دستگاه برش لوله
فاین )(FEIN

راٌ کار فایه )(FEIN
ترای ترش ي پخ زوی لًلٍ َا

ًَآٍضی زض تىٌَلَغی

اًتراب حطفِ ای ّا
تجْیعات تطـ ؾطز لَلِ (فطظ لَلِ) فایني زض
تىٌَلَغی تطـ لَلِ زاضای قْنطت هنْناًن
ه تاقٌس .زاهٌِ واضتطز ایي تجنْنینعات اظ
ؾایع وطزى لَلِ لثل اظ وناضذنصاضی آى تنا
تطیسى لَلِ ّای وِ لثال هسفَى قسُ اًس ضا
زض تط زاضز .ایي تجْیعات تطای لَلِ ّنای
چسً یا فَالزی ًفن ،ذناظ ٍ آب هنَضز
اؾتفازُ زض ذغَط لَلِ قثىِ ّای تناهنیني

زض یه ًگاُ
 هَتَض ّای لسضتوٌس تا ًیطٍی َّای فكطزُ یا تطق  ACؾِ فاظ تطای واض زض
ؾر ،تطیي قطایظ
 هَتَضّای الىتطیى تا لاتلی ،واض زض زهای ظیط صفط
 زؾتگاُ الىتطیى تطـ لَلِ تا حطو ،تِ هلَ یا تِ ػمة (حطو ،تِ ػنمنة
فمظ زض قطایظ تسٍى تاض)
 هٌاؾة تطای اًَاع لَلِ ّای تا لغط  250mmتا 3000mm
 اهىاى تطـ ّوطاُ تا پد ظً

لثِ لَلِ ) (Bevelingتا تنىناضذنینطی

تیغچِ ّای پد ظً )(Beveling
 ضزذیطی زلیك ٍ تطـ تسٍى پلیؿِ زض ًتیجِ تِ واضذیطی ؾیؿتن زٍ ظًجیطُ
ؾیؿتن لاتل تٌظین هؿیط ٍ ؾیؿتن ؾف ،قًَسُ ظًجیط زٍتل

آب ٍ ذاظ قْطی ًیطٍذاُ ّا ؾیؿتن ّنای

 فالس ّط ذًَِ تطن زض اًتْای لَلِ

صٌؼت ٍ ّوچٌیي تطای ؾناذن ،هنرناظى

 هًَتاغ ؾطیغ زض ًتیجِ تِ واضذیطی ؾیؿتن ّای تْیٌِ ًصة

واضتطز زاضز .تىٌَلَغی تاالی ایي تنجنْنینعات
زل ٍ ،ویفی ،تطـ ضا تضویي ه ًوایس.

 لاتل اضائِ تا زٍ ذیطتىؽ تا ؾطػ ،پیكطٍی هتفاٍت هتٌاؾنة تنا ًنَع
هَاز تح ،تطـ
 هحافظ ،اظ ذیطتىؽ زض تطاتط اظزیاز تاض تا تىاضذیطی والچ لغعق
 اهىاى اضائِ هسب ّای ٍیػُ تا هحَض هحطن هجعا تطای تطـ لَلِ ّا ٍ
هراظى تا زیَاضُ تؿیاض ضرین (زض صَضت زضذَاؾ)،
 تٌَع زض اًتراب هَاز هصطف ٍ تجْیعات هاًث فایي )(FEIN

تىٌَلَغی تطتط تطای ًتایج ػال

زؾتگاُ الىتطیى تطـ لَلِ فایي )(FEIN

تاالذص تح ،قطایظ زقَاض ًظیط تطوینسذن

 والؼ ایوٌ I

لَلِ ّا ایي زؾتگاُ لاتلنین ،ذنَز ضا تنِ

 زضهِ هحافظ ،هحفظِ ) (Enclosure IPتط اؾاؼ اؾتاًساضز IEC529

اثثات ه ضؾاًس .تا اًتراب ًؿنثن ،زًنسُ
هٌاؾة ؾطػّ ،نای اینسُ آب تنطـ ٍ
پیكطٍی ه تَاًٌس تطای هٌؽ ّای هرتلف
لَلِ اًتراب ذطزًس .ایي هَضَع اؾنتنفنازُ
همطٍى تِ صطفِ اتعاضّای  ٍ HSSواضتیسی ضا
هوىي ه ؾاظز.

)X4 : (BSEN60529:1991
 زض اضتثاط تا ؾیؿتن زًسُ ؾَئیچ ): (switchgear


ایوٌ ػغف تِ لفل ذَزواض



هحافظ ،اظ اضافِ تاض تطای هَتَض ؾِ فاظ AC

 ؾاذتِ قسُ ٍ تؿ ،قسُ هغاتك اؾتاًساضز EN 61029
: RSG 18
 هَتَض  ACؾِ فاظ ضس اًفجاض ٍ هحافظ ،قسُ زض هماتل ضعَت( ،عنثنمنِ
تٌسی  ) EExellT3تطای تطـ ّای ػوَه
: RSG Ex 18
 هَتَض  ACؾِ فاظ هحافظ زض تطاتط اًفنجناض ٍ ضعنَتن( ،عنثنمنِ تنٌنسی
 ) EExellT3تِ ّوطاُ ؾَئیچ ونونىن

ضنس اًنفنجناض (عنثنمنِ تنٌنسی

 ) EExdellCT6تاالذص هٌاؾة تطای تطـ ذغَط ًف ٍ ،ذاظ

زؾتگاُ َّای فكطزُ تطـ لَلِ فایي )(FEIN
: RDG 18-3
 ایوٌ تاال زض ذغَط لَلِ آب ًف ٍ ،ذاظ تِ ػلً ،یطٍی َّای فكطزُ
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 لغؼات هَتَض هحطن اظ هَاز ضس ظًگ ؾاذتِ قسُ ٍ الینِ ّنای هنَتنَض
َّای فكطزُ هتَضم ًو قًَس .حت تطای هست وَتاُ ػولىطز ذكنه آى
هوىي ه تاقس .هٌاؾة تطای اؾتفازُ زض هٌاعك آب قطب.

تطای لَلِ ّای ؾاًتطیفیَغ ؾیواً

تطای لَلِ ّای فَالزی

تىظیمات مىاسة

تعداد حلقه های

طول کل زنجیر

زنجیر هورد نیاز
جهت سفارش

زض فطآیٌس ؾاذ ،لَلِ
زنجیر هورد نیاز در فضای آزاد حول

قطر خارجی

هورد نیاز

هر طرف

لوله )(A

لوله

به mm

به mm

به mm

به mm

هوقعیت
هحور حاهل

3 02 31 013 02 7

ترای َمٍ يضعیت َا
تسته دستگاٌ ترش ريی لًلٍ
زؾتگاُ ّای تطـ لَنلنِ

فنایني

) (FEINتا تغییط پایِ چطخ ّنا تنطای
لغطّای هرتلف لَلِ لاتل تٌنظنینن
ّؿتٌس .چف ،قسى تنِ ٍؾنیلنِ زٍ
حلمِ ظًجیط اًجام ه قنَز .تنؼنساز
هَضز ًیاظ حلمِ ّای ظًجیط ٍ فضنای
هَضز ًیاظ واضی ضا ه تَاًیس اظ هسٍب
ضٍتطٍ اؾترطاج وٌیس.
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فضای آساد حَل لَلِ = فضای کاری با ابشار بزػ کاهال فزٍ رفتِ
قطؼِ ؽوارُ  3 02 31 013 02 7اس  10حلقِ سًجیز ّز یک با طَل  63.5 mmتؾکیل ؽذُ اعت.
بِ هٌظَر ایجاد کؾؼ اٍلیِ هٌاعب حتی االهکاى اس ًقف حلقِ (با طَل  ) 31.75mmداخل جؼبِ دعتگاُ اعتفادُ
ؽَد.
هثالی بزای عفارػ سًجیز  :لَلِ قطز  6 : 400mmقطؼِ بِ ؽوارُ  3 02 31 013 02 7عفارػ دّیذ.

مثال های
کاربردی
زض ؾاذ ،هراظى

سیستن خنک کاری  -روغن کاری

دقیق ي مًثر
سیستم خىک کاری  -ريغه کاری ًَای فشردٌ

هؾخقات فٌی:
dm3
ظزفیت هخشى
حذاکثز هایغ خٌک  -رٍغي کاری dm3
bar
حذاکثز فؾار داخلی هخشى
bar
حذاکثز فؾار کوپزعَر تغذیِ
bar
فؾار باس ؽذى ؽیز ایوٌی
bar
فؾار کاری پیؾٌْادی
Nm3/min
حذاکثز هقزف َّا

ؾطػنّ ،نای تناالی تنطـ ٍ پنینكنطٍی

تاًه ذٌه وٌٌسُ زائوا تِ ٍؾنیلنِ ّنَای

زؾتگاُ ّای تطـ لَلنِ فنایني )(FEIN

فكطزُ تح ،فكاض لطاض زاقتِ ٍ َّا ٍ هنَاز

فنَالزی

ذٌه وٌٌسُ اظ عطیك زٍ ًاظب لاتل تٌنظنینن

حذاکثز هقزف اعپزی
ٍسى خالـ
شواره سفارش

ضٍغي واضی ٍ ذٌه واضی ٍیػُ ای ضا اینجناب

ضٍی اتعاضّای تطـ اؾپطی ه ذطزز .هناینغ

ه وٌس .فایي ) (FEINتطای ایي هنٌنظنَض

اؾپطی قسُ ؾطیؼا تثریط قسُ تسیي تطتیة

توصیه :
اس رٍاى کار  -خٌک کار  BIOCUT3000اعتفادُ کٌیذ.

ؾیؿتن ذٌه واضی  -ضٍغني وناضی ّنَای

زهای اتعاض ضا واّف ه زّس .ضٍغني وناضی

فكطزُ ضا تط ضٍی تواه زؾتگاُ ّای تنطـ

ًیع تَؾظ شضات ضٍاى واض هَهَز زض هناینغ

لوازم جانبی هورد نیاز:

لَلِ تِ واض ه ذیطز .ایي ؾیؿتن ػوط اتنعاض

ذٌه وٌٌسُ وِ تِ لثِ ّای اتعاض ه چؿثنٌنس

تطـ ضا افعایف زازُ ٍ زٍضُ ّای ؾطٍیؽ ضا

اًجام ه قَز .تا تَهِ تِ هصطف پناینیني

عَالً تط ه وٌس .اصَب ػولىطز ؾیؿنتنن

اؾپطی اظ آلَزذ ذان ًیع پطّیع ه ذطزز.

تاالذص تطای تطـ لَلنِ ّنای

ذٌه واضی  -ضٍغي واضی ّنَای فكنطزُ :

dm3/h
kg
9 12 01 002 00 4

2.5
1.8
7
10
7
0.5-7
0.020.05
0.3
8.5

صفحه:
بزای هًَتاص ؽیز-دٍبل-دعتی بِ دعتگاُ بزػ لَلِ
3 24 33 027 01 7
شواره سفارش
بوش کوپلینگ ):(Coupling Sleeve
بزای اتقال دعتگاُ رٍغي کار  -خٌک کار َّای فؾزدُ بِ یًَیت
ًگْذاری
4 11 36 005 01 9
شواره سفارش
کوپرسور:
کوپزعَر بزای ػولکزد دعتگاُ رٍغي کار  -خٌک کار با هذل ّای
عِ فاس  RSG/RSG Exالسم هی باؽذ .کالط ایوٌی  I؛ درجِ
هحافظت هحفظِ ) 42 (Enclosure IP؛ بِ ّوزاُ ؽکٌگ هکؼ با
فیلتز

زؾتگاُ ذٌه واض  -ضٍاى واض

ووپطؾَض
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هؾخقات فٌی:
ٍلتاص ًَ /ع جزیاى
تَاى ٍرٍدی
ظزفیت هکؼ
حذاکثز فؾار

V
W
l/min
bar

ابؼاد:
ارتفاع
طَل
ػزك
کابل با دٍؽاخِ
ٍسى
شواره سفارش

340
400
168
2.8
18.3
9 26 01 023 02 3

mm
mm
mm
m
kg

~230/
520
132
3.8

حداکثر ایمىی ي محافظت

دستگاه الکتریکی برش لوله (الف)

ترای آب ،گاز ي وفت

شواره هرجع سفارش
هذل

360 06
RSG, Ex 18a

360 07
RSG, Ex 18b

تا تَهِ تِ هحیظ اؾتفازُ ٍ هٌثغ تغصیِ زض

شواره هرجع سفارش
هذل

360 09
RSG, 18a

360 10
RSG, 18b

400
50
~3
2,860
35
)451
)19.72
40
2.0
1.5
)103
95

400
50
~3
2,860
70
)451
)39.52
80
2.0
1.5
)103
95

زؾتطؼ یى اظ هسب ّای الىنتنطینىن

ینا

َّای فكطزُ زؾتگاُ تطـ لَلِ فنایني
) (FEINضا ه تَاى اًتراب وطز.
ؾایط هعایا :هكرصات ایوٌ

هنَتنَضّنای

الىتطیى ضس اًفجاض تا هكرصات اینونٌن
هَتَضّای َّای فكطزُ تطاتطی هن

ونٌنس.

تٌاتطایي ّط زٍی آًْا تِ عَض ایسُ آب تنطای
واض تط ضٍی ذغَط لَلِ ًف ٍ ،ذاظ هنٌناؾنة
ّؿتٌس.

ٍلتاص
فزکاًظ
ًَع جزیاى
عزػت هَتَر ،بذٍى بار
عزػت تیغچِ یا عزػت فزس
ػوق بزػ
عزػت بزػ
پیؾزٍی
تَاى هقزفی
تَاى خزٍجی
کابل با دٍؽاخِ
ٍسى خالـ

Volt
Hz
rpm
rpm
max.mm
m/min
mm/min
kW
kW
m
kg

قیوت پیشنهادی شاهل هوارد زیر است:
 1جؼبِ حول ٍ ًقل 1 ،هحفظِ ابشار فلشیٌّ 1 ،ذل دعتی 10 ،گَُ جذا کٌٌذُ (هذل  RSGex 18 a bباا 5
گَُ جذا کٌٌذُ ،غیز جزقِ ای) 20 ،پیچ 20 ،ریٌگ ًگِ دارًذُ 10 ،حلقِ سًجیز (طَل  ،) 31.75mmیاک
دعت آچار ،یک دًذُ عَئیچ با عَئیچ ایوٌی هَتَر ،یک کَپلیٌگ  2 ، CEEتغوِ جابجایی

ردگیری دقیق،

دستگاه هوای فشرده برش لوله (ب)

ترش تدين پلیسٍ

شواره هرجع سفارش
هذل

ؾیؿتن زٍ ظًنجنینطُ ایني زؾنتنگناُ تنا
واتطیج ّای وكف فٌطی هجعا ٍ ؾینؿنتنن
لاتل تٌظین هؿیط اهىاى تنطـ اظ لنغنط
 mm 052تا  mm 0222ضا تا زل ٍ ،تسٍى
پیچف لَلِ هیؿط ه ؾاظز .ذیطُ ّای ظًجیط
تطـ تسٍى ذظ ٍ ذف ضا هوىي ه

ؾناظز.

ایي هَضَع زؾتگاُ تطـ لَلِ فایي ضا تطای
هَاضزی ًظیط واض تط لَلنِ ّنای فكناض تناال
هٌاؾة ه ؾاظز .فطآیٌس پلینؿنِ ذنینطی
تطق تویع ٍ تسٍى پلیؿِ ضا زض اًتْای لَلنِ
تِ ّوطاُ زاضز .تا تىاضذیطی اتعاضّای هٌاؾة
پد ظً ) (Bevelingقوا ه تَاًیس فطاتنط
اظ تطـ ؾازُ لَلِ ػول ًوَزُ ٍ لثِ لَلِ ضا
تطای هَقىاضی قیاضّای  Vینا  Uقنىنل
آهازُ ًواییس .هًَتاغ آؾناى ٍ ؾنْنَلن،
هاتجای ضا ًیع تِ هعاینای ایني زؾنتنگناُ
تیفعاییس.

5

فؾار َّا
هتَعط هقزف َّای تحت بار
عزػت هَتَر ،بذٍى بار
عزػت تیغچِ یا عزػت فزس
حذاکثز ػوق بزػ
عزػت بزػ
پیؾزٍی
تَاى خزٍجی
ٍسى خالـ

bar
l/s
rpm
rpm
mm
m/min
mm/min
kW
kg

560 23
RDG, 18-3a

560 24
RDG, 18-3b

6
72
6,000
35
)451
)19.72
40
2.0
89

6
72
6,000
70
)451
)39.52
80
2.0
89

قیوت پیشنهادی شاهل هوارد زیر است:
 1جؼبِ حول ٍ ًقل 1 ،هحفظِ ابشار فلشیٌّ 1 ،ذل دعتی 10 ،گَُ جذا کٌٌذُ  20 ،پیچ 20 ،ریاٌاگ ًاگاِ
دارًذُ 10 ،حلقِ سًجیز (طَل  ،) 31.75mmیک دعت آچار ،یک قَطی رٍغي ،یک یًَیت ًگْذاری با ؽلٌگ،
 2تغوِ جابجایی
 )1با تیغچِ ارُ قطز 200 mm
 )2هبتٌی بز ابشار قطز 180 mm
 RSG Ex 18 a & b )3با  20هتز کابل ٍ عَئیچ ضذ اًفجار
در فَرت درخَاعت اهکاى ارائِ هذل ّای ٍیضُ با هحَر هحزک هجشا بزای بزػ لَلِ ّا ٍ هخاسى با دیَارُ بغیار
ضخین هیغز اعت.

الف

ب

جعبه حول و نقل

تیغچه های اره ای برش

فرم  ، HSS ، 1بزای گیزبکظ ّای ًَع :
 ، a, bبزای بزػ لَلِ ّای فَالدی

mm
160
180
200
220

ػزك
mm
4
4
4
5

ٍسى
kg
0.5
0.7
0.9
1.3

دًذاًِ حذاکثز ػوق بزػ
mm
تؼذاد
25
50
35
60
45
64
55
70

(mm) W x H x L
800 x 395 x 1000
شواره هرجع سفارش
6 35 02 022 00 6
6 35 02 037 00 8
6 35 02 053 00 7
6 35 02 041 00 1

فرم  ، HSS ، 2بزای گیزیکظ ًَع :
 ، bبزای بزػ لَلِ ّای چذًی

mm
160
180
200

ػزك
mm
4
4
4

ٍسى
kg
0.5
0.7
0.9

دًذاًِ حذاکثز ػوق بزػ
mm
تؼذاد
25
40
35
46
45
50

شواره هرجع سفارش
6 35 02 050 00 1
6 35 02 098 00 0
6 35 02 099 00 4

فرم  ، HSS ،3با دًذاًِ ّای ًَک کاربیذی  ،بزای گیزیکظ
ًَع ، b :بزای کار بز رٍی لَلِ ّای چذًی (ٍ ّوچٌیي با پَؽؼ
عیواى) ٍ بزای لَلِ ّای فَالد غیز آلیاص تا 400N/mm2

mm
160
180
200

ػزك
mm
4
4
4

ٍسى
kg
0.5
0.7
0.9

دًذاًِ حذاکثز ػوق بزػ
mm
تؼذاد
25
40
35
44
45
50

شواره هرجع سفارش
6 35 02 080 00 8
6 35 02 061 00 9
6 35 02 084 00 2

Feather Key
(mm) W x H x L
6 x 6 x 32
8 x 7 x 32

شواره هرجع سفارش
4 02 21 044 00 0
4 02 21 050 00 5

گوه های جدا کننده )(Splitting Wedges

شواره هرجع سفارش
3 39 01 114 00 7

تیغچه های پخ زنی )(Bevel Cutters

شکل  ، HSS ، Vبزای گیزیکظ ًَع :
 - aبزای پخ سًی لَلِ ّای فَالدی ،پز آلیاصی
 ، bبزای پخ سًی لَلِ ّای فَالدی غیز آلیاصی ٍ
لَلِ ّای چذًی تا ضخاهت دیَارُ  ٍ 10mmقطز
حذاکثز 1600mm

mm
160
180

ػزك ٍسى دًذاًِ حذاکثز ػوق بزػ
شواره هرجع سفارش
mm
 kg mmتؼذاد
6 35 08 081 00 9
25
36 2.85 30
6 35 08 085 00 8
35
36
4.8
42

شکل  ، HSS ، Uبزای گیزیکظ ًَع :
 - aبزای پخ سًی لَلِ ّای فَالدی ،پز آلیاصی
 ، bبزای پخ سًی لَلِ ّای فَالدی غیز آلیاصی ٍ
لَلِ ّای چذًی تا ضخاهت دیَارُ  ٍ 10mmقطز
حذاکثز 1600mm

mm
160

ػزك
mm
25

ٍسى
kg
2.8

دًذاًِ حذاکثز ػوق بزػ
mm
تؼذاد
25
40

شواره هرجع سفارش
6 35 08 089 00 7

در فَرت درخَاعت اهکاى ارائِ تیغچِ ّای هخقَؿ بزای عایز هَاد ٍ با
ٌّذعِ ّای بزػ هتفاٍت ٍجَد دارد.

زنجیر

هتؾکل اس  10حلقِ سًجیز ّز یک  63.5mmهؼادل طَل کل 635mm
تؼذاد حلقِ ّای سًجیز هَرد ًیاس را بز اعاط جذٍل ففحِ  3تؼییي کٌیذ.
3 02 31 013 02 7
شواره هرجع سفارش

تک حلقه زنجیر (نصف طول)

عاختِ ؽذُ اس فَالد
شواره هرجع سفارش
ضذ جزقِ ای
شواره هرجع سفارش

6 33 05 013 00 2

شواره هرجع سفارش

3 02 17 216 00 4

6 33 05 006 00 8

 31.75mmبزای اًذاسُ گذاری دقیق کل طَل سًجیز
با اعتفادُ اس ایي کاال ایجاد سًجیز پیؼ کؾیذُ بْیٌِ هوکي هی گزدد.
3 02 31 029 00 2
شواره هرجع سفارش

رینگ های نگه دارنده تعویض

پیچ های تعویض

شواره هرجع سفارش

4 26 34 020 00 5

تطای وؿة اعالػات تیكتط تا قطو TCG ،تاهیي وٌٌسُ هحصَالت فایي ) (FEINزض ایطاى تواؼ تگیطیس.

زفتط ایطاى  :قطو( TCG ،ذطٍُ هكاٍضاى تْنطاى)

تنْنطاى پنًَنه

تلَاض ؾطزاض هٌگل تلَاض قْیس هرثطی قنطق پنالن ٍ 801احنس اٍب
وس پؿت  8867710718تلفي  208 8888 88 68 :تلفنىنؽ :
 208 8880 15 70ایویلinfo@fein.ir :
www.fein.ir

ًَآٍضی زض تىٌَلَغی

