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شرکت رهورد خراسان با سه دهه تجربه تحقیقاتی و تولیدی، به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و رهبر بازار ایران و 
پیشتاز کیفیت صنعت لوله های خرطومی فلزی و غیرفلزی و متعلقات مرتبط در سطح کشورهای منطقه، مطرح می باشد.

محصوالت تولیدی این شرکت به عنوان سیستم های مدیریت و حفاظت سیم و کابل های برق و دیتا و نیز انتقال سیاالت 
و هوا کاربرد دارد. تولید محصوالت با کیفیت، مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و رضایتمندی مشتریان، سرلوحه 

مأموریت کسب و کار شرکت رهورد خراسان قرار دارد.

Rahvard Khorasan Co. with 3 decades experience in production of metallic and non-metallic conduit 

systems, used as cable management systems and air & fluid conveying systems, is well -known com-

pany as the Iran’s market leader and pioneer  in quality at middle-east. Manufacturing high quality 

products according to credible international standards and customer satisfaction, always regarded at 

the mission of this company.

معرفی

INTRODUCTION

معرفی
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اعتقاد راسخ مدیران رهلفکس به مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی به عنوان یکی از گام های اساسی توسعه، منجر 
به اخذ گواهی نامه ISO9001 با هدف بهبود مستمر کیفیت تولید و دانش فنی، تنوع محصوالت و توسعه بازار با 

رویکرد مشتری مداری گردید.
همپای توسعه سیستم مدیریت کیفیت، استفاده از استانداردهای معتبر جهانی در فرآیندهای کنترل کیفیت و 
از  ایمنی  و  به دریافت گواهینامه کیفیت  مبنا در سنوات گذشته موفق  بر همین  و  یافت  تولید اهمیت ویژه ای 
موسسه   VDE  آلمان بر اساس استانـدارد   IEC 61386  ,   نشان  استانـدارد  ملـی ایـران بر اساس استانـدارد

 INSO 11215-23   و  گواهینامه ضد انفجار  براساس استاندارد های  IEC 60079-0   و   IEC 60079-1   برای 
محصوالت خود گردید.

Firm belief & reliance of RAHFlex›s managers to quality management and excellency of organization as one 

of the essential steps of development, lead to  certification ISO9001 with the aim of continuous improve-

ment of production’s quality and technical knowledge, diversity of products and customer-oriented market 

development. Deploying international standards in quality control and production processes, as well as up-

grading quality management system, have been regarded as special importance, which led the company to 

obtain the certificate of quality and safety of products according to the IEC61386 from Germany VDE testing 

& certification institute and European declaration of conformity (CE mark) according to European directive 

73/23/EEC. & Iran’s national standard based INSO 11215-23 standard and explosion-proof certification ac-

cording IEC 60079-0 and IEC 60079-1 standards.

و  تجزیه  و  در حال شناخت  به خواسته های مشتریان، همواره  منعطف  و  پاسخ سریع  متخصصان رهفلکس ضمن 
تحلیل نیازهای جدید بازار می باشند تا به وسیله رفع آنها، کیفیت، ایمنی و سهولت استفاده از محصوالت را بهبود 
بخشیده و هزینه اجرا و قطعات جانبی را کاهش دهند، در نتیجه به طور مداوم محصوالت جدید به سبد محصوالت 

این شرکت اضافه می گردد.

Together with fast and flexible response to customer's demands, RAHFlex experts constantly find and ana-

lyze customer's needs, and improve available products /  produce new products to reply the needs. This 

process increase quality, safety and ease of use of the products, decrease costs of system installation and 

accessories. Thus new products, continuously add to our portfolio.

THIRD PARTY TESTING & CERTIFICATION

CUSTOMER SUPPORT

مشتری مداری

آزمون های شخص ثالث و گواهی نامه ها

Introduction
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محصوالت متنوع و با کیفیت رهفلکس، کاربرد آن ها را نامحدود ساخته و ارائه راه حل های مختلف و انعطاف پذیر، 
برای محافظت و مدیریت کابل ها در تمام شرایط صنعتی و جوی را ممکن و میسر ساخته است. نتایج آزمون های 
مختلف و کنترل کیفی مشتریان فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، برق، اتوماسیون، نیروگاه ها و انرژی های 
و  کنترل مداربسته، صنایع مخابرات  و  امنیتی  و  نظامی  و خودروسازی، صنایع  ریلی  نو، صنایع هوایی، دریایی، 
ارتباطات، تهویه مطبوع، صنایع معدنی و ماشین سازی، پیمانکاری عمومی پروژه ها و ساختمان و غیره، خود مدعای 

این موضوع است.

Diverse and high quality products of RAHFlex, made unlimited applications and suggests different & flex-

ible cable management solutions, for all industrial conditions. Which quality control and test results of our 

customers, active in fields of petroleum, gas and petrochemical industries, electricity, power plants, new 

energies and automation industries, aeronautics, marine, rail and automotive industries, military and secu-

rity industries, telecommunication, air conditioning, mining and machinery industries, general contracting 

and construction projects, etc. are in proof of our claims.

عالوه بر استقرار امکانات شرکت در مشهد و تهران؛ وجود شبکه گسترده توزیع در سطح کشورکه جزو معتبرترین 
این  محصوالت  به  مصرف کنندگان  دسترسی  می باشند،  کشور  سطح  در  صنعتی  برق  تجهیزات  کننده های  تأمین 
شرکت را آسان و با صرفه نموده است. شبکه توزیع خارجی متخصص، مستقر در کشورهای منطقه نیز پوشش 

بازارهای خارجی این شرکت را فراهم نموده است.

The establishment of facilities in Mashhad and Tehran, despite widespreading distribution network across 

the country, among which the great and credible suppliers of electro-mechanical equipments in the coun-

try, accessibility of consumers to all products is easy and economic. Expert International distribution net-

work, based on the regions also provides desirable coverage of international markets of RAHFlex. 

INDUSTRIES & APPLICATIONS

LOCAL & INTERNATIONAL DISTRIBUTION NETWORK

صنایع و کاربردها

شبکه توزیع داخلی و خارجی

معرفی
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ماشین آالت

توضیحات 
صنایع و کاربردها

اتوماسیون

این بخش قسمت های مختلفی را در بر میگیرد اما هدف همگی یکی است. هر نقصی یا هر اشتباهی در نصب 
باعث از بین رفتن زمان و هزینه بسیاری خواهد شد. به همین خاطر سامانه های محافظت کابل باید راهکارهای 

مناسبی جهت موارد ذیل ارائه کنند:
-مقاومت در برابر مواد شیمیایی: تنوع سیستم مجرایی ) خرطومی ( رهورد خراسان طیف وسیعی از این نوع 

محافظت را در بر میگیرد.
-مقاومت صحیح و کامل در برابر مواد شیمیایی خاص: ماشین آالت مختلف خصوصا در این بخش بسیار آسیب 
پذیر هستند. به طور مثال؛ ماشین آالت مختلفی که با روغن و گریس های خاصی کار میکنند میتوانند مواد مختلف 
را دچار آسیب نمایند. ما میتوانیم محصوالت متنوع با کاربردها و شرایط کاری خاص را به شما با توجه به تنوع 

محصوالتمان پیشنهاد و معرفی نماییم.
-درجه حفاظت محیطی ) IP ( : کابل ها باید کامال از نفوذ مایعات و گرد و غبار در امان باشند. بعضی از صنایع 
استاندارد های بسیار خاصی از قبیل استاندارد UL برای دستگاه هایی که در کانادا و آمریکا ساخته می شوند را 
نیازمندند. به طور مثال لوله های خرطومی با روکش های نرم و کم زاویه که کار عملیات تمیز کاری را آسان می 

نماید. رهورد خراسان ) رهفلکس ( نیاز های شما را به طور کامل پوشش خواهد داد.

ربات ها وماشین های متحرک نیازمند حرکات سریع و پی در پی هستند که همین حرکات شامل موارد ذیل می 
گردد:

-انعطاف پذیری باالی لوله های خرطومی 
-حفاظت در برابر خوردگی ها و ساییدگی 

-لوله های خرطومی پلی آمید با گرید   ( HB-V2-V0 )   محصول پر مصرف در این زمینه هستند. همچنین اتصاالت 
مرتبط به همراه لوله های با کیفیت طول عمر سیستم و مقاومت محل نصب را باالتر خواهد برد.

Introduction
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 با توجه به گستردگی جغرافیایی این صنعت در جهان و تفاوت و تغییرات آب و هوایی بسیار باال در مواد اولیه مورد استفاده در محصوالت

 در این حوزه می توان به نیاز بالقوه و بسیار خاص و تقاضای باالی لوله های خرطومی در این صنعت اشاره کرد. شرکت رهورد خراسان

 به عنوان تنها تولیدکننده در ایران و جزو معدود تولید کنندگان لوله های خرطومی مختص این صنعت در جهان طیف بسیار وسیعی از

 محصوالت در این حوزه را معرفی کرده و با استانداردهای روز جهانی در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است.

 قسمت های خارجی واگن های قطار: 

 نکته حائز اهمیت جهت استفاده از لوله های خرطومی علی الخصوص باالی واگن ها، به طور مثال سیستم خنک کننده، خاصیت مقاوم

 در برار اشعه ماورابنفش بودن آنها است. بر عکس در پایین قطار محافظت فیزیکی در برابر برخورد اشیا سخت مانند سنگ از اهمیت

 بسزایی برخوردار میباشد. در این قسمت عالوه بر محافظت فیزیکی محافظت در برابر رطوبت نیز مورد نیاز است. متخصصان رهورد

 خراسان توانسته اند با بومی سازی تکنولوژی تولید لوله های خرطومی تمامی این فاکتورها را با تکیه بر توان و دانش داخلی به مرحله

تولید برسانند.

 قسمت های داخلی واگن های قطار : 

 قسمت های داخلی قطار و لوله های خرطومی مورد استفاده در این قسمت باید از مسافران در هنگام وقوع آتش سوزی های احتمالی

 محافظت نمایند. بطوریکه در زمان آتش سوزی این لوله ها باید کمترین میزان شعله ور شدن، سرعت بسیار پایین تولید دود سمی را

 دارا باشند. رهورد خراسان به عنوان تنها تولیدکننده داخلی لوله های پلی آمید ) NCC ( بدون هالوژن با استاندارد ضد اشتعال در

سطح و کشورهای منطقه مطرح میباشد.

 امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر گرایش پیدا کرده اند. هیدرولیک، توربین های

 بادی، انرژی های زمین گرمایی و دیگر صنایع در سال های اخیر رشد قابل توجهی در جهان داشته اند. شرکت رهورد خراسان همپای

بسیاری از این کشورها محصوالت متناسب با این نیازها را تولید و در دسترس فعاالن این حوزه قرار داده است.

 در این صنایع تاثیرات محیطی بیشترین آسیب را به کابل ها وارد میکند که توجه مضاعفی را جهت محافظت از سیم و کابل و قسمت های

مختلف نیازمند است.

: ) UV ضد اثر ماوراء بنفش ) ضد

 بسیاری از دستگاه های نصب شده در سایت های انرژی تجدید پذیر در معرض تابش اشعه ماورا بنفش هستند. به این دلیل این قسمت

 نیازمند مقابله با این اشعه میباشد.

صنایع ریلی 

انرژی های تجدید پذیر

معرفی
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ساختمان

صنایع دریایی

 مقاومت در برابر سایش : 

 محصوالت رهورد خراسان با تنوع بسیار باالی خود بیشترین محافظت فیزیکی را به کمک مواد اولیه متفاوت با توجه به شرایط محیطی

از قبیل استنلس استیل، سیلیکن، آلومینیوم، گالوانیزه، پلی آمید و... فراهم می آورد.

 محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت: 

 بسیاری از قسمت های داخلی و خارجی دستگاه های این صنایع نیازمند حفاظت محیطی می باشند. محصوالت رهورد خراسان با در

 نظرگرفتن این شرایط ضرایب متفاوتی را جهت محافظت با استفاده از استاندارد حفاظت محیطی ) IP ( ارائه می نماید. که در این راستا

می توان به باالترین درجه حفاظت محیطی IP68 در محصوالت پلی آمید اشاره کرد.

 شرکت رهورد خراسان به عنوان بزرگترین و با کیفیت ترین شرکت تولیدکننده سیستم های مجرایی ) خرطومی ( محافظ سیم و کابل و

متعلقات مرتبط در صنعت ساختمان نیز محصوالتی در سبد کاالیی خود قرار داده است.

 رهفلکس با تنوع محصولی بسیار باالی خود سبد متنوعی از محصوالت مورد استفاده در صنعت ساختمان ارائه نموده که به طور مثال

 میتوان به لوله های قابل استفاده در داخل با درجه حفاظت محیطی پایین در برابر رطوبت و همچنین لوله ها و متعلقات با درجه حفاظت

محیطی جهت مصارف بیرون از ساختمان اشاره کرد.

 صنایع دریایی شامل دو قسمت ساحلی و داخل کشتی ها می شود. کاربرد و ساختار لوله ها و متعلقات قابل استفاده در این دو بخش

با تکیه بر دانش متخصصان خود آماده ارائه هرگونه مشاوره فنی در این زمینه میباشد.  کامال متفاوت است. شرکت رهورد خراسان 

 باعث افتخار ماست از طریق ارتباط با واحد کنترل کیفیت به آدرس ایمیل Qc@rahflex.com  با متخصصان ما در ارتباط بوده و بهترین

مشاوره فنی جهت استفاده در پروژه های خود را دریافت نمایید.

Introduction
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This sector features incredibly heterogeneous applications, but all of them share the same focus: 

a high reliability level. Any problem on the installation integrity means a time-consuming replace-

ment, which results in a loose on efficiency and a waste of money. Therefore, cable protection 

systems should provide an adequate performance in the following points:

-mechanical resistance: our conduit range covers the entire spectrum required for this sector 

-correct chemical protection: machinery is especially sensible to this point. For example, machine-

tools work with oils and greases that can damage some materials. We offer different compounds 

to resist most of the substances present on this type of environment 

-IP protection: the cables must be correctly sheltered from fluids, swarfs and dust.

Some applications may require very specific requirements, such as UL recognition for machines 

manufactured in/for the US or Canada or conduits with a smooth surface to ease the cleaning 

process. The RahFlex  product range covers these needs for your installation.

Robotics and other dynamic applications normally require repetitive and fast movements of the 

cable protection system. Therefore, the main characteristics to be met on this area are:

High flexibility of the conduit.

Flexion and abrasion of the conduit.

High tensile strength of the connector.

Polyamide systems are the most commonly used in the type of application.

A correct management of the conduit fixations and protection is also very important to obtain a 

long operational life of the system, avoiding premature ageing.

Machinery Industry

Automation

معرفی
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Considering the wide  geographical implementation of the railway transport, one can only wonder 

about the challenging conditions all the rolling stock and its components face on the different 

places on earth. This is one of the reasons why this sector can be considered as one of the most 

technically demanding foe a cable protection system. Our company has developed specific con-

duits for the different location characteristic and requirements that can be found on a train:

-External parts of the train: it is capital to provide a high UV resistance, especially on the areas on 

top of the wagons, as for example cooling systems. On the other side of the train, it is necessary 

to keep cables safe from storm impacts even at very low temperatures. The degree of protection 

against the ingress of water and dust is so critical requirements. Especially when cleaning the 

trains using high water pressure. High IP ratings are therefore necessary. Considering the long life 

of the rolling stock, an optimal ageing resistance to atmospheric agents must also be ensured.

-Internal parts of the train: the interior of the coaches need to cope with high safety requirements 

to protect the passengers in the event of a fire. This is the reason why the conduits intended for 

this application have a slow fire propagation and very low smoke emission and toxicity. Another in-

teresting characteristic for people’s health is the absence of halogens in the entire Rahflex system.

Hydraulic, and more recently windmill, photovoltaic and thermoelectric installations have experi-

enced and amazing growth in the past years, manufactured on the same country, our company is 

providing cable protection solutions for all these applications worldwide.

Atmospheric conditions are one of the main factors that can affect cable protection systems in this 

type of installations. Therefore, they should have the following features:

•UV resistance: most renewable energy installations have big parts of the installation installed 

outdoors in presence of high UV radiation. We provide solutions for static and dynamic applica-

tions that are UV resistant and protect a standard cable from this type of environmental aggres-

sion.

Rail Industry 

Renewable energy installation

Introduction
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•Corrosion resistance: RahFlex conduits are inherently resistant to saline environments, and for the 

RahFlex range there are also suitable conduits in stainless steel or PVC.

•Dust or water protection: all external and some internal parts of an energy installation are sub-

jected to these conditions. IP ratings on our system cover all needs that can be found for this pro-

tection, including the highest possible IP68.

The sector requires a fast delivery service due to tight lead-times. Thanks to its agile logistic center, 

RahFlex has the capacity to provide a fast and reliable supply of all necessary materials.

Recent legal requirements on public buildings have specified the need for halogen free and low fire 

hazard characteristic in cable protection systems. Depending on the location, it can also be neces-

sary to have a certain degree of water protection (for cleaning purposes) and dust protection, as 

well as resistance to UV rays (exterior parts of the installation). We have available in our systems 

to caver all these needs.

Naval applications cover from shipyards to installations in ships. Work at sea entails a series of re-

quirements of unique nature. For this reason, protection systems must be able to operate under 

weather conditions that are often extreme. In addition, external temperatures can vary in a single 

trip, from polar to tropical, as well as they can greatly fluctuate throughout day and night. The 

constant of a high corrosive environment also affects the behavior of protection conduits. plastic 

systems reduce this risk. Although if it is necessary to use products with a higher mechanical resis-

tance there are stainless steel versions available. Either with or without watertight coating.

All the applications described cannot cover the whole range of installations where our protection 
systems can be used.

If you have any questions about other installation sites, our Rah Expert technical assistance service 
will gladly help you ( Qc@rahflex.com). You can also ask here to availability on tailor-made solu-
tions for our cable protection systems such as different conduit colours, lengths, etc.

 Construction

Ship industry

 Other applications

معرفی
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فهرست 
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 لوله های خرطومی 

Type:FC1 Type:FC1CL

لوله خرطومی فلزی برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تأسیسات 
کاذب،  سقف  و  کف  نوری،  فیبر  روشنایی،  های  سیستم  الکتریکی 
ابزار دقیق، سیستم های مدار بسته، پروژه های زیرزمینی، اتصال 

بین ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.
ساختار

FC1: نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی.
FC1CL: نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی 

و نخ کتانی

مواد اولیه
EN10346  ورق گالوانیزه مطابق با استاندارد :GL

AISI 304/316  ورق استنلس استیل ضد مغناطیس :SS
 DIN 1784  ورق آلومینیوم مطابق با استاندارد :AL

) FC1CL پکینگ: نخ کتانی )تیپ
FC1 تیپ  IEC60529 مطابق با استاندارد IP40 :ضریب حفاظت محیطی

ضریب حفاظت محیطی: IP50 مطابق با استاندارد IEC60529 تیپ
FC1CL 

+300˚C 45- تا˚C :بازه دمائی

ویژگی ها
فشار،  برابر  در  باال  مکانیکی  مقاومت  زیاد،  بسیار  پذیری  انعطاف 
کشش، سایش و ضربه، دوره عمر طوالنی، ضد تاب خوردگی، مقاوم 
در برابر خوردگی محیطی، اشعه ماوراء بنفش )نور آفتاب(  و حرارت 

باال، توانایی تخلیه الکتریکی ساکن با اتصال به زمین.

   

 لوله خرطومی فلزی

کاربرد
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Flexible Metallic Conduit

Extra flexible metal conduit, general purpose for electrical instal-
lation, lighting systems, under floor wiring, fiber optic & instru-
mentation, security, underground projects, machines & plants 
connection.

STRUCTURE
FC1: Helically wound square-locked profile
FC1CL: Helically wound square-locked profile with special seal

MATERIAL
GL: Galvanized steel acc. to EN10346
SS: Austenitic Stainless Steel AISI 304/316
AL: Aluminium acc. to DIN 1784
Seal: cotton
•IP 40 acc. to IEC60529: type FC1
•IP 50 acc. to IEC60529: type FC1CL
•Temperature range: -45˚C to +300˚C

FEATURES
Extra flexibility, high compression, impact, tensile, abrasion & 
crushing strength, high fatigue life, kink-proof, corrosion, I-JV & 
heat resistant, capable of electro-static discharge by grounding.

Where dust tight is required, type FC1CL (with cotton seal) is of-
fered.

APPLICATION

Type: FC1 Type: FC1CL

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC1BAL
Type: FC1BGL

جهت  الکترومغناطیس  امواج  کننده  غربال  فلزی  خرطومی  لوله 
و  کابلها  از  عبوری  های  داده  بر  مزاحم  امواج  صدمات  از  جلوگیری 
با  محیط های صنعتی  در  کابلها  و  محافظ سیم  الکترونیکی،  تجهیزات 
تولید  های  مجتمع  و  معادن  مثل  زیاد،  حرارت  و  مکانیکی  فشارهای 
های  سیستم  ترافیک  کنترل  امنیتی،  و  نظامی  کاربردهای  فلزات، 

هوایی، دریایی، ریلی و شهری. شبکه های انتقال داده سیم کشی 
شده.

ساختار
با شیلد  با مقطع مربعی  نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور 

فلزی

مواد اولیه
ورق گالوانیزه مطابق استاندارد   EN 10346  با شیلد آلومینیوم

 (FC1BAL )
(FC1BGL) سایر مواد اولیه: شیلد استنلس استیل/گالوانیزه
IEC 60529  مطابق با استاندارد IP40 :ضریب حفاظت محیطی•

 + 300 ˚C  45-  تا ˚C  :بازه دمایی•

ویژگی ها
انعطاف پذیری زیاد، مقاومت کششی و چرخشی زیاد، استحکام زیاد 
خوردگی،  تاب  ضد  زیاد،  عمر  طول  ضربه،  سایش،  فشار،  برابر  در 
مقاوم در برابر خوردگی محیطی و اشعه ماوراء بنفش )نور آفتاب(، 
فاکتورهای  زمین،  به  اتصال  با  ساکن  الکتریسیته  تخلیه  توانایی 

.EMC مناسب جهت جلوگیری از تاثیر امواج الکترومغناطیس

 لوله خرطومی فلزی شیلددارآلومینیوم
 لوله خرطومی فلزی شیلددار  گالوانیزه

کاربرد
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Screening (EMC) flexible metal conduit to avoid harms of noises 
to data transferring cables or electronic equipments, for cable 
protection in industrial areas with high mechanical stresses & 
temperature e.g. mines & steel manufacturing complexes, mili-
tary & security applications, traffic control of air, marine, rail and 
urban systems, wired data networks.

STRUCTURE
Helically wound square-locked profile, steel braiding

MATERIAL
Galvanized steel acc. to EN10346 with Aluminium steel wire
Other braiding : Stainless/Galvanized Steel wire (FC1BGL)
•IP 40 acc. to IEC60529
•Temperature range: -45˚C to +300˚C

FEATURES

High flexibility, high tensile & twisting strength, high compres-
sion, impact, abrasion & crushing strength, high fatigue life, kink-
proof, corrosion, UV & heat resistant, capable of electro-static 
discharge by grounding, good screening factor (EMC).

APPLICATION

Type: FC1BAL
Type: FC1BGL

Flexible Conduit

Aluminium Braided Flexible Metallic Conduit
Galvanized Braided Flexible Metallic Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC2

لوله خرطومی فلزی برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تأسیسات 
و سقف  پروژه های صنعتی، سیستم های روشنایی، کف  الکتریکی 
کاذب، فیبر نوری و ابزار دقیق، سیستم های مدار بسته، پروژه های 
فراساحل و زیرزمینی، اتصال بین ماشین آالت و تجهیزات در صنایع 

برقی، کاشی و سرامیک، شیشه و بلور و فلزات.

ساختار

نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع قفل شو.

مواد اولیه
EN 10346 ورق گالوانیزه مطابق استاندارد :GL

 AISI 304/316  ورق استنلس استیل ضد مغناطیس :SS
 IEC 60529 مطابق با استاندارد IP40   :ضریب حفاظت محیط•

 + 300 ˚C  45- تا ˚C  :بازه دمایی•

ویژگی ها
انعطاف پذیری عالی، مقاومت کششی و چرخشی زیاد، استحکام زیاد 
در برابر فشار، سایش، ضربه، دوره عمر طوالنی، ضد تاب خوردگی، 
مقاوم در برابر خوردگی محیطی و اشعه ماوراء بنفش )نور آفتاب( و 

حرارت باال، توانایی تخلیه الکتریسیته ساکن با اتصال به زمین.

 لوله خرطومی فلزی مستحکم 

کاربرد
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Flexible Metallic Conduit

Extra flexible metal conduit, general purpose for electrical in-
stallation, lighting systems, under floor wiring, fiber optic & in-
strumentation, security, offshore and underground projects, 
machines & plants connection in electricity, metal, glass and ce-
ramics industry.

STRUCTURE

Helically wound inter-locked profile

MATERIAL

GL: Galvanized steel acc. to EN10346
SS: Austenitic Stainless steel AISI 304/316
•IP 40 acc. to IEC60529
•Temperature range: -45˚C to +300˚C

FEATURES

Extra flexibility, high tensile & twisting strength, high compres-
sion, impact, abrasion & crushing strength, high fatigue life, 
kink-proof, corrosion, sunlight (UV) & heat resistant, capable of 
electro-static dis-charge by grounding.

APPLICATION

Type: FC2

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC2B

جهت  الکترومغناطیس  امواج  کننده  غربال  فلزی  خرطومی  لوله 
و  کابلها  از  عبوری  های  داده  بر  مزاحم  امواج  صدمات  از  جلوگیری 
تجهیزات الکترونیکی، محافظ سیم و کابلها در محیط ها و پروژه های 
صنعتی دارای فشارهای مکانیکی باال، مثل مجتمع های تولید فلزات، 
هوایی،  های  سیستم  ترافیک  کنترل  امنیتی،  و  نظامی  کاربردهای 

دریایی، ریلی و شهری.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع قفل شو با شیلد 

فلزی

مواد اولیه

  EN 10346 ورق گالوانیزه مطابق استاندارد :GL
 AISI 304/316 ورق استنلس استیل ضد مغناطیس :SS

شیلد: مفتول گالوانیزه/ استنلس استیل/آلومینیوم
IEC 60529  مطابق با استاندارد IP40 :ضریب حفاظت محیطی•

+300 ˚C  45- تا ˚C  :بازه دمائی•

ویژگی ها
استحکام  زیاد،  چرخشی  و  کششی  مقاومت  زیاد،  پذیری  انعطاف 
، ضد  طوالنی  عمر  دوره  برابر فشار، کشش، ضربه،  در  زیاد  بسیار 
تاب خوردگی، مقاوم در برابر خوردگی محیطی و اشعه ماوراء بنفش 
زمین،  به  اتصال  با  ساکن  الکتریسیته  تخلیه  توانایی  آفتاب(،  )نور 

.EMC فاکتورهای مناسب جلوگیری از تاثیر امواج الکترومغناطیس

   

 لوله خرطومی فلزی شیلددار 

کاربرد
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Braided Inter-locked Flexible Metallic Conduit

Screening (EMC) flexible metal conduit to avoid harms of noises 
to data transferring cables or electronic equipments, for cable 
protection in industrial areas with high mechanical stresses & 
temperature, e.g. mines & steel manufacturing complexes, mili-
tary & security applications, traffic control of air, marine, rail and 
urban systems.

STRUCTURE

Helically wound inter-locked profile with steel braiding

MATERIAL

GL: Galvanized steel acc. To EN10346
SS: Austenitic Stainless Steel AISI 304/316
Braided: Galvanized steel / Stainless Steel/Aluminium wire
•IP 40 acc. to IEC60529
•Temperature range: -45˚C to +300˚C

FEATURES

High flexibility, high tensile & twisting strength, high compres-
sion, impact, abrasion & crushing strength, high fatigue life. kink-
proof, corrosion, UV & heat resistant, capable of electro-static 
discharge by grounding, good screening factor (EMC).

APPLICATION

Type: FC2B

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC2T

برای  ایستا(،  )خود  پذیر  انعطاف  نیمه  و  پذیر  انعطاف  فلزی  لوله 
ارتباطی-  و  سنگین  صنایع  الکتریکی  تأسیسات  در  کابلها  محافظت 
کنترل،  و  اتوماسیون  سیستمهای  دقیق،  ابزار  مثل؛  مخابراتی 
دستگاههای خودکار، کاربردهای امنیتی و رباتیک، تلفنهای همگانی، 

میکروفن و فیبر نوری.
داده  قرار  انعطافی  وضعیت  در  تواند  می  خودایستا  خرطومی  لوله 

شده بماند.
) FC2T-PL  تیپ(

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع قفل شو

مواد اولیه

   AISI 304/316 ورق استنلس استیل ضد مغناطیس
IEC 60529  مطابق با استاندارد IP40 :ضریب حفاظت محیطی•

+600 ˚C  60- تا ˚C  :بازه دمائی•

ویژگی ها
مقاومت کششی و چرخشی زیاد، استحکام بسیار زیاد در برابر فشار، 
در  مقاوم  خوردگی،  تاب  ضد  طوالنی،   عمر  دوره  ضربه،  و  سایش 
برابر خوردگی محیطی، اشعه ماوراء بنفش )نور آفتاب( و حرارت باال، 

توانایی تخلیه الکتریسیته ساکن با اتصال به زمین.
خدمات قابل ارائه طبق درخواست

کاهش طول حلقه، جنس و سایزهای دیگر، برش طولی
   

 لوله خرطومی فلزی خاص

کاربرد
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Special Flexible Metallic Conduit

Flexible & pliable metal conduit, for cable protection in electrical 
installations of heavy and telecommunication industries e.g. in-
strumentation, electric control units, automation systems, auto-
matic apparatus, security & alarm systems, robotic applications, 
public phone, microphone and fiber optic.

The pliable (semi-flexible) conduit can remain in the chosen posi-
tion of bending. (Type FC2T-PL)

STRUCTURE
Helically wound inter-locked profile

MATERIAL

Austenitic Stainless Steel AISI 304/316
IP 40 acc. to IEC60529 
Temperature range: -60˚C to +600˚C

FEATURES
High tensile & twisting strength, high compression, impact, 
abrasion & crushing strength, high fatigue life, kink-proof, cor-
rosion, UV & heat resistant, capable of electro-static discharge 
by grounding.

Other reel length, other sizes, cut lengths, Product able on re-
quest.

APPLICATION

Type: FC2T

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC3

تأسیسات  کلیه  کابلها در  و  برای محافظت سیم  فلزی  لوله خرطومی 
الکتریکی دارای فشارهای کششی و فشاری زیاد مطابق با استاندارد 
UL برای کشورها یا پروژه هایی با الزامات استانداردهای آمریکایی 
و  نظامی  کابلها، سیستمهای روشنایی، کاربردهای  مثل؛ آرمور کردن 
پروژه  دقیق،  ابزار  و  نوری  فیبر  مطبوع،  تهویه  امنیتی، سیستمهای 
کارخانه،  تجهیزات  و  سنگین  آالت  ماشین  اتصال  زیرزمینی،  های 

کاربردهای ساختمانی نظیر پله برقی و آسانسور.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مدور نیمه قفل 

شده

مواد اولیه

  IEC 10346 ورق گالوانیزه مطابق با استاندارد :GL
   DIN 1784 ورق آلومینیم سنگین مطابق با استاندارد :AL

 IEC 60529 مطابق با استاندارد IP40 :ضریب حفاظت محیطی
+300 ˚C  45- تا ˚C :بازه دمائی•

ویژگی ها
استحکام  زیاد،  چرخشی  و  کششی  مقاومت  زیاد،  پذیری  انعطاف 
، ضد  طوالنی  عمر  دوره  برابر فشار، کشش، ضربه،  در  زیاد  بسیار 
تاب خوردگی، مقاوم در برابر خوردگی محیطی و اشعه ماوراء بنفش 
زمین،  به  اتصال  با  ساکن  الکتریسیته  تخلیه  توانایی  آفتاب(،  )نور 

.EMC فاکتورهای مناسب جلوگیری از تاثیر امواج الکترومغناطیس
   

 لوله خرطومی فلزی سنگین 

کاربرد
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Heavy duty Flexible Metallic Conduit

Heavy duty flexible metal conduit for high tension electrical in-
stallation in compliance with UL for countries or projects that 
American specifications are required, e.g. cable armoring, light-
ing systems, military & security applications, HVAC systems, 
fiber optic & instrumentation, underground projects, heavy 
machines & plants connection, robust applications of building 
projects like elevators & escalators.

STRUCTURE

Helically wound semi-locked profile

MATERIAL

GL: Galvanized steel acc. To EN10346
AL: Aluminium acc. to DIN 1784
IP 40 acc. to IEC60529
Temperature range: -45˚C to +300˚C

APPLICATION

Type: FC3

FEATURES
Low flexibility, superlative tensile & twisting strength, 
extremely compassion, impact, abrasion & crushing 
strength, high fatigue life, kink-proof, corrosion, UV & 
heat resistant, capable of electro-static discharge by 
grounding, smooth interior for easy wire pulling.

Other reel length, other sizes, cut lengths, Product able 
on request.

Flexible Conduit



RA
H

VA
RD

 K
H

O
RA

SA
N

30

 لوله های خرطومی 

Type: FC1P

کلیه  کابلها در  و  محافظت سیم  برای  فلزی روکشدار  لوله خرطومی 
سیستمهای  غبار،  و  گرد  دارای  و  مرطوب  الکتریکی  تأسیسات 
سیستمهای  کاذب،  سقف  و  کف  نوری،  فیبر  محافظت  روشنایی، 

مداربسته، اتصال بین ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی با روکش 

PVC

مواد اولیه

ضد   PVC با روکش     EN 10346  با استاندارد ورق گالوانیزه مطابق 
انتشار آتش

قابل  درخواست  طبق  دیگر  )رنگهای  سفید  طوسی،  مشکی،  رنگ: 
تولید می باشد(

 IEC 60529 مطابق با استاندارد IP67 تا IP54 :ضریب حفاظتی محیطی
با توجه به نوع گلند

      +90 ˚C  5- تا ˚C  :بازه دمایی: متحرک
+105 ˚C  25- تا ˚C  :ساکن 

ویژگی ها
برابر فشار، کشش و  باال در  باال، مقاومت مکانیکی  انعطاف پذیری 
ضربه، طول عمر زیاد، مقاوم در مقابل نفوذ مایعات و گاز، روکش 
و  شیمیایی  مواد  و  )آفتاب(  بنفش  ماوراء  اشعه  مقابل  در  مقاوم 
آب دریا، خود خاموش شونده، توانایی تخلیه الکتریسیته ساکن با 

اتصال به زمین.

 لوله خرطومی فلزی روکش دار 

کاربرد
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PVC Coated Flexible Metallic Conduit

Liquid tight & gas proof flexible metal conduit, general purpose 
in humid & dusty areas for electrical installation, lighting sys-
tems, fiber optic protection, under floor & outdoor wiring, secu-
rity, machines & plants connection.

STRUCTURE

Helically wound square-locked profile with PVC coating

MATERIAL
Galvanized steel acc. to EN10346 with non-flame propagation 
PVC jacket
Color: Black, Grey, White (others product able on request)
IP54-IP 67 acc. to IEC60529 depend on fitting type 
Temperature range: Dynamic: -5˚C to +90˚C
Static: -25˚C to +105˚C

FEATURES
High flexibility,  high mechanical strength; compression, tensile, 
impact resistant, high fatigue life, liquid & gas tight, sunlight 
(UV). chemicals & seawater resistant, self extinguishing, capable 
of electro-static discharge by grounding.

APPLICATION

Type: FC1P

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC1PH

کلیه  کابلها در  و  محافظت سیم  برای  فلزی روکشدار  لوله خرطومی 
سیستمهای  غبار،  و  گرد  دارای  و  مرطوب  الکتریکی  تأسیسات 
روشنایی، سیستمهای مداربسته، تهویه مطبوع، اتصال بین ماشین 

آالت و تجهیزات کارخانه.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی با روکش 

PVC ضخیم. 

مواد اولیه

ضد    PVC روکش  با   EN 10346 استاندارد  با  مطابق  گالوانیزه  ورق 
انتشار آتش

رنگ: مشکی )رنگهای دیگر طبق درخواست قابل تولید می باشد(
 IEC 60529 مطابق با استاندارد IP67 :ضریب حفاظت محیطی

+90 ˚C  5-  تا ˚C  :بازه دمایی: متحرک 
+105˚C   25- تا ˚C   :ساکن

ویژگی ها
انعطاف پذیری  مناسب، مقاومت مکانیکی باال در برابر فشار، کشش 
و ضربه، طول عمر زیاد، مقاوم در مقابل نفوذ مایعات و گاز، روکش 
مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش )نور آفتاب(، مواد شیمیایی و 
آب دریا، خود خاموش شونده، توانایی تخلیه الکتریسیته ساکن با 

اتصال به زمین، مناسب برای استفاده در سیستمهای زیر خاک.

 لوله خرطومی فلزی با روکش ضخیم

کاربرد



RA
H

VA
RD

 K
H

O
RA

SA
N

33

 Liquid tight Flexible Metallic Conduit

Liquid tight & gas proof flexible metal conduit, general purpose 
in humid & dusty areas for electrical installation, lighting sys-
tems, outdoor wiring, security, HVAC systems, connection of ma-
chines & plants.

STRUCTURE
Helically wound square-locked profile with thickened PVC 
coating

MATERIAL
Galvanized steel acc. to EN10346 with non-flame propagation 
PVC jacket color: Black (others colors able on request)

IP 67 acc. to IEC60529

Temperature range: Dynamic: -5˚C to +90˚C

Static: -25˚C to + 105˚C

FEATURES
Good flexibility, high mechanical strength; compression, tensile, 
impact resistant, high fatigue life, liquid proof & gas tight, resis-
tant to sunlight (UV), chemicals & seawater, self extinguishing, 
capable of electro-static discharge by grounding, suitable for di-
rect burial.

APPLICATION

Type: FC1PH

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

جهت  الکترومغناطیس  امواج  کننده  غربال  فلزی  خرطومی  لوله 
جلوگیری از  صدمات امواج بر داده های عبوری از کابلها و تجهیزات 
الکترونیکی، محافظ سیم و کابلها در محیط های مرطوب و دارای گرد و 
غبار و پروژه های صنعتی دارای فشارهای مکانیکی باال، مثل معادن و 
مجتمع های تولید فلزات کاربردهای نظامی و امنیتی، کنترل ترافیک 

سیستمهای هوایی، دریایی، ریلی و شهری.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع قفل شو با روکش 

PVC و  شیلد فلزی/ شیلد فلزی با روکش PVC

مواد اولیه

  EN 10346 ورق گالوانیزه مطابق با استاندارد
روکش: PVC ضد انتشار آتش

شیلد: مفتول گالوانیزه/ آلومینیوم/ استنلس استیل 
       FC1PBAL /GL /SS

IEC 60529 مطابق با استاندارد IP67 :ضریب حفاظت محیطی
  +90 ˚C  5-  تا ˚C   :بازه دمایی: متحرک

+105 ˚C  25- تا ˚C  :ساکن

ویژگی ها
و  کشش  فشار،  برابر  در  زیاد  استحکام  مناسب،  پذیری  انعطاف 
ضربه، دوره عمر طوالنی، ضد تاب خوردگی، مقاوم در مقابل نفوذ 
مایعات و گاز، روکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی و اشعه ماوراء 
اتصال  با  ساکن  الکتریسیته  تخلیه  توانایی  آفتاب(،  )نور  بنفش 
الکترومغناطیس  امواج  از  جلوگیری  مناسب  فاکتورهای  زمین،  به 
.)FC1PB (، محافظت در برابر سایش و تراشه های داغ )تیپEMC(

 لوله خرطومی فلزی روکش دار شیلددار
لوله خرطومی فلزی شیلددار روکش دار

کاربرد

Type:FC1PB Type:FC1BP
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 Braided PVC Coated Flexible Metallic Conduit
PVC Coated Braided Flexible Metallic Conduit

Screening (EMC) liquid-tight flexible metal conduit to avoid 
harms of noises to data transferring cables or electronic equip-
ments, for cable protection in humid & dusty industrial areas 
with high mechanical stresses e.g. mines & steel manufacturing 
complexes, military & security applications, traffic control of air, 
marine, rail and urban systems, machines & plants connection.

STRUCTURE
Helically wound square-locked profile with PVC coating & 
steel braiding / steel braiding & PVC coating

MATERIAL
Galvanized steel acc. to EN10346

Cover non-flame propagation PVC jacket

Braiding: galvanized steel/Aluminium /Stainless Steel wire

IP 67 acc. to IEC60529  -  ( FC1PBAL /GL /SS  )      

Temperature range: Dynamic: -5˚C to +90˚C

Static: -25˚C to + 105˚C

FEATURES

Good flexibility, high compression, tensile, impact and crushing 
strength, high fatigue life, kink-proof, liquid & gas tight, resis-
tant against chemicals & sunlight (UV), capable of electro-static 
discharge by grounding, good screening factor (EMC), abrasion 
proof & hot swarf protection (FC1PB).

APPLICATION

Type: FC1PB  Type: FC1BP

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC1CLP

لوله خرطومی فلزی نخدار روکشدار برای محافظت سیم و کابلها در 
کلیه تاسیسات الکتریکی مرطوب و دارای گرد و غبار تابلوهای برق، 
سوخت  ایستگاه های  داده  انتقال  خطوط  مطبوع،  تهویه  سیستم های 

گیری بنزین و گاز، اتصال بین ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی با نخ کتانی 

PVC و روکش

مواد اولیه

کتانی و روکش  نخ  با   EN 10346 با استاندارد  گالوانیزه مطابق  ورق 
PVC ضد انتشار آتش.

رنگ: مشکی )رنگ های دیگر طبق درخواست قابل تولید می باشد(
IEC 60529 مطابق با استاندارد IP67 :ضریب حفاظت محیطی

 +90 ˚C  5-  تا˚  C  :بازه دمایی: متحرک
+105˚C   25- تا ˚C  :ساکن 

ویژگی ها
 انعطاف پذیری مناسب، مقاومت مکانیکی باال در برابر فشار و ضربه، 
از هم گسیختگی ساختاری، طول  برابر  در  یافته  افزایش  مقاومت 
عمر زیاد، مقاوم در مقابل نفوذ مایعات و گاز، روکش مقاوم در برابر 
خوردگی محیطی، اشعه ماوراء بنفش )نور آفتاب( و مواد شیمیایی 
و آب دریا، خود خاموش شونده، توانایی تخلیه الکتریسیته ساکن 
با اتصال به زمین، مناسب برای استفاده در سیستم های زیر خاک.

 لوله خرطومی فلزی نخدار با روکش ضخیم

کاربرد
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FEATURES

Good flexibility, high mechanical strength, increased resistance 
to tear, compression and impact resistant, high fatigue life, liquid 
& gas tight, sunlight (UV), chemicals & seawater resistant, self 
extinguishing, capable of electro-static discharge by grounding, 
suitable for direct burial.

Liquid tight Flexible Metallic Conduit

Liquid tight & gas proof flexible metal conduit, in humid & dusty 
areas for electrical installation, switchboard plants, outdoor 
wiring, HVAC systems, gas stations, connection of machines & 
plants.

STRUCTURE
Helically wound square-locked profile with special seal and 
PVC jacket

MATERIAL
Galvanized steel acc. to EN10346, special cotton seal, non-flame 
propagation PVC jacket

Color. Black (Others product able on request)

IP 67 acc. to IEC60529

Temperature range: Dynamic: -5°C to +90°C

Static: -25°C   to  +105°C

APPLICATION

Type: FC1CLP

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC1WP

و  سیم  محافظت  برای  ارتینگ  روکش دار  فلزی  خرطومی  لوله 
غبار،  و  گرد  دارای  و  مرطوب  الکتریکی  تاسیسات  کلیه  در  کابل ها 
مطابق با استاندارد UL360 برای کشورها یا پروژه هایی با الزامات 
استانداردهای آمریکایی مثل؛ کابل کشی های فضای باز، سیستم های 

تهویه مطبوع، اتصال بین ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی، سیم ارت 

.PVC و روکش

مواد اولیه

EN 10346  با سیم مسی ارت و  با استاندارد  ورق گالوانیزه مطابق 
روکش  PVC  ضد انتشار آتش.

IEC 60529 مطابق با استاندارد IP67  :ضریب حفاظت محیطی
+90 ˚C  5-  تا˚ C   :بازه دمایی: متحرک

+105˚C   25- تا ˚C   :ساکن

ویژگی ها
افزایش  مقاومت  باال،  مکانیکی  مقاومت  مناسب،  پذیری  انعطاف 
طوالنی،  عمر  دوره  ساختاری،  گسیختگی  هم  از  برابر  در  یافته 
مقاوم در مقابل نفوذ مایعات و گاز، روکش مقاوم در مقابل اشعه 
ماوراء بنفش )نور آفتاب( و مواد شیمیایی و آب دریا، خود خاموش 
شونده، درجه  باالی پیوستگی الکتریکی، توانایی تخلیه الکتریسیته 
ساکن با اتصال به زمین، مناسب برای استفاده در سیستم های زیر 

خاک، سطح داخلی صاف جهت عبور آسان تر کابل..

 لوله خرطومی فلزی سیم دار روکش دار

کاربرد
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Liquid tight Flexible Metallic Conduit

Liquid tight & gas proof flexible metal conduit, for electrical in-
stallations in humid & dusty areas in compliance with UL360 for 
countries or projects that American specifications are required 
e.g. outdoor wiring, HVAC systems, connection of machines & 
plants.

STRUCTURE
Helically wound square-locked profile with integral ground 
wire and PVC jacket

MATERIAL
Galvanized steel acc. to EN10346, integral copper

 wire, non-flame propagation PVC jacket

Color: Grey, Black

IP 67 acc. to IEC 60529

Temperature range: Dynamic: -5°C  to +90°C     

Static : -25°C   to   +105°C

APPLICATION

Type: FC1WP

FEATURES

Good flexibility, high mechanical strength, increased 
resistance to tear, high fatigue life, liquid & gas tight, 
Sunlight (UV), chemicals & seawater resistant, self ex-
tinguishing, high degree of electrical continuity, capa-
ble of electro-static discharge by grounding, suitable for 
direct burial, smooth interior for easy wire pulling.

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

Type: FC2P

در  کابل ها  و  سیم  محافظت  برای  روکش دار  فلزی  خرطومی  لوله 
کلیه تاسیسات الکتریکی مرطوب و دارای گرد و غبار، سیستم های 
مداربسته،  سیستم های  کاذب،  سقف  و  کف  نوری،  فیبر  روشنایی، 

پروژه های زیرزمینی، اتصال بین ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع قفل شو با روکش 

.PVC

مواد اولیه

ضد   PVC روکش  با   EN 10346 استاندارد  با  مطابق  گالوانیزه  ورق 
انتشار آتش

رنگ: مشکی )رنگ های دیگر طبق درخواست قابل تولید می باشد(
 IEC 60529 مطابق با استاندارد IP67 :ضریب حفاظت محیطی

+90 ˚C  5-  تا˚   C :بازه دمایی: متحرک
+105˚C   25- تا ˚C  :ساکن

ویژگی ها
استحکام  زیاد،  چرخشی  و  کششی  مقاومت  زیاد،  پذیری  انعطاف 
تاب  ضد  طوالنی،  عمر  دوره  ضربه،  و  فشار  برابر  در  فوق العاده 
خوردگی، مقاوم در مقابل نفوذ مایعات و گاز، روکش مقاوم در برابر 
)نور آفتاب( و مواد شیمیایی  خوردگی محیطی، اشعه ماوراء بنفش 
الکتریسیته ساکن  تخلیه  توانایی  و آب دریا، خود خاموش شونده، 

با اتصال به زمین.

 لوله خرطومی فلزی مستحکم روکش دار

کاربرد
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PVC Coated Flexible Metallic Conduit

Liquid tight & gas proof flexible metal conduit, general purpose in 
humid & dusty areas for electrical installation, lighting systems, 
fiber optic protection, under floor & outdoor wiring, machines & 
plants connection..

STRUCTURE
Helically wound inter-locked profile with PVC coating.

MATERIAL
Galvanized steel acc. to EN10346 with non-flame 

propagation PVC jacket

Color: Black (Other colors able on request)

IP 67 acc. to IEC60529

Temperature range: Dynamic: -5°C to +90°C

Static : -25°C to +105°C

APPLICATION

Type: FC2P

FEATURES

High flexibility, high tensile & twisting strength, high 
compression, impact, abrasion strength, high fa-
tigue life, kink-proof, liquid & gas tight, resistant to 
corrosion, sunlight (UV), chemicals & seawater, self 
extinguishing, capable of electro-static discharge by 
grounding

Flexible Conduit
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 لوله های خرطومی 

جهت  الکترومغناطیسی  امواج  کننده  غربال  فلزی  خرطومی  لوله 
و  کابل ها  از  عبوری  داده های  بر  مزاحم  امواج  صدمات  از  جلوگیری 
تجهیزات الکترونیکی، محافظ سیم و کابل ها در محیط های مرطوب و 
دارای گرد و غبار و پروژه های صنعتی دارای فشارهای مکانیکی باال، 
مثل معادن و مجتمع های تولید فلزات، کاربردهای نظامی و امنیتی، 

کنترل ترافیک سیستم های هوایی، دریایی، ریلی و شهری.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع قفل شو با روکش 

.PVC و شیلد فلزی/ شیلد فلزی با روکش PVC

مواد اولیه

EN 10346 ورق گالوانیزه مطابق با استاندارد
روکش: PVC ضد انتشار آتش، مشکی

شیلد: مفتول گالوانیزه/ استنلس استیل/آلومینیوم
 IEC 60529 مطابق با استاندارد IP67 :ضریب حفاظت محیطی

   +90 ˚C  5-  تا˚   C :بازه دمایی: متحرک
+105˚C   25- تا ˚C  :ساکن

ویژگی ها
استحکام  زیاد،  و چرخشی  مقاومت کششی  مناسب،  پذیری  انعطاف 
خوردگی،  تاب  ضد  طوالنی،  عمر  دوره  ضربه،  و  فشار  برابر  در  باال 
مقاوم در مقابل نفوذ مایعات و گاز، روکش مقاوم در برابر خوردگی 
خود  شیمیایی،  مواد  و  آفتاب(  )نور  بنفش  ماوراء  اشعه  محیطی، 
به  اتصال  با  ساکن  الکتریسیته  تخلیه  توانایی  شونده،  خاموشی 

.)FC2PB زمین، محافظت در برابر سایش و تراشه های داغ )تیپ

 لوله خرطومی فلزی مستحکم  روکش  دار شیلددار
لوله خرطومی فلزی مستحکم  شیلددار روکش  دار

کاربرد

Type:FC2PB Type:FC2BP
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Screening (EMC) liquid-tight flexible metal conduit to avoid 
harms of noises to data transferring cables or electronic equip-
ments, for cable protection in humid & dusty industrial areas 
with high mechanical stresses, e.g. mines & steel manufacturing 
complexes, military & security applications, traffic control of air, 
marine, rail and urban systems, machines & plants connection.

STRUCTURE
Helically wound inter-locked profile with PVC coating

 & steel braiding / steel braiding & PVC coating.

MATERIAL
Galvanized steel acc. to EN10346

Cover: non-flame propagation PVC jacket, Black.

Braiding: galvanized steel / stainless steel /Aluminium wire.

IP 67 acc. to IEC60529

Temperature range: Dynamic: -5°C to +90°C

Static : -25°C to +105°C

APPLICATION

Type: FC2PB  Type: FC2BP
Braided PVC Coated Flexible Metallic Conduit
PVC Coated Braided Flexible Metallic Conduit

Flexible Conduit

FEATURES

Good flexibility, high stretching & twisting strength, 
high compression, impact and crushing strength, high 
fatigue life, kink proof, liquid & gas tight, sunlight (UV) 
& chemicals resistant, self extinguishing, capable of 
electro-static discharge by grounding, abrasion proof 
and hot swarf protection (FC2PB).
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Type: SNCC
Type: NCC

کاربردهای  در  کابل ها  و  سیم  محافظت  برای  نایلونی  خرطومی  لوله 
پزشکی،  تجهیزات  اتوماسیون،  باز؛  یا  داخلی  فضاهای  الکتریکی 
اتصاالت  و مخابرات،  ارتباطات  الکترونیکی،  و  الکتریکی  فناوری های 
چراغ ها،  اینورترها،  خورشیدی،  ماژول های  برق،  منابع  داده، 
و  امنیتی  سیستم های  ترافیکی،  هشدار  سیستم های  نمایشگرها، 

بازرسی.

ساختار
پلی آمید موج دار شده از داخل و خارج

مواد اولیه
  V0  پلی آمید   6    با گرید  :  NCC6V0

V2 پلی آمید   6    با گرید   :  NCC6V2
  HB پلی آمید   6    با گرید   :  NCC6HB
HB  پلی آمید  12  با گرید  :NCC12HB

رنگ: مشکی ) رنگ های دیگر طبق درخواست قابل تولید است(
 IEC 60529 مطابق با استاندارد  IP68    :)NCC(ضریب حفاظت محیطی

بازه دمایی:    
  + 105 ˚C  5-  تا˚ C :150 + متحرک˚C  40- تا˚C :ساکنNCC6V0 
 +  105 ˚C  5-  تا  ̊C :150 +   متحرک˚C  40- تا˚C :ساکنNCC6V2
  + 105 ˚C  5-  تا˚ C :150+  متحرک˚C  40- تا˚C :ساکن NCC6HB
    + 105 ˚C  45-  تا˚C :150+ متحرک˚C 50- تا˚C :ساکنNCC12HB

ویژگی ها
انعطاف پذیری بسیار باال، مقاومت مکانیکی باال در برابر فشار، کششی، ضربه، 
سایش و ارتعاش، طول عمر زیاد، مقاوم در مقابل نفوذ مایعات و گاز، مقاوم 
در مقابل اشعه ماوراء بنفش )نور آفتاب(، عملکرد عالی در برابر هوا، بنزین، 
روغنهای معدنی، الکل، گریس، آب دریا، بازها، اسیدهای ضعیف و حالل های 

معمول، بدون هالوژن، خود خاموش شونده، عدم انتشار آتش

لوله خرطومی پلی آمید درزدار
لوله خرطومی پلی آمید

کاربرد

 لوله های خرطومی غیرفلزی 
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Liquid tight & gas proof flexible corrugated nylon conduit, for 
electrical outdoor / indoor applications of mechanical engineer-
ing, automations, medical equipments, electrical & electronics 
technologies, telecommunication, data links, power supplies, 
solar PV modules, inverters, lightings, displays, traffics signal sys-
tems, surveillance & security systems, measuring, sensors and 
any kinds of equipments.

STRUCTURE
Both sides corrugated polyamide, fine profile

MATERIAL
NCC6V0:  Polyamide     6(V0 Acc.to UL94)
NCC6V2:  Polyamide    6(V2 Acc.to UL94)
NCC6HB:  Polyamide    6(HB Acc.to UL94)
NCC12HB:  Polyamide  12(HB Acc.to UL94)

Color: Black  
IP 68 acc. to IEC 60529
Temperature range:
NCC6V0:  Static : -40°C to + 150°C   Dynamic: -5°C to +105°C
NCC6V2:  Static : -40°C to + 150°C   Dynamic: -5°C to +105°C
NCC6HB:  Static : -40°C to + 150°C   Dynamic: -5°C to +105°C
NCC12HB: Static : -50°C to + 150°C   Dynamic: -45°C to +105°C

Polyamide Flexible Conduit

Split  Polyamide Flexible Conduit

APPLICATION

Type: NCC
Type: SNCC

FEATURES

High flexibility, high mechanical strength; compres-
sion and impact resistant, pullout force, motion stress, 
high fatigue life, liquid & gas tight, sunlight (UV) re-
sistant, excellent performances of weather, benzine, 
mineral oils, alcohol, grease, saltwater, alkalies, weak 
acid and common solvents, halogen free, self extin-
guishing, flame retardant.

Flexible Conduit
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Type: NCCB

جهت  مغناطیس  الکترو  امواج  کننده  غربال  نایلونی  خرطومی  لوله 
جلوگیری از صدمات امواج مزاحم بر داده های عبوری از کابل ها و 
الکتریکی  کاربردهای  در  کابلها  و  محافظ سیم  الکترونیکی،  تجهیزات 
فناوریهای  پزشکی،  تجهیزات  اتوماسیون،  باز؛  یا  داخلی  فضاهای 
منابع  داده،  اتصاالت  مخابرات،  و  ارتباطات  الکترونیکی،  و  الکتریکی 
برق، ماژول های خورشیدی، اینورترها، چراغها، نمایشگرها، سیستم 

های هشدار ترافیکی، سیستم های امنیتی و بازرسی.
ساختار

پلی آمید موجدار شده از داخل و خارج با شیلد فلزی

مواد اولیه

  V0 پلی آمید   6    با گرید     NCC6V0B
V2 پلی آمید   6    با گرید     NCC6V2B

  HB پلی آمید   6    با گرید     NCC6HBB
HB  پلی آمید  12  با گرید  NCC12HBB

رنگ: مشکی ) رنگ های دیگر طبق درخواست قابل تولید است(
 IEC 60529 مطابق با استاندارد  IP68    :ضریب حفاظت محیطی

بازه دمایی:    
  + 105 ˚C  5-  تا  ̊C :150 + متحرک˚C  40- تا˚C :ساکنNCC6V0B
 +105˚C  5-  تا  ̊C :150 +   متحرک˚C  40- تا˚C :ساکنNCC6V2B
  +105 ˚C  5-  تا  ̊C :150+  متحرک˚C  40- تا˚C :ساکن NCC6HBB
+105 ˚C  45-  تا˚C :150+ متحرک˚C 50- تا˚C :ساکنNCC12HBB

ویژگی ها
انعطاف پذیری مناسب، مقاومت مکانیکی باال، استحکام زیاد در برابر 
در  مقاوم  زیاد،  عمر  طول  ارتعاش،  و  سایش  ضربه،  کشش،  فشار، 
مقابل نفوذ مایعات و گاز، ضد تاب خوردگی، مقاوم در برابر خوردگی 
محیطی و اشعه ماوراء بنفش )نور آفتاب(، بدون هالوژن، توانایی تخلیه 
الکتریسیته ساکن با اتصال به زمین، فاکتورهای مناسب جلوگیری از 

.EMC امواج الکترومغناطیس

لوله خرطومی پلی آمید شیلد دار

کاربرد

 لوله های خرطومی غیرفلزی 
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Braided Polyamide Flexible Conduit

Screening (EMC) Liquid tight & gas proof flexible corrugated ny-
lon conduit to avoid harms of noises to data transferring cables 
or electronic equipments, for cable protection in electrical out-
door lindoor applications of mechanical engineering, automa-
tions, medical equipments, electrical & electronics technologies, 
telecommunication, data links, power supplies, solar PV mod-
ules, inverters, lightings, displays, traffics signal systems, surveil-
lance & security systems measuring, sensors and any kinds of 
equipments.

STRUCTURE
Both sides corrugated polyamide, fine profile , steel braiding

  MATERIAL
NCC6V0B:  Polyamide     6(V0 Acc.to UL94)
NCC6V2B:  Polyamide    6(V2 Acc.to UL94)
NCC6HBB:  Polyamide    6(HB Acc.to UL94)
NCC12HBB:  Polyamide  12(HB Acc.to UL94)

Color: Black  
IP 68 acc. to IEC 60529
Temperature range:
NCC6V0B:  Static : -40°C to + 150°C   Dynamic: -5°C to +105°C
NCC6V2B:  Static : -40°C to + 150°C   Dynamic: -5°C to +105°C
NCC6HBB:  Static : -40°C to + 150°C   Dynamic: -5°C to +105°C

NCC12HBB: Static : -50°C to + 150°C   Dynamic: -45°C to +105°C

APPLICATION

Type: NCCB

Flexible Conduit

FEATURES

Good flexibility, high mechanical strength, high tensile 
& twisting strength, high compression, impact, abra-
sion & crushing strength, pullout force, motion stress, 
high fatigue life, liquid & gas tight, kink-proof, corro-
sion, UV & heat resistant, halogen free, capable of 
electro-static discharge by grounding, good screening 
factor (EMC).
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Type: FH1

لوله انعطاف پذیر فلزی برای کاربردهای چند منظوره؛ لوله های انتقال 
لوله های دمنده  دود، گردو غبار، پودر، تراشه و قطعات پالستیکی؛ 
در ساختمان سازی و صنعت؛ لوله های انتقال هوا در تجهیزات تهویه 
مطبوع و گرمایشی و لوله های محافظ هر نوع هادی جریان مثل لوله 

های هیدرولیک و پنوماتیک و کابلهای برق.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور با مقطع مربعی و نخ کتانی

مواد اولیه

ورق گالوانیزه مطابق با استاندارد  EN10346  با نخ کتانی
 AISI 304/316 سایر مواد اولیه: ورق استنلس استیل ضد مغناطیس

+300˚C  بازه دمایی: تا•

ویژگی ها
انعطاف پذیری باال، مقاومت افزایش یافته در برابر از هم گسیختگی 
ساختاری، مقاوم در برابر فشار، کشش، سایش و ضربه، مقاوم در 
حرارت  و  آفتاب(  )نور  بنفش  ماوراء  اشعه  محیطی،   خوردگی  برابر 

باال، 
شیلد  کششی،  مقاومت  و  فشاری  استحکام  افزایش  منظور  به 

گالوانیزه یا استنلس استیل روی لوله قابل تولید می باشد
.) FH1B  تیپ(

خدمات قابل ارائه طبق درخواست
تغییر طول حلقه، سایزهای دیگر و برش طولی

لوله انعطاف پذیر نخدار انتقال دهنده

کاربرد

 لوله های انتقال هوا و سیاالت 
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Conveying Flexible metallic Hose

Flexible metal hose for multipurpose applications; suction hose 
for smoke, grinding, dust, swarf, plastic particles; blower hose 
in building construction & industry; conveying hose in air con-
ditioning plants and protection for all kinds of conductors like 
hydraulic & pneumatic hoses or electrical cables.

STRUCTURE
Helically wound square-locked profile with special seal

  MATERIAL

Galvanized steel acc. to EN10346  with cotton seal

Others: Stainless steel AISI 304 / 316

•Temperature range: up to +300˚C

FEATURES

Very flexible, increased resistance to tear, compression, impact, 
tensile, abrasion & crushing strength, corrosion, UV & heat re-
sistant,

The galvanized or stainless steel braiding can be manufacture on 
hose to increase internal pressure & tensile strength (type FHI B) 
product able on request.

Other reel length, other sizes & cut lengths product able on

 request.

APPLICATION

Type: FH1

Flexible Hose
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Type: FH2

لوله انعطاف پذیر فلزی برای کاربرد های چند منظوره؛ اتصال انعطاف 
پذیر سیستم های انتقال گازها و مواد نیمه جامد، سیستم اگزوز برای 
جذب ارتعاشات و انبساطها، مکنده و دمنده هوای سرد و گرم، اگزوز 
خودروهای  کوچک،  های  کشتی  و  لنچ  برق،  ژنراتورهای  نظیر  موتور 
سنگین سواری و باری، جمع آوری ذرات معلق در محیط کار، حفاظت 
لوله های هیدرولیک، پنوماتیک و سایر لوله های فشار قوی و کابل 

های برق و مخابرات.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور و با مقطع قفل شو.

مواد اولیه
 EN10346 ورق گالوانیزه مطابق استاندارد :GL

AISI 304/316 ورق استنلس استیل ضد مغناطیس :SS
EN10106 ورق سیلیکن مطابق با استاندارد :SL

نوع انعطاف پذیری
A: انعطاف پذیری باال

B: انعطاف پذیری متوسط
C: انعطاف پذیری کم

•بازه دمایی:    GL : 45 -  تا  SS           300 : 45 -  تا  500
SL : 45 -  تا  600

ویژگی ها
انعطاف پذیر، مقاومت کششی و چرخشی زیاد، استحکام باال در مقابل 
برابر خوردگی  در  مقاوم  فشار، سایش و ضربه، دوره عمر طوالنی، 
در  مقاوم  باال،  حرارت  و  آفتاب(  )نور  بنفش  ماوراء  اشعه  محیطی، 

برابر ارتعاشات و انبساط ها، سطح داخلی صاف و هموار.
خدمات قابل ارائه طبق درخواست

تغییر طول حلقه، سایزهای دیگر و برش طولی

لوله انعطاف پذیر انتقال دهنده

کاربرد

 لوله های انتقال هوا و سیاالت 
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Conveying Flexible metallic Hose

Flexible metal hose for multipurpose applications; non-rigid con-
nec-lions in conveying systems of gases & semi-solid materials or 
pipes in exhaust systems for absorption of vibrations & expan-
sions, hot/cold air suction or blower, engine exhaust like electric 
generators & trucks, fly ash removal, protection for hydraulic, 
pneumatic or other high pressure hoses or electrical cables.

STRUCTURE
Helically wound inter-locked profile

  MATERIAL
GL: Galvanized steel acc. to EN10142
SS Austenitic Stainless Steel AISI 304/316
SL: Silicone steel  Acc.to  EN 10106

FLEXIBILITY MODE
A: High flexibility
B: Medium flexibility
C: Low flexibility

•Temperature range: up to +600˚C

FEATURES
Flexible, high tensile & twisting strength, high compression, im-
pact, abrasion & crushing strength due to double overlapped 
profile, high fatigue life, corrosion, UV & heat resistant, vibration 
& expansion resistant, smooth inner surface. 

Other reel length, other sizes & cut lengths product able on re-

APPLICATION

Type: FH2

Flexible Hose



RA
H

VA
RD

 K
H

O
RA

SA
N

54

Type: FH3

اتصال  منظوره؛  چند  های  کاربرد  برای  فلزی  پذیر  انعطاف  لوله 
انعطاف پذیر سیستم های انتقال گازها و مواد نیمه جامد برای جذب 
محیط  در  گرم  و  سرد  هوای  دمنده  و  مکنده  انبساطها،  و  ارتعاشات 
های دارای فشار های مکانیکی و حرارت باال نظیر کارخانجات شیشه و 

سیمان، جمع آوری و خروج ذرات معلق در محیط کار.

ساختار
نوار فلزی فرم داده شده به صورت مدور و با مقطع قفل شو با پکینگ 

ویژه.

مواد اولیه
GL: ورق گالوانیزه مطابق استاندارد EN10306 با پکینگ ویژه

SL: ورق سیلیکن مطابق استاندارد EN10106 با پکینگ ویژه

نوع انعطاف پذیری
A: انعطاف پذیری باال

B: انعطاف پذیری متوسط
C: انعطاف پذیری کم

+800˚C بازه دمایی: تا•

ویژگی ها
انعطاف پذیر، مقاومت کششی و چرخشی زیاد، استحکام باال در مقابل 
برابر خوردگی  در  مقاوم  فشار، سایش و ضربه، دوره عمر طوالنی، 
در  مقاوم  باال،  حرارت  و  آفتاب(  )نور  بنفش  ماوراء  اشعه  محیطی، 

برابر ارتعاشات و انبساطها، سطح داخلی صاف و هموار.

خدمات قابل ارائه طبق درخواست
تغییر طول حلقه- سایزهای دیگر و برش طولی

لوله انعطاف پذیر انتقال دهنده مستحکم

کاربرد

 لوله های انتقال هوا و سیاالت 
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Conveying Flexible metallic Hose

Flexible metal hose for multipurpose applications; flexible con-
nections in conveying systems of gases & semi-solid materials 
for absorption of vibrations & expansions, hot/cold air suction 
or blower for high mechanical stresses like in glass or cement 
factories, fly ash removal

STRUCTURE
Helically wound inter-locked profile with special seal

MATERIAL  
GL: Galvanized steel acc. to EN10346
SL: Silicone steel  Acc.to  EN 10106
Sealing: special high temperature cotton seal

FLEXIBILITY MODE
A: High flexibility
B: Medium flexibility
C: Low flexibilit

•Temperature range: up to +800˚C

FEATURES
Flexible, high tensile & twisting strength, high compression, im-
pact, abrasion & crushing strength due to double overlapped 
profile, high fatigue life, corrosion, LIV & heat resistant, vibration 
& expansion resistant, smooth inner surface.

Other reel length, other sizes & cut lengths product able on re-

APPLICATION

Type: FH3

Flexible Hose
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گلندها

 IP40 ~ IP54 Metallic Flexible Conduit’s
Fittings

Multi part metallic fittings for connecting flexible metal 
conduits to installation plants.

MATERIAL  

Body: Zinc die cast alloy / Aluminium
Tiger-grip Locknut and screws: galvanized plated steel, 
zinc alloy
Clamp: Galvanized steel, zinc diecast, Aluminium
IP 40 acc. to IEC 60529
Temperature range: -45˚C to +300˚C

FEATURES
High resistance to excessive tensions & vibrations, high 
demands of stability & functional reliability, easy instal-
lation.

SUITABLE CONDUITS
Types FC1 ,FC2, FC3

APPLICATION

IP40

گلندهای فلزی برای اتصال ایمن لوله های خرطومی فلزی به 
ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.

مواد اولیه
بدنه: زاماک / آلومینیوم

مهره خاردار و پیچ ها: آهنی با آبکاری گالوانیزه، آلیاژ روی

بست: ورق گالوانیزه- زاماک- آلومینیوم

IEC60529 مطابق با استاندارد IP40 :ضریب حفاظت محیطی•

+300˚C  45- تا˚C:بازه دمایی•

ویژگی ها
مقاومت باال در برابر تنشها و لرزشهای افزایشی، استحکام و 

ثبات باال در نصب و عملکرد مطمئن، نصب راحت.

FC1- FC2- FC3  تیپهای

گلندهای لوله های خرطومی فلزی

کاربرد



RA
H

VA
RD

 K
H

O
RA

SA
N

59

Fittings

گلند دو پیچگلند دو پیچ زانویی 900 گلند تک پیچ
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گلندها

 IP40 ~ IP54 Metallic Flexible Conduit’s
Fittings

Two part metallic fittings for connecting flexible metal 
conduits to installation plants.

MATERIAL  

Body: Brass galvanized plated, Aluminium
Bushing: Steel galvanized plated, Aluminium 
IP 40 acc. to IEC60529 with types FC1 & FC1B
IP 54 acc. to IEC60529 with type FC1P
Temperature range: -45°C to +300°C

FEATURES
Cover flexible conduit ends to prevent cable damage, ten-
sion & vibration resistant, easy & fast installation.

SUITABLE CONDUITS
Types FC1, FC1B, FC2, FC1P, FC2P

APPLICATION

IP54 ~ IP40

به  فلزی  خرطومی  لوله های  ایمن  اتصال  برای  فلزی  گلندهای 
ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.

مواد اولیه
بدنه: برنج با آبکاری گالوانیزه، آلومینیوم

بوش: ورق آهن با آبکاری گالوانیزه، آلومینیوم

IEC60529 مطابق با استاندارد IP40 :ضریب حفاظت محیطی

FC1, FC1B با تیپهای

با   IEC60529 با استاندارد  IP54 مطابق  ضریب حفاظت محیطی: 

FC1P تیپ

+300˚ C 45-  تا˚C :بازه  دمایی 

ویژگی ها
کابل،  آسیب  از  جلوگیری  جهت  خرطومی  لوله  انتهای  پوشش 
نصب سریع  مطمئن،  عملکرد  لرزش،  و  تنش  برابر  در  مقاوم 
و راحت، عدم نیاز به استفاده از سر لوله پالستیکی در لوله، 

)Dعدم نیاز به مهره همراه)تیپ

FC2P, FC1P, FC2, FC1B, FC1  تیپهای

گلندهای لوله های خرطومی فلزی

کاربرد
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Fittings

گلند تو پیچ نری گلند تو پیچ مادگی گلند تو پیچ تخت
رابط لوله خرطومی 

به لوله فوالدی
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گلندها

 IP67 Metallic Flexible Conduit’s
Straight Fittings

Liquid-tight & dust proof fittings for safety connection of 
liquid-tight flexible metal conduits to installation plants.

MATERIAL  
Type LT-A-M, LT-A-F & LTC
Body: Brass galvanized planted, other metals
Pressure nut, locknut & ferrule: Steel galvanized planted
Sealing O-ring & Washer (gasket): Soft PVC/NBR/EPDM
Type NLT: Polyester
IP 67 acc. to IEC60529
Temperature range: -15°C to +120°C

THREAD
PG acc. to DIN 40430
Metric acc. to IEC 60423
G acc. to DIN ISO 228-1

FEATURES
Water proof, dust-tight, tension & vibration resistant, cov-
er flexible conduits ends to prevent cable damage, good 

grounding for metallic types.

SUITABLE CONDUITS
Types FC1B, FC2B, FC1P, FC1PH, FC1PB, FC1BP, FC1CLP, 
FC1WP, FC2P, FC2PB, FC2BP

 IP67

گلندهای آب بندی و ضد گرد و غبار برای اتصال ایمن لوله های 
خرطومی فلزی روکشدار به ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.

مواد اولیه
LTC, LT-A-M, LT-A-F تیپ

بدنه: برنج با آبکاری گالوانیزه، سایر فلزات

مهره لوله گیر، گیره اتصال و سرلوله: فوالد با آبکاری گالوانیزه

NBR/ PVC/EPDM :پکینگ آب بندی و واشر

تیپ NLT: پلی استر

IEC60529 مطابق با استاندارد IP67 :ضریب حفاظت محیطی

+120˚C 25- تا C° :بازه دمایی

رزوه
DIN 40430 مطابق با استاندارد PG 

IEC 60423 مطابق با استاندارد Metric

DIN ISO 228-1 مطابق با استاندارد G

ویژگی ها
لوله  انتهای  پوشش  غبار،  و  گرد  و  آب  نفوذ  برابر  در  مقاوم 
خرطومی جهت جلوگیری از آسیب کابل، مقاوم در برابر تنش و 

لرزش، ارتینگ مناسب برای انواع فلزی.

لوله های خرطومی مرتبط
 FC1WP, FC1CLP, FC1BP, FC1PB, FC1PH, FC1P, FC2BP, تیپهای 

FC2PB, FC2P

گلندهای مستقیم لوله های خرطومی فلزی 

APPLICATION

کاربرد
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Fittings

رابط آب بندی لوله 
گلندآب بندی نریگلندآب بندی مادگیگلندآب بندی نایلونیخرطومی فلزی
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گلندها

 IP67 Metallic Flexible Conduit’s
 Elbow �ttings

Liquid-tight & dust proof fittings for safety connection of 
liquid-tight flexible metal conduits to installation plants.

MATERIAL  
Body: Brass galvanized plated
Pressure nut, locknut & ferrule: Steel galvanized plated
Sealing O-ring & Washer (gasket): Soft PVC/NBR/EPDM
IP 67 acc. to IEC 60529
Temperature range: -15°C to +120°C

THREAD
PG acc. to DIN 40430
Metric acc. to IEC 60423
G acc. to DIN ISO 228-1

FEATURES
Water proof, dust-tight, tension & vibration resistant, 
cover flexible conduits ends to prevent cable damage, 
good grounding.

SUITABLE CONDUITS

Types FC1B, FC2B, FC1P, FC1PH, FC1PB, FC1BP, FC1CLP, 
FC1WP, FC2P, FC2PB, FC2BP

 IP67

گلندهای آب بندی و ضد گرد و غبار برای اتصال ایمن لوله های 
خرطومی فلزی روکشدار به ماشین آالت و تجهیزات کارخانه.

مواد اولیه
بدنه: برنج با آبکاری گالوانیزه

مهره لوله گیر، گیره اتصال و سرلوله: فوالد با آبکاری گالوانیزه

EPDM/NBR/PVC :پکینگ آب بندی و واشر

IEC60529 مطابق با استاندارد IP67 :ضریب حفاظت محیطی

 +120˚C 25- تا˚C :بازه دمایی

رزوه
 

DIN 40430 مطابق با استاندارد PG

IEC 60423 مطابق با استاندارد Metric

DIN ISO 228-1 مطابق با استاندارد G

ویژگی ها
لوله  انتهای  پوشش  غبار،  و  گرد  و  آب  نفوذ  برابر  در  مقاوم 
خرطومی جهت جلوگیری از آسیب کابل، مقاوم در برابر تنش و 

لرزش، ارتینگ مناسب. 

لوله های خرطومی مرتبط
 FC1WP, FC1CLP, FC1BP, FC1PB, FC1PH, FC1P, FC2BP, تیپهای 

FC2PB, FC2P

گلندهای زانویی لوله های خرطومی فلزی  

APPLICATION

کاربرد
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Fittings

گلندآب بندی  45  درجه  گلندآب بندی  90  درجه 
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گلندها

گلندهای آب  بندی و ضد گرد و غبار نایلونی برای اتصال ایمن 
لوله های خرطومی پلی آمید به ماشین آالت و تجهیزات کارخانه

مواد اولیه
پلی   :F مدل  نگهدارنده  و  اتصال  مهره  لوله,  مهره  گلند،  بدنه 

آمید 66 بدون هالوژن

)UL94 مطابق با استاندارد V2 اشتعال پذیری (

PVC/EPDM :پکینگ آب بندی و واشر

IEC 60529 مطابق با استاندارد IP68   :ضریب حفاظت محیطی -

  IEC 60529 مطابق با استاندارد  IP54 :F مدل -

ویژگی ها

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، مقاوم در برابر تنش و 
لرزش.

مدل F: مقاوم در برابر تنش, ارتعاش و کشش, مقاوم در برابر 

مواد شیمیایی و اسیدی.

لوله های خرطومی مرتبط
NCCB ,  NCC تیپ

IP68 Liquid-tight Non-metallic Flexible Conduit’s Fittings

IP54 Non-metallic Flexible Conduit’s Fittings

Liquid-tight & dust proof nylon fittings for safety connec-
tion of flexible corrugated Polyamide conduits to instal-
lation plants.

MATERIAL  
Body, pressure nut, locknut, clamping claw model F: Halo
gen free PA 66 (Flammability UL 94 V2)
Sealing O-ring & Washer (gasket): PVC/EPDM
IP 68 acc. to IEC 60529
IP 54 acc. to IEC 60529
Temperature range: -40°C to +105°C (short-term +150°C)

FEATURES
Water proof, dust-tight, tension & vibration resistant.

Model F: Stress, vibration and tensile resistant, Chemi-
cals and acid resistant.

SUITABLE CONDUITS

Type NCC ,  NCCB

IP54
 IP68 گلندهای آب بندی لوله های خرطومی پلی آمید 

گلندهای لوله های خرطومی پلی آمید 

APPLICATION کاربرد

)+150˚ C105+ )کوتاه مدت˚C  40-  تا ˚C  :بازه دمایی
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Type: N

Type: F

Fittings

گلند مستقیم پلی آمید
گلند آب بندی سه راهی

پلی آمید
گلند زانویی 90 درجه

 پلی آمید
گلند زانویی 90
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گلندها

گلندهای نایلونی برای اتصال ایمن لوله های خرطومی پلی آمید 
به ماشین آالت و تجهیزات صنعتی دارای ارتعاش و تحت کشش 

مواد اولیه
بدنه گلند, قفل کننده و مهره اتصال: پلی آمید66 بدون هالوژن 

IEC 60529 مطابق با استاندارد IP40   :ضریب حفاظت محیطی -

ویژگی ها

مونتاژ   ,)UL94 استاندراد  با  مطابق   V2(شعله انتشار  عدم 
بسیار سریع, مقاوم در برابر تنش و ارتعاش, عملکرد عالی در 

برابر بنزین, اسید ها و  حالل های معمولی, بدون هالوژن.

لوله های خرطومی مرتبط

NCCB ,  NCC تیپ

Click Non-metallic Flexible Conduit’s Fittings

Nylon fittings for safety connection of flexible corrugated 
Polyamide conduits to installation plants with vibration 
and tensile.

MATERIAL  

Body, locking element, locknut: Halogen free PA 66.
IP 40 acc. to IEC 60529

Temperature range: -40°C to +105°C (short-term +150°C)

FEATURES
Stress ,tension , vibration resistant, Flammability V2 Acc. 
to UL 94, assembled very quickly, Chemicals and acid re-
sistant

SUITABLE CONDUITS

Type NCC ,  NCCB

گلندهای لوله های خرطومی پلی آمید کلیکی

)+150˚ C105+ )کوتاه مدت˚C  40-  تا ˚C  :بازه دمایی

APPLICATIONکاربرد
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گلندهای  مستقیم پلی آمید کلیکی گلندهای زانویی 90 درجه پلی آمید کلیکی

Fittings
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سیستم مجرایی ضد انفجار محافظ سیم و کابل مناسب برای محیطهای 
های  ایستگاه  مثل:  خطر  پر  محیطی  شرایط  دارای  شهری  و  صنعتی 
سوخت گیری, پاالیشگاه ها, پتروشیمی با ویژگی جلوگیری از نفوذ گاز 
های قابل انفجار , رطوبت، گرد و غبار و آالینده های صنعتی و محیطی. 

 ATEX directive 94/9/EC :مشخصات
EN 60079-1 و EN 60079-0   : استاندارد

EC.1282.0F141014.RKTO98 : شماره گواهینامه

مواد اولیه
 لوله : ورق گالوانیزه گرم مطابق با استاندراد  EN 10346، نخ پکینگ 

کتانی و روکش پی.وی.سی ضخیم .

بدنه گلند و مهره قفل شو و مهره بزرگ: برنج با آبکاری نیکل.

سرلوله فلزی: ورق آهنی با آبکاری نیکل     

  PVC / EPDM / NBR  :واشر: پی.وی.سی   پکینگ

ویژگی ها

Exd  IIC T6  Gb X  متناسب با شرایط
-25˚ C ≤ Tamb  < + 60˚ C  

از  جلوگیری  و  داخلی  انفجارات  از  ناشی  فشار  برابر  در  مقاوم   -
انتشار آن به خارج.

.IIA, IIB, IIC قابل استفاده  برای گروه گازهای -
- دارای بیشینه دمای سطح 85 درجه سانتی گراد.

-  قابل استفاده در زون های 1و 2.
- مقاوم دربرابر اشعه ماوراء بنفش.

لوله خرطومی فلزی نخدار روکش ضخیم +
گلند ضد انفجار                                 

کاربرد

ضد انفجار

- ضریب حفاظت محیطی:   IP67 مطابق با استاندراد 
IEC 60529

- مقاومت حرارتی: 
 دینامیک: 5- الی 90 درجه سانتیگراد

استاتیک: 25- الی 105 درجه سانتی گراد

Type: FC1CLP(EX)
            LT-A-M (EX)
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Explosion-proof equipment

Flexible conduit + Gland

Explosion-

Explosion-proof conduit systems for Protects the cable Suitable 
for industrial and urban environments with high-risk conditions 
such as fueling stations, refineries, petrochemical In order to 
prevent explosive gas, humidity, dust and industrial pollution 
and the environment.

ATEX directive 94/9/EC and standard EN 60079-0, EN 60079-1  .

Certificate number: EC.1282.0F141014.RKTO98.

MATERIAL  

Galvanized steel acc. to EN10346, special cotton seal, non-flame 
propagation PVC jacket.
Body, Pressure nut & locknut: Brass Nickel plated.
Ferrule: Iron sheet with nickel plated.
Washer (gasket): PVC
Sealing O-ring: PVC / EPDM / NBR

APPLICATION FEATURES
-According to the conditions  Exd IIC T6 Gb X

-Ambient temperature: -25°C ≤Tamb≤ +60°C

-Pressure resistant caused by internal explosion and 
prevent from its release outside(flameproof).

-Application for gas groups IIA, IIB, IIC.

-Has a maximum surface temperature of 85 ° C.

-Can be used in zones 1 and 2.

-UV resistant.

-IP 67 acc. to EN60529.

-Temperature range: Dynamic: -5°C to +90°C

Static: -25°C   to  +105°C

-It is designed for low risk of mechanical danger.

-Maximum cross section area of conductors through this 
conduit shall not exceed 40% of its cross section area.

-The EUT is an Ex component, which shall be installed on 
a certified flameproof  enclosure, and sealed with con-
duit sealing devices.

Type: FC1CLP(EX)

             LT-A-M (EX)

Proof
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محصوالت جانبی

محصوالت  جانبی
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Accessory
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SPECIAL TOOLS

Designed to speed up installation , Waste preventing to 
cutting process & preventing from conduit deformation 
in cutting process. 

ADVENTAGES 

Easy to use , light & impact Fast & clean cutting & Easy 
fits in tool pouch.

FLEXBOR

 For simple but effective cutting of flexible metal conduits 

types: FC1 , FC1 P , FC1 CL FC2 FC3 for nominal sizes: 9 to 

21 ( M12 to M25 or  3/8
” to 3/4

“ ) 

One spare HSS blade is deliver with each FlexBor

طراحی شده جهت افزایش سرعت نصب، جلوگیری از ضایعات 
لوله خرطومی و عدم تغییر شکل آن در هنگام برش

مزایا

کاربرد آسان، برش سریع، تمیز، بدون پلیسه، سبک و کم حجم 

و جاگیری آسان در جعبه ابزار

فلکس بر 

برای برش آسان و موثر لوله های خرطومی فلزی تیپ های 
FC3,FC2,FC1P,FC1CL, FC1

 )  M25    تا   M12   یا  
3/4

3/8  تا  ”
 از سایز اسمی   9 الی 21   ) ”

دستگیره  روی  بر   HSS فوالد  جنس  از  اضافی  برش  تیغه  عدد  یک 

گذاشته شده است.

ابزارهای تخصصی                                                           

دستگیره  روی  بر   HSS فوالد  جنس  از  اضافی  برش  تیغه  عدد  یک 

گذاشته شده است.

ابــــزار

CUTTERTIN SNIPS HACK SAWکمان ارهقیچى کاتر
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INSTRUTION

1-Adjust the clamping surface (B) that the conduit is 
just held in the recess. 

2-Squeeze up the body whilst rotating the cutting 
blade. 

3-When the blade appears on the inside of the con-
duit, release the presure and remove the conduit. A 
simple twist will then separate the two parts.

 If the flexible coduit is PVC covered , remove the 
PVC sheath from cutting point with cutter before us-
ing FlexBor. 

To replace blade on FlexBor , remove screw C 

- لوله خرطومی فلزی را در جایگاه مخصوص گذاشته و محل 
دهید.  قرار  برش  تیغه  شیار  مقابل  در  را  برش  نیاز  مورد 
فک  توسط  را  خرطومی  لوله   A زیرین  تنظیم  پیچ  وسیله  به 

نگهدارنده B در محل خود محکم نمایید.
2- دستگیره برش را به آهستگی در جهت عقربه های ساعت 
پایین  به سمت  را  دستگاه  فوقانی  بدنه  همزمان  و  بچرخانید 

فشار دهید.
3- چنانچه برش به درستی انجام شود، تیغه داخل لوله فرو 
تنظیم  پیچ  توسط  را  نگهدارنده  آزاد خواهد شد فک  و  رفته 
دو  به  برش  محل  از  و  برداشته  را  لوله  و  نموده  باز  زیرین 
سمت مخالف یکدیگر چرخانده تا از هم جدا شود. چنانچه لوله 
خرطومی دارای روکش پی وی سی است، قبل از برش، روکش 
محل مورد نیاز برش را توسط کاتر جدا نموده و سپس برش 

مطابق با مراحل باال انجام گیرد.
جهت تعویض تیغه برش، ابتدا الزم است پیچ C را باز نمایید، 
سپس دستگیره متحرک آزاد شده و تیغه برش به راحتی باز 

خواهد شد.

نحوه کاربرد                                                                            

 FLEXBOR

فلکس بُر

Tools
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SPECIAL TOOLS

Designed to speed up installation , Waste preventing to 
cutting process & preventing from conduit deformation 
in cutting process. 

FLEXGIR  

For clean cut of liquid tight / braided flexible metal con-
duits types , FC1PH , FC1CLP , FC1WP , FC1B , FC1PB , 
FC2P & FC3P For sizes up to 42 (M50 / 1-1/2”) with hack 
saw

Can be installed on desktop 

طراحی شده جهت افزایش سرعت نصب، جلوگیری از ضایعات 
لوله خرطومی و عدم تغییر شکل آن در هنگام برش

فلکس گیر

برای برش لوله های خرطومی فلزی روکش دار/ شیلددار تیپ 
FC1PH,FC3P,FC2P,FC1PB,FC1B FC1CLP, FC1WP, های

) M50 تا سایز اسمی 42 (”1/2-1 یا 
با استفاده از کمان اره

قابل نصب بر روی میز کار

ابزارهای تخصصی                                                           

ابــــزار
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INSTRUTION

securely clamp the conduit and use a fine tooth 
hacksaw, cut through hacksaw guide. For braid-
ed coduits, apply metallic / fiber tape at the cut-
ting point, before cutting. 

فک نگهدارنده A را به اندازه مورد نیاز باز کرده، لوله را با 
توجه به محل برش، در جایگاه مخصوص قرار داده، به وسیله 
B فک را محکم نموده، سپس تیغه کمان اره  مهره ستاره ای 
را در راهنمای برش C قرار داده و لوله را برش بزنید. قبل 
لوله های خرطومی شیلددار )FC1B,FC1PB,…( به  از برش 
منظور جلوگیری از بهم ریختن شیلد لوله، محل برش را با نوار 

چسب الیافی یا فلزی بپوشانید.

نحوه کاربرد                                                                            

FLEXGIR

فلکس گیر

Tools
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اطالعـات  فنــی

IP  RATINGS GUIDE
INGRESS PROTECTION TO IEC 60529

راهنمای درجه بندی
IEC60529 درجه حفاظت طبق استاندارد

TECHNICAL  DATA
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THRED DATA اطالعات رزوه 

اطالعات فنی

Technical Data
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اطالعـات  فنــی

INSTALLATION MANUAL

1- Put pressure nut (1) on the conduit (0)

2- Place sealing O-ring (2) on the conduit.

3- Place ferrule (3) thread towards to the mouth of 
flexible conduit and rotate on C.W direction.

4- Put gland body (4) on the ferrule (3) and move 
pressure nut into body, simultaneously and rotate 
on C.W direction.

5- Move gland body into installation location 
and locknut (7) rotate on C.W direction firmly

مرحله 1: مهره بزرگ)1( را روی لوله )0( قرار دهید..
مرحله 2: پکینگ)2(را روی لوله قرار دهید. 

مرحله 3: سر لوله فلزی)3( را در جهت عقربه های ساعت در 
داخل لوله بپیچانید.  

لوله قرار داده سپس  مرحله 4: بدنه  گلند)4( را روی سر 
مهره بزرگ را به سمت بدنه حرکت دهید و در جهت عقربه 

های  ساعت بچرخانید.                                                        

مرحله 5: بدنه گلند را در قسمت نصب قرار داد و سپس 
مهره قفل شو)7(را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

راهنمای نصب
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INSTALLATION MANUAL

Note: if installation location is threaded first rotate 
gland body on C.W direction firmly into installation 
location then step 1-4.

Note: For braided coated conduit initially shield lay-
er must be cut to size height Put pressure.

Marking: Coated conduit marking at a mini-
mum distance of 3 m.

Reference standard               Serial standard              Manufacturer              Type -size-bending radius       Classification code

ISIRI 11215-23                  6937829926              رهورد خراسانRAHFlex       FC1P-16-60  432243673314

را  گلند  بدنه  ابتدا  رزوه شده است  اگر محل نصب  توجه:  
در قسمت نصب در جهت عقربه های ساعت بچرخانید سپس 

مراحل 1-4 را انجام دهید.

الیه  باید  ابتدا  شیلددار,  روکشدار  های  لوله  برای  توجه:    
سر  و  شود  داده  برش  بزرگ  مهره  ارتفاع  اندازه  به  شیلد 

شیلد با چسب محکم شود.

در  روکشدار  های  لوله  تمامی  در  گذاری  نشانه   : مارکینگ 
فاصله حداقل 3 متر چاپ می شود.

  کد طبقه بندی         شعاع خمش-سایز اسمی -تیپ          سازنده)نام تجاری(              سریال استاندارد                 استانداردهای مرجع

راهنمای نصب

Technical Data
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اطالعـات  فنــی

ظرفیت انتقال سیم/ کابل                            

آیین نامه  BS7671 سیم کشی انگلستان، توصیه می کند که مجموع سطح مقطع کابل ها / سیم ها از %40 سطح مقطع 
لوله تجاوز نکند. سطح مقطع کابل تک رشته تایید شده با روکش  PVC صرفاً به عنوان راهنما در جدول شماره 2 آمده 
 FC1P    است. سایر کابل ها/ سیم ها ممکن است ابعاد متفاوتی داشته باشند. اطالعات جدول شماره 1 بر اساس تیپ

محاسبه شده است.
مثال: چه لوله ای برای پنج عدد سیم 4mm2   پنج عدد سیم   2/5mm2   مناسب می باشد؟

مجموع سطح مقطع کل سیم ها عبارت است از:             
لذا طبق جدول شماره 1، این عدد نزدیک به %40 سطح مقطع سایز 21 می باشد.

ساده ترین راه عبور سیم ها/ کابل ها از لوله های خرطومی فلزی، در حالت مستقیم و قبل از نصب می باشد. چنانچه 
در هر قسمت لوله خرطومی بیش از دو خم یا زاویه 90 درجه وجود داشته باشد. پیشنهاد می گردد جهت سهولت در 

عبور سیمها، از تعداد آنها بکاهید.

 (5X14/5) + ( 5X9/6)=120.5 mm2
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TECHNICAL  DATA

UK wiring regulations, BS7671 recommend that the total cross sectional area Of the individual cables 
should not exceed 40% of the cross sectional area of the conduit.

 The nominal cross sectional area of single-core, stranded, PVC insulated cables is provided as a guide 
only. Other cables may have different dimensions. Example: What conduit suitable for five 4.0 mm2 & 
five 2.5mm2 cables?

 • The total cross sectional area of the conductors is : 

5x14.5 (for 4.0mm2 conductors) +5x 9.6 (for 2.5 mm2 conductors) =120.5mm2 Acc. To table 1, conduit 
of 21 is suitable for this combination. 

The easiest way of installing cables into flexible & pliable conduit is to simultaneously draw in the cables 
with the conduit in straight condition before installation If there are more than two 90° bending in any 
parts of flexible conduit systems, decrease the number of wires, to ease of installing wires into conduits. 

CABLE CARRYING CAPACITY

Technical Data
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اطالعـات  فنــی

TECHNICAL  DATA

Classi�cation coding for conduit systems Acc. To  IEC 61386-23 

کد طبقه بندی شده برای سیستم های مجرایی مطابق با  استاندارد  ملی  11215-23

1-Other digits including 8th or 9th may be used in some situations.
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Classi�cation for conduit systems  for RAHFlex
کد طبقه بندی  برای   سیستم های مجرایی  رهفلکس  

 For stainless steel conduits equal 4                                                                                4 برای لوله های استنلس  استیل برابر

Technical Data
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 مقاومت در برابر فشار 

مقاومت در برابر ضربه 

 مقاومت در برابر خمش  

روش های آزمون مطابق با استاندارد ملی  11215-23                                        
Testing methods Acc.to IEC 61386-23

Resistance to compression  

Resistance to impact

Resistance to bending

افزایش یکنواخت فشار در مدت s  30 سپس ثابت ماندن برای 60s در طول 50mm از 
نمونه )تغییر حداکثر 25 درصدی قطر نمونه و عدم ترک خوردگی(

با چکش دایره ای به قطر mm 20 در گستره دمای پایین ) تغییر حداکثر 20 درصدی 
قطر نمونه و عدم ترک خوردگی(

5000 نوسان در 2 ساعت در گستره دما پایین و باال  )ر.ج به  CوD(در  مینیمم شعاع 
خمش)عدم ترک خوردگی(

Uniformly increasing compression within 30 sec then fix for 60  sec for 50 
mm of sample [ΔD = max 25 % & no cracks].

5000 cycles of flexing per 2h at lower temperature (Ref. to C) & high tem-
perature (Ref. to D) with Min. bend radius [no cracks]

5000 cycles of flexing per 2h at lower temperature (Ref. to C)& high tempera-
ture (Ref. to D) with Min. bend radius [no cracks]

آزمــایـشــگاه 

مقاومت در برابر کشش 

Tensile strength

افزایش یکنواخت کشش در مدت 30 ثانیه سپس ثابت  ماندن برای 120 ثانیه در طول 
200 میلیمتر از نمونه با گلند ) عدم ترک خوردگی(

Uniformly increasing tensile within 30 sec then fix for 120 sec for 200 mm 
from the sample with fittings [no cracks].
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روش های آزمون مطابق با استاندارد ملی  11215-23                                        
Testing methods Acc.to IEC 61386-23

 مقاومت در برابر گسترش شعله

آزمون سیم ملتهب

Resistance to �ame propagation

Glow wire test

برای لوله ها ایجاد شعله یک کیلو وات به مدت 15تا 20 ثانیه )خاموش شدن در مدت 
30 ثانیه(

برای اتصاالت سیم ملتهب در دمای 750 درجه سانتی گراد در مدت 30 ثانیه )خاموش 
شدن در مدت 30 ثانیه(

1Kw flame For conduit for 15-25 sec [extinguished within 30 sec]

For fitting glow wire at 750 C˚ within 30 sec.[extinguished within 30 sec]

Labratory

مقاومت در برابر خوردگی 

Resistance against corrosion

متوسط: 5 دقیقه در 0,25 درصد آمونیوم پرسولفات+ 0,75 درصد فری سیانید پتاسیم 
)حداکثر دو لکه آبی در هر سانتی متر مربع و بزرگترین لکه ماکزیمم 1,5 میلیمتر (

Medium: 0.25% [(NH4)2S2O8] + 0.75% [K3Fe(CN)6]  for 5 min [Max two blue 
colored spots per  1cm2 & Max dimension larger spot 1.5 mm]. 

ظرفیت بار معلق

Suspended load capacity

بار آویخته روی اتصاالت لوله برای مدت 48 ساعت )عدم ترک خوردگی( برای غیر فلزی 
)D ها و ترکیبی در شرایط گستره دمای باال )ر.ج به

Suspended load with fitting conduits for 48 h [no cracks]. For non-metallic 
and composite  at upper temperature range (Ref. to D).
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 عایق الکتریکی

Electrical insulating                                       

دومین و سومین رقم: 2000V A.C   با Hz 60~50  در مدت 15 دقیقه)حداکثر  نشت 
)100MΩ /)1m(مینیمم مقاومت عایقی( 500 V  D.C سپس ) 100 mAجریان

2nd & 3th means: 2000 V A.C  @ 50~60 Hz for 15 min [max 100 mA leak-
age]& 500 V  D.C  [Min 100 MΩ/(1 m) of resistance]

آزمــایـشــگاه 

آزمون پیوستگی الکتریکی

مقاومت در برابر حرارت

درجه حفاظت محیطی

Electrical continuity

Resistance to thermal

Tensile strength

اولین و سومین رقم: 25  آمپر در مدت 60 ثانیه )ماکزیمم مقاومت عایقی 0,05 اهم(

48 ساعت در گستره دمای باال زیر بار مطابق با کالس مکانیکی
 )تغییر حداکثر 20 درصدی قطر نمونه( 

مطابق با استاندارد ملی ایران  2868 و به صفحه 82  مربوطه مراجعه نمایید. 

1st & 3th : 25 A for 60s [max 0.05Ω/(10cm) of resistance].

For 48 h at high temperature range (Ref. to D) by the steel rod D = 6mm acc. 
to compression classification [ΔD = max 20 %].

Acc to IEC 60529 & see page 82 

روش های آزمون مطابق با استاندارد ملی  11215-23                                        
Testing methods Acc.to IEC 61386-23
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Labratory

CHIMICAL RESISTANCE مقاومت شیمیایی
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 LOCALIZING THE PRODUCTION
LINE MACHINES/EQUIPMENT

R&D

Based on the technology strategies of the company, Rahvard Khorasan has always emphasized design 
and make required machineries of production lines, domestically, through the new knowledges and 
reverse engineering techniques. Following such a policy, approximately 85% of the company’s equip-
ment and machines has already been design and made by its highly expert engineers. 

As the first manufacturer of various metallic flexible conduits in Iran, the Rahvard Khorasan Company 
puts down its successes in the field to acquiring the required know-how and produce a variety of prod-
ucts based on the different needs of customers. These successes, however, would undoubtedly have 
not been achieved without institutionalizing a research -based attitude in processes as marketing, pro-
duction, technology and support.

با توجه به استراتژیهای حوزه فناوری شرکت رهورد خراسان، همواره تأکید بر این بوده که ماشین آالت مورد نیاز خطوط 
تولید با استفاده از دانش روز دنیا و علم مهندسی معکوس در داخل انجام شود.

در حال حاضر حدود %85  ماشین آالت و تجهیرات خطوط تولید این شرکت با تکیه بر دانش و توان نیروهای متخصص 
در شرکت رهورد خراسان طراحی و ساخته شده اند.

شرکت رهورد خراسان به عنوان اولین تولید کننده انواع لوله های خرطومی فلزی در ایران موفقیتهای خود را مرهون 
بدون  فعالیتها  این  بی شک  است.  مشتریان  مختلف  نیازهای  پایه  بر  محصوالت  به  بخشی  تنوع  و  الزم  دانش  کسب 
نهادینه سازی تفکر محققانه و پژوهشگرانه در فرآیندهای بازاریابی، تولیدی، فناورانه و پشتیبانی به ثمر نمی نشست 

و نخواهد نشست و این است استراتژی تحقیق و توسعه پایدار در رهورد خراسان.

توانمندی بومی سازی ماشین آالت ، تجهیزات و قطعات توسط رهورد خراسان

تحقیق و توسعه 

دسـتـاوردهـا 
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 COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL PRESERVATION

The Rahvard Khorasan Company is strictly committed to protect the environment. As a result in manu-
facturing of products, it uses: 

•Less harmful but high quality raw material such as hot-dipped galvanized steel plate which are highly 
durable and have less harmful corrosive side effects

• Alloys with the least amount of lead in manufacturing some glands 

•Halogen free, low smoke and anti UV polymer materials in manufacturing liquid-tight flexible metallic 
conduits and non-metallic conduits 

•Fully electric machines in production lines, resulting in the least environmental and noise pollution 

•Less non-recyclable materials for products packaging 

اعتقاد و التزام جدی رهورد خراسان به حفظ محیط زیست، منجر به فعالیتهای زیر گردیده است:
•استفاده از مواد اولیه کم خطر و با کیفیت باال، نظیر ورق های گالوانیزه گرم که عمر زیادی داشته و اثرات مخرب ناشی 

از خوردگی کمتری به جا می گذارد در تولید لوله های خرطومی فلزی
•استفاده از آلیاژهای دارای کمترین سرب در تولید بعضی از گلندها و اتصاالت

•استفاده از مواد پلیمری بدون هالوژن )Halogen Free(، کم دود )Low Smoke( و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 
)Anti UV( در تولید لوله های خرطومی فلزی روکشدار و لوله های خرطومی غیر فلزی

•استفاده از دستگاههای تماماً برقی در خطوط تولید و ایجاد کمترین آلودگی صوتی و محیطی
•بسته بندی محصوالت با کمترین مواد غیر قابل بازیافت

اعتقاد و التزام به محیط زیست

Accomplishment
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LABORATORY

 SERVICES OF MARKETING AND
 SALES ENGINEERING DEPARTMENT

To constantly improve the quality of its products, Rahvard Khorasan has developed its internal labora-
tory so that it is able identify and control the elements which are effective on quality of the raw materi-
als and the final products. Taking the required license from Iran’s Standard and Industrial Research Or-
ganization acc. To ISO 17025, the laboratory is also intended to act as an accredited laboratory in field 
of electrical cable protective systems as well as IP tests designed to measure the degree that a product 
is protected against the penetration of liquids and solid objects. 

This department provides technical consultations on the working and climate conditions of the in-
tended projects, the applicability of our products, the degree of mechanical protection and ingress of 
protection required for projects and on suggesting the most appropriate products compatible with the 
cable lines pattern of the project for free.

رهورد خراسان در راستای بهبود مستمر کیفیت محصوالت، اقدام به توسعه آزمایشگاه داخلی خود نموده است تا ضمن 
شناخت و کنترل عوامل موثر بر کیفیت مواد اولیه و محصوالت در حین فرآیندهای خرید و تولید؛ پس از اخذ مجوز از 
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطابق با استاندارد ISO 17025 به عنوان آزمایشگاه همکار )آکرودیته( 
در زمینه سیستمهای محافظ هادی برق و همچنین آزمونهای IP )محافظت در برابر نفوذ اجسام جامد و مایعات( ارائه 

خدمت نماید.

حفاظت  میزان  محصوالت،  کاربرد  نوع  پروژه،  کاری  و  هوایی  و  آب  شرایط  براساس  مشتریان  به  فنی  مشاوره  ارائه 
مکانیکی و محیطی مورد نیاز پروژه و ارائه بهترین و مناسبترین محصول براساس طرح خطوط کابل پروژه، جزو خدمات 

رایگان واحد بازاریابی و مهندسی فروش شرکت رهورد خراسان می باشد.

آزمایشگاه

خدمات فنی واحد بازاریابی و مهندسی فروش

دسـتـاوردهـا 
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 NEW SERVICES ON RAHVARD KHORASAN WEBSITE

The Rahvard Khorasan Website, available at www.rahflex.com more than 15 years (since 2001), is 
one of the most reliable Iranian Websites which provides technical information and the latest news 
on cable and wire protective flexible conduits as well as electrical cables industry. This bilingual web-
site (English& Persian) is intended to offer new services to its users in a near future as follows: 

•Customer notification about the latest news on the products, services and the developments in the 
electrical flexible conduits industry via web site membership 

•Online order and purchase 

•Online presentation of technical information, price listand catalogue 

•RAH Expert system which suggests the most appropriate product based on customer’s specifica-
tions 

•Complaint receiving system 

پایگاه اطالع رسانی اینترنتی شرکت رهورد خراسان به نشانی www.RAHFlex.com به عنوان یکی از مهمترین نقاط 
ارائه اطالعات فنی و آخرین اخبار مربوط به صنعت لوله های خرطومی محافظ سیم و کابلهای برق و شرکت رهورد خراسان 

به دو زبان فارسی و انگلیسی از سال 1380 در فضای دنیای مجازی اینترنت قرار دارد.
امکانات جدید وب سایت به زودی شامل موارد زیر خواهد شد:

•عضویت در سایت برای مشتریان به منظور کسب آخرین اخبار محصوالت و خدمات و صنعت لوله های خرطومی برقی
•اعالم سفارش و خرید الکترونیکی

•ارائه اطالعات فنی، کاتالوگ و لیست قیمت به صورت الکترونیکی
•سامانه RAHFlex.com به منظور پیشنهاد مناسبترین محصول براساس اطالعات دریافتی از مشتری

•سامانه دریافت شکایات و انتقادات مشتریان
•و ...

خدمات جدید پایگاه اطالع رسانی اینترنتی )وب سایت(

Accomplishment
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 SPECIAL SERVICES

In addition to manufacturing products according to internal standard, the Rahvard Khorasan Company 
also offers the following services to its customers as they demand: 

•Cutting flexible metal conduits into different lengths 

•Installing fittings on flexible conduits according to the ingress of protection IP standards 

•Manufacturing conduits in greater lengths and non-standard sizes 

•Manufacturing liquid-tight flexible metallic conduits in different colors 

رهورد خراسان عالوه بر تولید و عرضه محصوالت مطابق با استاندارد داخلی، خدمات سفارشی زیر را نیز مطابق با نیاز 
مشتریان ارائه می نماید:

•برش لوله های خرطومی فلزی به طولها و قطعات مختلف
)IP( نصب گلندها بر روی لوله های خرطومی مطابق با استانداردهای حفاظت محیطی•

•تولید لوله های خرطومی فلزی در طولهای بیشتر از استانداردهای داخلی
•تولید لوله های خرطومی فلزی روکشدار در رنگهای مختلف

خدمات سفارشی

دسـتـاوردهـا 
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 COMPANY RIGHTS

•The company is permitted to change information without prior notice 

•The company bears no liability for inappropriate use of products 

•The digits labeled on the products include the rings lengths, bending radius and the sizes has tolerance 

•No copying either in part or in full is permitted without prior authorization • All information copyright 
Rahvard Khorasan Co. 

•Third party certifications might be restricted to some specific products. 

•The technical information of the products and their usage guide are simply there as guidelines, exclud-
ing any guarantee for the products

•تغییر اطالعات بدون اطالع قبلی توسط شرکت می تواند انجام گیرد.
•رهفلکس مسئول وقوع هر گونه استفاده نادرست محصوالت نمی باشد.

•ابعاد ذکر شده در محصوالت شامل طول حلقه ها، شعاع خمش و ابعاد دارای تلرانس می باشد.
•استفاده از بخشی یا کل اطالعات کاتالوگ بدون اجازه قبلی ممنوع بوده و حق چاپ محفوظ است.

•گواهینامه ها و تاییدیه های شخص ثالث ممکن است به محصوالت مشخصی محدود شود.
•اطالعات فنی و کاربردی محصوالت فقط برای راهنمایی است و شامل گارانتی هیچ محصولی نمی شود.

حقوق شرکت

Accomplishment
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