
راهنمای کامل نصب سینی کابل مشبک

زمانی که صحبت از کابل کشی شبکه می شود، بحث نصب سینی کابل مشبک نیز به

چه و  است  مهم  شبکه  کشی  کابل  چقدر  که  دیدیم  قبلی  مقاالت  در  آید.  می  میان 

اقداماتی باید برای آن انجام شود و تدابیر الزم آن را بررسی کردیم. اما حاال به سراغ

نصب سینی کابل مشبک نام  به  کابل کشی شبکه  با  از تجهیزات جالب مرتبط  یکی 

رفته ایم که البته نه تنها در بحث شبکه، بلکه به طور کلی در خیلی از صنایع هم کاربرد

دارد. در نتیجه به خاطر ربطی که می تواند به شبکه پیدا کند، ما نیز تصمیم گرفتیم

که درباره آن صحبت کنیم و یک راهنمای خوب برای نصب آن به شما ارائه دهیم. در

این مقاله هم درباره نحوه نصب سینی کابل مشبک صحبت خواهیم کرد، هم مزایای

آن را نام خواهیم برد و هم چگونگی درست کردن و نصب آن را هم به شما آموزش

می دهیم. با ما همراه باشید.

►
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نصب سینی کابل مشبک

قبل از اینکه به سراغ نصب سینی کابل مشبک برویم اول از همه باید ببینیم که ربط

آن به پشتیبانی شبکه چیست. سینی کابل مشبک برای مدیریت کابل کشی الکتریکی

مخابراتی و شبکه استفاده می شود. این سینی با استفاده از جدا کننده، نصب انواع

مختلف از کابل ها را ممکن می سازد و باعث می شود که کابل ها به طور مرتب در

در صورت سینی  نوع  این  کابل،  سینی  انواع  دیگر  با  مقایسه  در  بشوند.  یکجا جمع 

وجود چرخ ها و انشعاب های آن، پروسه نصب خط کابل را به طور مشخصی راحت

تر می کند و برای همین هم هستش که هنگام نصب خطوط کابل های پیچیده در

نگهداری شبکه از نصب سینی کابل مشبک استفاده می کنند.

نگهداری شبکه
برای اطالعات بیشتر از خدمات نگهداری شبکه کلیک کنید

مشاهده خدمات

کو
کام
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مزایای نصب سینی کابل مشبک

و شبکه  پشتیبانی  خدمات  در  استفاده  برای  مشبک  کابل  سینی  نصب 
سخت افزار کامال قابل اطمینان است.

عمر آن تا 20 سال هم می رود.
توانایی حمل تا 110 کیلوگرم بر هر 1 متر طولی را دارد.

از کیفیت باالی گالوانیزه برخوردار است. (گلوانیزه یکی از متد های پیشرفته
نظافت الکترولیت می باشد.)

آتش برابر  در  دقیقه   90 تا  تواند  می  سینی  این  بشود،  سوزی  آتش  اگر 
مقاومت کند.

اندازه های متعدد با ارتفاع از دیوار 30 تا 100 میلی متر و عرض پایه از 50
تا 600 میلی متر را دارد.

کابل خطوط  به  آسان  دسترسی  حفظ  با  و  سطحی  چند  را  آن  توان  می 
طراحی کرد.
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طراحی کرد.
می شما  دارد.اما  هم  راهنما  دفترچه  مشبک”  کابل  سینی  “نصب  معموال 
و دقیق  اطالعات   ، کامپیوتری  های  شبکه  پشتیبانی  از  استفاده  با  توانید 
نحوه نصب سینی کابل مشبک را از طریق کارشناسان این حوزه دریابید.

سادگی در نصب سینی

تجهیزات از  استفاده  بدون  را  با دست  و چرخش  انشعاب  هرگونه  قابلیت 
خاصی را دارد.

دارای اتصاالت چند منظوره متعددی می باشد.
وزن این سینی بسیار کم است.

سرعت نصب سینی کابل مشبک بسیار باال است.
ساختار این کابل ها امن است.

راحتی در بهره برداری از سینی کابل مشبک

تامین است و قابل  به صورت طبیعی  کابل مشبک  در نصب سینی  تهویه 
این موضوع باعث خنک سازی بهتر می شود و اجازه نمی دهد که گرد و

غبار روی کابل ها و سینی جمع بشوند.
وضعیت سیم کشی به راحتی کنترل می شود و دسترسی به هرکدام از کابل

ها به شدت آسان تر می گردد.
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وضعیت سیم کشی به راحتی کنترل می شود و دسترسی به هرکدام از کابل
ها به شدت آسان تر می گردد.

روش نصب سینی کابل مشبک و ساخت آن

قبل از نحوه نصب سینی کابل مشبک یا بهتر است بگو몭م قبل از نحوه قرار گیری
کابل ها در این سینی بهتر است به روش ساخت این سینی هم اشاره ای داشته
باشیم. اصل این روش، به صورت رسوب الکتروشیمی بر روی سطح فلز در محلول
الکترولیت حاوی روی انجام می شود. قبل از این که پروسه گالوانیزه انجام بشود
باید در چند مرحله عملیات پاک سازی انجام بشود. باید این نکته را هم بگو몭م که

ضخامت پوشش روی 9 الی 12 میکرومتر می باشد.

گلوانیزه کردن گرم با غوطه ور ساختن

مفتول ما در نصب سینی کابل مشبک از فوالد نورد سرد تهیه می شود. سرپوش و
لوازم دیگر هم بعد از فراوری مکانیکی در محلول مذاب بر روی روی فرو برده می
شود و برای همین هم روی سطح محصوالت آلیاژ فلز و روی تشکیل می شود که از
روی این پوشش  وزن  باشند.  روی می  و  فلز  از  تناسب های خاصی  با  الیه  چهار 

چیزی حدود 1000 الی 1200 گرم بر متر مربع می باشد.

سینی مشبک فوالدی ضد زنگ

سینی فوالدی ضد رنگ برای کاربرد در صنایع شیمیایی و مواد غذایی استفاده می
رنگ شرایط  در  که  ای  تولیدی  های  پروسه  همه  در  مورد  این  از  همچنین  شود. 
زدگی بسیار سخت انجام می شوند نیز استفاده می کنند. تجهیزات فوالد هم باید
حتما ضد رنگ باشد و بعد از تولید هم می توان عملیات الکتروپولیش را روی آن

ها انجام داد.
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ترکیب سیستم سینی کابل مشبک برای نصب آن

را هم بدانیم که به باید حتما ترکیب سیمی آن  از نصب سینی کابل مشبک  قبل 
شرح زیر می باشد و یادتان باشد که این موارد به ترتیب هستند:

کلمپ تقویت شده اتصال به زمین برای سینی مشی
FBA-30 پوشش سبک سقفی برای سینی کابل مشبک

BM پوشش برای سینی کابل مشبک
تخته نصب

محدود کننده های شعاع خمیدگی کابل در نصب سینی کابل مشبک
FPL-21 پروفیل هایی به شکل داس برای سینی

صفحه رابط با یک سوراخ در وسط
صفحه ای برای آویز سینی از پین های سقفی
تبدیل از این سینی مشی به سینی ورقه ای

L3000 50×200 سینی کابل مشبک
رابط دارای 7 سوراخ

پوشش برای سینی کابل مشی ما
مجمع اتصال شماره یک برای سینی

FBC-30 پوشش سبک برای سینی کابل مشی
اتصال بدون وجود پیچ برای سینی

گیره برای سینی
اتصال بر روی دیوار به منظور نصب عمودی

کلمپ وصل کردن به زمین برای سینی
مجموعه اتصال شماره سه برای نصب سینی

سینی کابل با ارتفاع 50 میلی متر
بست برای سر پوش ها

سر پوش با اتصال به زمین بر روی سینی
مجمع اتصال ها برای نصب سینی روی کف
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انواع اتصاالت نصب سینی

اتصال آن به دیوار
آویز سینی کابل مشی با دو پین

آویز سینی کابل با یک پین
اتصال TM به دیوار یا کف

SSM آویز سینی از صقف با اتصال
متصل کردن آن به دیوار

روش چند حالته اتصال به سقف های غیر استاندارد
اتصال پین با گیره

آویز با پین از سقف های گالوانیزه شده
انواع اتصاالت با یا بدون پیچ ها

شاخه T یا همان سه راهی
کاهش دهنده

پلکانی
وصل کردن بدون پیچ

وصل کردن با محموعه اتصاالت
وصل کردن سینی کابل با رابیتس هفت سوراخه

وصل کردن سینی با صفحه های سوراخ دار
چرخش با شعاع خمیدگی کم

چرخش با خمیدگی قائم
چرخش با خمیدگی بزرگ

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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 ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می نویسم.

فرستادن دیدگاه

تخصص کامکو حفاظت از دنیای دیجیتال شماست.

تلفن تماس: ۰۲۱-۷۱۷۴۹۰۰۰ 

واحد فروش: ۰۲۱-۷۱۷۴۹۷۰۰ 

واحد شبکه: ۰۲۱-۷۱۷۴۹۸۰۰ 

واحد نرم افزار: ۰۲۱-۷۱۷۴۹۹۰۰ 

 info@comco.ir :آدرس ایمیل

آدرس: 

خواجه عبدا.. انصاری- کوچه هفتم- پالک 4

روش های ارتباطی

استعالم پشتیبانی و نگهداری

برخی از مشتریان کامکو

مانیتورینگ شبکه

تماس با ما

دسترسی سریع
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فارسی

8:30AM – 9PM : بخش فروش شنبه تا جمعه

8:30AM – 5PM : بخش پشتیبانی شنبه تا چهارشنبه

8:30AM – 1PM : بخش پشتیبانی پنج شنبه

خارج از ساعت اداری : پشتیبانی از طریق ایمیل

ساعات کاری

 از تیم طراحی سایت تابان شهر انرژی گرفته با 

https://tabaneshahr.com/طراحی-سایت/
https://comco.computer/مقاله/نصب-سینی-کابل-مشبک/

