای هغمف اعتفادُ هیشًَذ اس جٌظ گالَاًیشُ
فاتزیک ّغتٌذ ٍ سینی کابلهای کِ در فضاّای رٍتاس اعتفادُ هیشًَذ تْتز اعت کِ آتکاری شذُ تاشٌذ.

اندازه های مختلف سینی کابل
عاخت سینی کابل در عزض ّای – 011 – 011 – 511 – 011 – 011 – 051 – 011 – 051 – 011
 …ٍ 011هیلیوتز اًجام هیشَد.اس ایي رٍ تا تَجِ تِ عزض سینی کابل،راتط ٍ عاپَرت یا ّواى ًگِ دارًذُ عاختِ
هیشَد(.تعذاد عاپَرت ،تِ همذار حجن کاتل لزار گزفتِ در عیٌی کاتل تغتگی دارد)
ضخاهت ٍرق سینی کابل تغتگی تِ حجن کاتل ٍ عزض سینی کابل ٍ هکاى ًصة دارد کِ اس ضخاهت  0تا 0.5
هیلیوتز هتغییز هی تاشذ .
طَل سینی کابل ًیش تغتگی تِ فاصلِ عاپَرتْا ٍ هکاى ًصة اس  0هتز تا  0هتز عاخت هی گزدد .
دیَارُ سینی کابل ًیش اس  01هیلیوتز تا  011هیلیوتز هتغییز هی تاشذ .

