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کاربرد و ویژگی ها:

برای نگه داشتن انواع کابل ها با اقطار مختلف و همچنین مدیریت جابجایی و

 نگهداری کابل به کار می رود )به جای استفاده از لوله های توخالی(.
NEMA VE2 و NEMA VE1در ساخت و تولید این تجهیزات از استاندارد ها 

 استفاده شده است.

- Other Details

این گروه از لدر ها به صورت قطعات از پیش ساخته ی آماده مونتاژ تهیه می گردند تا به اشکال مورد نیاز کاربر در محل نصب، مونتاژ گردند و با مونتاژ لوله

و لوله یا پروفیل آلومینیمی و لوله یا لوله آلومینیمی و قطعات پاستیکی به وسیله ی مجموعه اتصاات، قابل ارائه هستند.

سیستم های Cable ladder و Cable Tray به طور معمول از فلزات مقاوم به خوردگی و یا فلزاتی که روکش مقاوم به خوردگی دارند ساخته می شوند. انتخاب ماده

 ی صحیح به شرایط محیطی و اقتصادی بستگی دارد. لوله ها و پروفیل های تولید شده و انواع اتصاات آن ها برای مونتاژ این گروه از لدر ها با توجه به نیاز

 مشتری به روش هایی که در جدول ذیل آمده است، نسبت به خوردگی مقاوم می گردند.

اتصاات ازم برای پشتیبانی و پیاده سازی هر نوع طراحی سازه ای از لوله و پروفیل توسط شرکت کارت اعتبار فارس ارائه می گردد. لوله، پروفیل و

 اتصاات بر اساس استانداردهای NEMA و ASTM طراحی و تولید شده اند.

طبق استاندارد NEMA موارد زیر قابل ذکر است:

طول تیر های مستقیم حامل بار یکی از موارد زیر باید باشد:

1. 3 متر

2. 66/3 متر

3. 6 متر

4. 7.32 متر

فاصله بین پله ها طبق استاندارد:

1. 150 میلی متر

2. 225 میلی متر

3. 300 میلی متر

طبق الزامات مصرف کنندگان کان تجهیزات مخابراتی کشور )مثل همراه اول و مخابرات ایران( مقدار مجاز تغییر شکل عمودی لدر های افقی تحت بار

 گسترده 150 کیلوگرم نباید بیش از 1 سانتی متر باشد. این موضوع طبق استاندارد NEMA در دیاگرام پیوستی انتهای این شناسنامه آورده شده است.

طراحی این اجزاء به گونه ایست که سازه های مونتاژ شده از آن ها در مقابل بارهای گسترده 150 کیلوگرم تنها 5 میلی متر تغییر مکان می دهند.

- Technical Specification

NEMA VE1 آنادایزروکش کاری آلمینیوم
به درخواست مشتری رنگ

NEMA VE1 یا 40 سانتی متر 30 عرض پله های نردبان
NEMA VE1 طبق نمودار ارائه شده در انتهاقابلیت تحمل وزن



 NEMA VE1 20 سانتی مترفاصله پله ها از یکدیگر

 M8 ASTM F738M پیچ

 ASTM F436M 10واشر
ISO 7089

 ASTM F436M 10واشر فنری

 NEMA VE1 3 مترطول لدر
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