
- Information

نام محصول .

بست تونلی

کد محصول .

FC-Cl-TU-78

کاربرد و ویژگی ها:

بست تونلی برای مهار کابل های تابشی 7/8 اینچ در راهروها یا تونل ها

 مورد استفاده قرار می گیرد.

- Other Details

بست تونلی دارای دو کلگی جانبی می باشد که با یک چفت در کلگی مرکزی کوپل شده است. •

دو کلگی جانبی امکان جاگذاری سریع کابل را می دهد در حالی که چفت در کلگی مرکزی امکان قفل شدن نهایی را فراهم می آورد. •

امکان اتصال کلگی RAC به دیوار به دو صورت زیر وجود دارد: • 

استفاده از براکت DRA و پیچ و رول پاک. .1

. MFI و قاب MEI استفاده از فاصله انداز .2

استفاده از پلی آمید با خاصیت خود خاموش شوندگی و بدون هالوژن )بر اساس استاندارد UL94-V0( برای اجزاء پاستیکی . •

- Technical Specification

روش های مختلف نصب بست روی دیواره تونل:

مشخصات فنی:

اجزاء تشکیل دهنده:
:RAC کلگی -1

کلگی RAC برای مهار کابل های تابشی در تونل، زیرزمین و فضاهای داخلی عمومی به همراه یک پیچ ضامن استفاده می شود.

جنس:
 PA66V0 پلی آمید گرید

رنگ: مشکی
)UL94-V0 دارای خاصیت خود خاموش شوندگی و بدون هالوژن )بر اساس استاندارد

mci استانداردها و مشخصات فنی طراحی و ساخت براساس 



مشخصات ابعادی :

اجزاء کلگی :



:DRA براکت -2 

براکتDRA از جنس پلی آمید تقویت شده با فایبر گاس برای نگه داشتن کلگی RAC با حفظ فاصله از دیوار استفاده می شود.
این پایه با رول پاک 8 در دیوار یا سقف محکم می شود.

)UL94-V0 دارای خاصیت خود خاموش شوندگی و بدون هالوژن )بر اساس استاندارد ، PA66V0 پلی آمید گرید  جنس:

 مشخصات ابعادی :

پیچ و رول پاک: -3

پیچ های موجود:  R8 یا R10 : رول پاک 8 یا 10 از جنس پلی آمید

 SPS: پیچ چوب بلند گالوانیزه شده

SPI: پیچ چوب بلند استنلس استیل 304 

.DRA بر روی براکت RAC برای بستن کلگی
جنس:

رول پاک R10: پلی آمید
پیچ SPS: فواد گالوانیزه

AISI 316 پیچ SPI: پیچ 4

: نحوه نصب کابل در کلگی 



)MEI( فاصله انداز فوادی -
،MFI و قاب فوادی M8*16 با حفظ فاصله از دیوار استفاده می شود که به همراه پیچ RAC از این قطعه برای نگه داشتن کلگی

 جایگزین براکت DRA و پیچ و رول پاک می باشد.
Stainless AISI 303 جنس:

 مشخصات ابعادی

: MF/MFI قاب -5  

 از این قاب برای اتصال کلگی RAC به براکت MEI استفاده می شود و جهت نصب سریع روی بتن بهترین گزینه می باشد.

رما و سرما (پلی  مواد پالستیکی مقاوم در برابر اشعه uv و 
کربنات)

  • مواد فلزی ساخته شده از استینلس استیل

•  



 مشخصات ابعادی



:اندازه قطر کلگی RAC بر اساس انواع کابل ها 
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