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Introduction

پیشگفتار
از ابتــدا ،تــاش کردیــم تــا محصولــی متناســب بــا نیازمندیهــای مشــتریانمان

بــه بــازار ارائــه نمائیــم ،محصــوالت بــا کیفیــت را ســاختیم و در کنــار شــما

دوســتان ماندیــم ،چــون مــا آمــده بودیــم بــا هــدف ســاختن بــرای مانــدن .اکنــون

بعــد از گذشــت دو دهــه تــاش و تجربــه بــا ارائــه محصــوالت جدیــد و متناســب

بــا هــر نــوع ســلیقه ،کیفیــت و زیبایــی را بــرای زندگــی شــما بــه ارمغــان آوردیــم.
مــا بــاور داریــم بــا بــاال بــردن کیفیــت ،تحویــل بــه موقــع و اســتفاده از تکنولــوژی
روز دنیــا ،زمینــه ســاز جلــب رضایــت مشــتری و در نتیجــه منجربــه مانــدگاری

ســازمان خواهــد شــد.

بنیانگذار گروه تولیدی صنعتی رسا کابل پیشگامان
((محمد

شفیعی))

Introduction
From the beginning, we tried to bring products to the mar-

ket that fit the needs of our customers, we made quality
products and we remained friends with you, because we

came with the goal of building to stay. Now, after two dec-

ades of effort and experience, we have brought quality and
beauty to your life by offering new products that suit every

taste. We believe that by improving the quality, timely deliv-

ery and using the latest technology in the world, it will pave
the way for customer satisfaction and, as a result, lead to
the organization’s sustainability.

مقدمة
قــد حاولنــا منــذ البدایــة أن نقــدم منتجــا فــی الســوق بالتناســب مــع حاجــات

عمالئنــا إذن صنعنــا المنتــج بالجــودة و بقینــا بجوارکــم أصدقاءنــا ألننــا کنــا قــد
جئنــا مســتهدفین الصنــع للبقــاء .و حالیــا بعــد محــاوالت و خبــرات منــذ عشــرة

واحــدة قمنــا بتقدیــم منتجــات جدیــدة و متناســبة ألی مــن الســائق و األذواق
فأهدینــا إلــی حیاتکــم الجــودة و الجمــال .نحــن نعتقــد أنــه بالتزامــن مــع زیــادة
الجــودة و التســلیم فــی الموقــع المحــدد و اســتخدام التقنیــة الحدیثــة فــی

العالــم یتــم توفیــر األرضیــة لرضــا العمــاء إذن یســبب هــذا الموضــوع بقــاء

النظــام.
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Important
Products

SIF

Silicone Wire

Silicone Wire Fiberglass Braided

Silicone Cable
کبالت سیلیکون

کبالت مدرعه مغلفه بطبقتین من السیلیکون

کبالت مغلفه بطبقتین من السیلیکون مع نسیج حریری

کبالت ألنظمه إنذار الحریق

SHI(ST)SI

Fire Alarming Cabel

کابل سیلیکونی آرمور استیل

Armor Steel Silicone Cables

کبالت سیلیکون مسلحه بالفوالذ المجدول

کابل های ولتاژ جرقه زن
Igntioncable
کبالت جهد

کابل جرقه زن بریددار

Ignition Cable Braided
کبالت شراره مضفر

IWB

کابل اعالم حریق

SIHSIGSI

Two Silicone Coated Cables With Fiberglass Braid

کبالت سیلیکون مدرع

IGNTIONCABLE

کابل دو روکش سیلیکونی با بافت ابریشم

SIHSICSI

Shielded Double -Coated Silicone Cable

Shield Silicone Cable

SIHSIW

کابل دو روکش سیلیکونی شیلددار

SIHSI

کابل سیلیکونی

کابل سیلیکونی شیلددار

SIHCSI

أسالك سيليكون

اسالک مغلفه بطبقتین من السیلیکون  +نسیج حریری

SIFGL

سیم سیلیکونی

سیم سیلیکون با روکش ابریشم

گروه تولیدی صنعتی رساکابل پیشگامان ،پیشرو در صنعت سیم و کابل نسوز سیلیکونی با برندهای تجاری سیل کیبل و سیل تک
شــرکت رساکابلپیشــگامان مفتخــر اســت از ســال  ۱۳۸۰فعالیــت تخصصــی خــود را در زمینــه انــواع ســیم و کابــل نســوز ســیلیکونی و تفلــون قلعانــدود و نقرهانــدود
آغــاز نمــوده و بــا توجــه بــه ظرفیــت بــازار و نیــاز کشــور اقــدام بــه تاســیس گــروه کارخانجــات ســیم و کابــل نســوز ســیلیکونی بــا برندهــای مطــرح  SilCableو SilTech
نمــوده و بــا توجــه بــه کیفیــت بــاال و بهــره گیــری از تــوان نیروهــای مختصــص داخلــی ،اقــدام بــه کارآفرینــی نمــوده و محصــوالت خــود را کــه مختصــرا ً در ذیــل بــه آن

اشــاره میکنیــم بــا اســتانداردهای ملــی و بیــن اللملــی تولیــد نمــوده اســت و بــه صــورت یــک هایپــر مارکــت بــزرگ تخصصــی ســیم و کابــل نســوز در قلــب پایتخــت و
بــازار لــوازم بــرق کشــور اللــه زار فعالیــت مینمایــد و در ســطح کشــور اقــدام بــه پخــش محصــوالت خــود نمــوده اســت .بــه حمــدهللا زمینــه صــادرات ایــن محصــوالت
در کشــورهای همجــوار فراهــم آمــده اســت.

Introduction to Shafiei Silicone Refractory Wire and Cable Factory co.
Shafi›i Trading Company is proud to start its specialty in the field of importing the various kinds of silicone and Teflon fireproof

wire and cable since 2001.According to the market capacity and needs of the country, we have established a group of silicone

fireproof wire and cable companies with SilCable and SilTech brand names, and it has taken entrepreneurship due to its high
quality and utilization of the ability of the local forces, and has produced its products, as briefly mentioned below, in accordance with national and international standards and has business activity as a great and High-tech hypermarket of refractory

wires and cables at the heart of the capital and market of electric appliances, i.e. Laleh Zar, (called Shafiee Trading Co.) and by
god willing, it could provide the arrangements for exporting these products in neighborhood countries.

لمحة عن مجموعة معامل شفيعي التجارية لألسالك والكبالت الحرارية السيليكونية
تفخــر مجموعــة شــفيعي التجاريــة بأنهــا قــد بــدأت فعالياتهــا وأنشــطتها المتخصصــة فــي مجــال اســتيراد أنــواع مختلفــة مــن األســاك والكابــات الســيليكونية الحراريــة
والتفلونيــة منــذ عــام ۲۰۱۱م .بالنظــر إلــى الســوق واحتياجاتــه ،فقــد تــم إنشــاء مجموعــة مــن شــركات األســاك والكبــات الســيليكونية الحراريــة بالعالمــات التجاريــة

الرائــدة  SilCableو  SilTechونظــرا للجــودة العاليــة والقــدرة علــى اســتخدام المــوارد البشــرية المحليــة المتمرســة ،فقــد بــادرت المجموعــة إلــى ريــادة األعمــال

وتصنيــع المنتجــات المذكــورة أدنــاه وفقــا للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة ،وهــي تعمــل كمنجــر كبيــر لألســاك والكبــات الحراريــة فــي قلــب العاصمــة وســوق مســتلزمات
الكهربــاء فــي اللــه زار (مجموعــة شــفيعي التجاريــة) وتقــوم بتوزيــع منتجاتهــا فــي مختلــف أنحــاء البــاد .وبعــون هللا وحمــده فقــد تمكنــا مــن توفيــر الظــروف المالئمــة
لتصــد يــر المنتجــات التاليــة إلــى الــدول المجــاورة.
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HTV ساختار و ویژگی سیلیکون جامد
. می باشد2g  وVDE  و کد اولیه آن درSIR  زیر مجموعهای از پلیمرهای االستومری میباشد که عالمت اختصاریHTV سیلیکون

خواص ویژه سیم و کابل سیلیکونی نسوز
مقاوم در برابر آفتاب

)مقاوم در برابر آب شیرین (چاه و استخر

مقاوم در برابر اسیدها

مقاوم در برابر الکل ها

 محلول نمی با مواد اسید کننده یا اسیدهای رقیق،مقاوم در برابر روغنها با وزن مولکولی باال مانند چربی
مقاوم در مواجهه با میدان مغناطیسی و نارسایی الکتریسیته

 درجــه۲۶۰  و دمــای کارکــرد کوتــاه مــدتIEC ۶۰۲۴۵/۳.۴  طبــق اســتاندارد بیــن اللملــی+۲۰۰ °C  الــی-6 °C مقــاوم در برابــر دمــای محیطــی گرمــا و ســرما

سانتیگراد

 گاما و تاثیرناپذیری از ازون، ماورای بنفش،مقاوم در برابر اشعه مادون قرمز

مقــاوم در برابــر شــرایط جــوی ماننــد محیطهــای ســرد و خشــک و کویــری و محیــط هــای شــرجی بــا رطوبــت بــاال عــدم رشــد قــارچ و باکتــری و اســتفاده در

کارخانجــات تولیــد مــواد غذایــی و صنایــع پزشــکی

انعطافپذیری و شکل گیری باال در مقاطع گوناگون با حفظ پایداری جریان الکتریسیته

 و عاری بودن از گازهای اسیدیIEC ۶۰۷۵۴  طبق استانداردHalogen Free دارای خاصیت هالوژن فری

 و در هنــگام آتــش ســوزی گاز هــای ســمی و خطرنــاک از خــودIEC ۶۱۰۳۴ طبــق اســتاندارد بیــن المللــیLow Smoke دارای خاصیــت کــم دود بــودن
.متســاطع نمیکنــد

 وعــدم شــعله ور شــدن و انتقــال آتــش (پــس از آتــشIEC ۶۰۳۳۲  طبــق اســتاندارد بیــن المللــیFlame Retardant دارای خاصیتعــدم انتشــار شــعله
.ســوزی ســیلیکون پــودر میشــود) ایــن ویژگــی امنیــت افــراد و ایمنــی تجهیــزات را تضمیــن مینمایــد

. سیم و کابل سیلیکونی در مواد قلیایی و حالل ها و نفت و گازوئیل و بنزین ضعیف میباشد:*توجه

The Structure and Characteristics of HTV Solid Silicone
HTV Silicone is a subset of elastomeric polymers, which is an abbreviation of SIR and its initial code is 2G in VDE.

Special Properties of Fireproof Silicone Wire and Cable
Resistance against sunlight

Resistant to potable water (well and pool)
Resistant to acids

Resistant to alcohols

Resistant to high molecular weight oils such as fat, saline or acidifying substances or dilute acids
Resistant to magnetic field and electrical failure

Resistant to environmental temperature, heat and cold -60°C to +200°C according to international standard IEC60245/3.4
and short-term operating temperature 260°C.

Resistant to infrared, ultraviolet, gamma and irresistible to ozone

Resistant to atmospheric conditions such as cold, drought and desert environments, and high humidity
Lack of growth of fungi and bacteria and use in factories of food production and medical industries

Flexibility and high formation in various sections, with maintaining the sustainability of electrical current
Possessing Halogen Free Properties according to IEC60754 and lacking acidic gases

Possessing Low Smoke according to International Standard IEC61034 and does not emit and distribute toxic and
dangerous gases during the fire.

This trait ensures the safety of individuals and equipment.

Possessing flame retardant properties The International Standard IEC60332 and non-flaring and transferring fire
(after firing the silicone is powdered)

Note: Silicone wires and cables have weak strength in alkaline environment and solvents and oil, gas oil and gasoline.

هيكل السيليكون الصلب  HTVو خواصه

ينتمي سیلیکون  HTVإلى فئة البوليمرات المطاطية ويرمز له اختصارا ً ب  SIRورمزه األولي  VDEو .2G

الخصائص المميزة ألسالك وكبالت السيليكون الحراري
مقاومة ألشعة الشمس

مقاومة للماء العذب (اآلبار والمسابح)

مقاومة لألحماض
مقاومة الکحول

مقاوم للزیوت عالیة الوزن الجزیئی مثل الدهون أو المیاه المالحة أو المواد الحمضیة أو األحماض المخففة
مقاومة للمجال المغناطیسی والعزل الکهربائی

مقاومــة للبیئــات الحــارة والبــاردة ( -۶۰إلــی  +۲۰۰درجــة مئویــة) وفقــا للمعاییــر الدولیــة  IEC60245/3.4و درجــة حــرارة التشــغیل علــی المــدی القصیــر ۲۶۰
درجــة مئویــة.

مقاومة لألشعة تحت الحمراء ،األشعة فوق البنفسجیة ،أشعة جاما ووال تتأثر باألوزون

مقاومة للظروف الجویة مثل البینات الباردة والجافة والصحراویة والرطوبة العالیة

مقاومة لنمو الفطریات والبکتیریا ولذلک فهی تستخدم فی مصانع إنتاج األغذیة والصناعات الطبیة

المرونة وقابلیة التشکیل العالیة فی مختلف المقاطع مع الحفاظ علی استدامة التیار الکهربانی

تتمیز بخصائص الخلو من الهالوجین  Halogen Freeوفقا لمعاییر  IEC60754والخلو من الغازات الحمضیة

قلة انبعاث الدخان  Low Smokeوفقا لمعاییر  IEC ۶۱۰۳۴وال تنبعث منها الغازات السامة والخطرة أثناء الحریق.

خاصیــة تثبیــط اللهــب  Flame Retardantوفقــا لمعاییــر  IEC60332الدولیــة وعــدم انتشــار اللهــب (بعــد االحتــراق یتحــول الســیلیکون الــی بــودره) ممــا

یضمــن ســامه األشــخاص والمعــدات.

*مالحظه :األسالک و الکابالت السیلیکونیه ضعیفه فی األوساط القلویه و المذیبات والنفط والغازوئیل و البنزین.
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Quality
is our best asset

Company
Products
محصوالت شرکت
انواع سیم نسوز سیلیکونی در سایزهای مختلف

انواع سیم نسوز سیلیکونی با (برید) بافت ابریشم در سایزهای مختلف

انواع کابلهای سیلیکونی با (برید) بافت ابریشم (فایبر گالس)

انواع کابلهای سیلیکونی با بافت استیل (زره دار)

انواع کابلهای فرمان و کنترل ،شماره دار و رنگبندی سیلیکونی

انواع کابلهای فویل و شیلد سیلیکونی
انواع کابلهای قدرت سیلیکونی

انواع کابلهای ابزار دقیق سیلیکونی

انواع کابلهای ترکیبی با روکشهای سیلیکونی و بافت ابریشم و بافت استیل

انواع کابلهای کواکستروژن و جرقه زن سیلیکونی تک روکش ،دورو کش ،سه روکش وهای ولتاژ تا صد کیلو ولت

انواع کابلهای سیلیکونی با سیمهای داخلی تفلون

انواع کابلهای مخصوص خطوط ریلی

انواع کابلهای مخصوص اعالم حریق با فویل و ارت تخلیه (درین وایر)
انواع کابلهای فایر رزیستنس و مقاوم در برابر آتش

Company’s Products
Types of refractory silicone wires in different sizes

Types of fire resistant (refractory) silicon wires with silk texture in different sizes:
;)Types of silicone wires with silk texture (fiberglass

Types of Silicone Cables with Stainless Steel texture (Armored):

Various types of silicon steering and control cables, with different rating and coloring:
Types of foil and shield silicone cables
Types of silicone power cables:

;Types of silicone instrument cables

Types of combined cables with silicone coating, silk texture and stainless steel

;Various types of high-voltage eco-extension and sparking silicone cables with mono, di and tri coating up to 100KW
;Types of silicone Cables with Internal Teflon Wires
;Types of cables specific for rail lines

منتجات الشركة

Types of fire-alarm cables with foil and drain wires:
Types of fire resistance cables.

األسالک السیلیکونیة الحراریة بمختلف األقطار

األسالک السیلیکونیة الحراریة المغلفة بالحریر المضفر بمختلف األقطار
الکبالت السیلیکونیة المقفة بالحریر المضفر (ألیاف زجاجیة)

الکبالت السیلیکونیة المظفة باألسالک الفوالذیة المضفرة (المدرعة)

کبالت التحکم والمراقبة السیلیکونیة المرقمة والمصنفة لونیا
الکبالت السیلیکونیة المتفة بأوراق ودروع

الکبالت السیلیکونیة الخاصة بنقل الکهرباء

الکبالت المرکبة ذات األغلفة السیلیکونیة والنسیج الحریری والفوالذی

کبالت کو اکستروجن السیلیکونیة وکبالت الشرارة ذات الغالف المفرد والمزدوج والثالثی وکیالت الجهد العالی حتی  ۱۰۰کیلو واط
الکبالت السیلیکونیة ذات األسالک الداخلیة التفلونیة

الکبالت الخاصة بالسکک الحدیدیة

الکبالت الخاصة باإلنذار ضد الحریق والمغلفة بالفویل والمزودة بسلک تفریغ (درین وایر)

الکبالت المقاومة للنار

www.silcable.com
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Companys
Certificates and Approvals
گواهی نامهها و تاییدیههای شرکت
 کابلهــای مقــاوم در برابــر حــرارت،گواهینامــه اســتاندارد اجبــاری از ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در خصــوص تولیــد بــرای فــرآورده کابلهــای بــا عایــق الســتیکی

ISIRI1926-3-6674353976 کــه بــا عایــق ســیلیکون بــه شــماره پروان ـهی

ISIRI1926-46673592976 گواهینامه استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص تولید کابل سیلیکونی نسوز به شماره
۹۰۰۱.۲۰۱۵ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت از شرکت توونورد ایزو

 گاز و پتروشیمی الی شرکت توونورد آلمان، در صنایع نفت۲۹۰۰۱-۰۲۰۱۰ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو
CE گواهینامه انطباق با استاندارد اروپا

۱۱۰۳/۳ گواهینامه صالحیت مهندس برق در خصوص کنترل کیفیت استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران به شماره

 و تاییدیه آزمونهای ذیل توسط آزمایشگاه همکار استاندارد؛SilCable گواهینامه تاییدیه آزمونهای شعله بر روی کابلهای ضد حریق
IEC ۶۰۳۳۱-۱۱/۲۱  مطابق با استاندارد بین المللیFire Resistan آزمون پیوستگی جریان در مجاورت شعله

IEC60754-1.2  مطابق با استاندارد بین المللیAcidvalue، PH and Conductivity )آزمون میزان گازهای اسیدی و هالوژن (اسید فری و هالوژن فری
IEC60332  و مطابق با استاندارد بین المللیFlame Retardant test آزمونهای جلوگیری از انتشار شعله

IEC61034  و مطابق با استاندارد بین المللیSmoke Density آزمون میزان انتشار دود

دارای تاییدیه از پژوهشگاه مواد و متالوژی رازی

)دارای تاییدیه از آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو (توانیر

IEC60331/11.21  به روش آزمونBS6387 دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در خصوص کابلهای فایررزیستنس مطابق با استاندارد

Company’s Certificates and Approvals
Mandatory Standard Certificate from the National Standards Organization of Iran for the production of rubber-coated
cables heat-resistant cables with silicone insulator, license number 6674353976 specific for wire, ISIRI1926-3

Mandatory Standard Certificate of the National Standards Organization of Iran on the production of refractory silicone cable
No. 6673592976, ISIRI1926-4

Standard Management System Certification 1509001-2015 from Tuv Nord Germany

Standard Certificate of Quality Management System ISO/TS29001-2010 in the Oil and Gas Industries from TuvNord Germany
Certificate for conformity to European standard, CE

Qualification Certificate of Electrical Engineer on Standard Quality Control from National Iranian Standards Organization
No. 6/1103

Certificate of Approval of Flame Test on Silable Fireproof Cables and confirmation of following tests by the Standard
Collaboration Laboratory

Flow Consistency Test in the vicinity of the Fire Resistance Flame in accordance with International Standard IEC60331-11/21;
Acid and Halogen rate Test (Acid and Free Holographic Acid Value, PH and Conductivity Test according to International
Standard IEC60754-1.2

Flame retardant test in accordance with International Standard IEC60332;
Smoke Density Test in accordance with International Standard IEC61034
Approved by Rari Materials and Metallurgy Research Institute
Approved by Laboratory of Niroo Research Institute (Tavanir)

Approved by the fire department and the safety services regarding to fire resistance cables according to standard BS6387
by test method IEC60331/11.21.

الشهادات والموافقات
شــهادة المعاییــر اإللزامیــة مــن المؤسســة الوطنیــة اإلیرانیــة للمعاییــر اإلنتــاج الکابــات المعزولــة بالمطــاط والکابــات المقاومــة للحــرارة مــع عــازل مــن الســیلیکون،
رقــم الترخیــص  ۴۶۷۴۳۵۳۹۷۶ألســاک ISIRI1926-3

شهادة المعاییر اإللزامیة من المؤسسة الوطنیة اإلیرانیة للمعاییر اإلنتاج کبالت السیلیکون الحراریة برقم ISIRI1926-4 ۶۶۷۳۵۹۲۹۷۶

شهادة نظام إدارة الجودة  ISO900-2015من شرکة  TuvNordاأللمانیة

شهدة نظام إدارة الجودة  ISO/TS29001-2010فی صناعات النفط والغاز من شرکة  TuvNordاأللمانیة
شهادة مطابقة المعاییر األوروبیة CE

شهدة أهلیة الهندسة الکهربائیة فی مراقبة الجودة القیاسیة من المؤسسة الوطنیة اإلیرانیة للمعاییر رقم ۱۱۰۳/۶

شهدات تصدیق اختبار اللهب علی کابالت  Sil Cableالمقاومة للحریق وتصدیق االختبارات التالیة من قبل المختبر المعتمد:

اختبار استمرار التیار فی محیط  Fire Resistanوفقا للمعاییر الدولیة رقم IEC60331-11/21

اختبار الغازات الحمضیة والهالوجین  Acidvalue، PH and Conductivityوفقا للمعاییر الدولیة رقم IEC60754-1 ,2
اختبار مثبطات اللهب  Flame Retardant testوفقا للمعاییر الدولیة رقم IEC60332

اختبار کثافة الدخان  Smoke Densityوفقا للمعاییر الدولیة رقم IEC61034
معتمدة من قبل معهد الرازی لبحوث المواد والمعادن
معتمدة من قبل مختبر معهد أبحاث الکهرباء (توانیر)

معتمدة من قبل مؤسسة اإلطفاء وخدمک السالمة فیما یتعلق بالعمالت المقاومة للحرائق وفقا للمعاییر رقم  BS6387وطریقة االختبار .IEC60331/11.21

www.silcable.com
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نهادها و شرکتهای مصرف کننده محصوالت سیم و کابل نسوز سیلیکون و تفلون
صنایع ریلی و واگنسازی کشور

صنایع پتروشیمی کشور

صنایع خودروسازی کشور

شرکتهای مجری سیستمهای اعالم و اطفا حریق کشور

صنایع هوا فضا

صنایع الکترونیک کشور

پاالیشگاههای جنوب و شمال کشور

صنایع دفاع

صنایع کشتیسازی

دانشگاههای علوم پزشکی کشور

تولید کنندگان لوازم برق کشور

شرکت راه آهن (رجا)

صنایع موتورهای صنعتی کشور

صنایع فوالد کشور

صنایع روشنایی و تولید کنندگان لوازم خانگی

صنایع تولید کنندگان تابلوهای برق صنعتی کشور

و صدها پروژه دیگر...

Institutions and Companies Consuming the Products of Silicone
and Teflon Refractory Wire and Cable
National wagon and rail industries

National Petrochemical industries

National South and North

Defense industries

National Automobile industries

Companies operating fire alarm and fire extinguishing systems

Aerospace Industries

National Electronic industries

Shipbuilding industry

National Medical Sciences

National Industrial engines Industries
)Railway Shiner (Raja
Lighting Industries

And hundreds of other projects...

National Steel industry

National Producer of Electric Appliances

National Industrial Power Panels Manufacturing Industries

المؤسسات والشركات التي تستهلك منتجات األسالك والكابالت السيليكونية الحرارية
الصناعات البتروكيماوية

صناعات السكك الحديدية والقاطرات

صناعات الدفاع

مصافي الجنوب والشمال

صناعة السيارات

صناعات الفضاء

شركات تنفيذ أنظمة إنذار وإطفاء الحرائق
الصناعات اإللكترونية

صناعة بناء السفن

جامعات العلوم الطبية

منتجو مستلزمات الكهرباء

شركة السكك الحديدية (رجا)

صناعة الصلب

منتجو اللوحات الكهربائية الصناعية

معامل إنتاج المحركات

صناعات اإلنارة

و مئات المشاريع األخرى...

SILICONe WIRE

سیم سیلیکونی

SIF
Tineed Copper

SINGLE CORE SILICONE RUBBER INSULATED WIER

Silicone Rubber

Construction

ساختار

Conductor: Tinned copper strands acc.to

هادی :هادی مسی قلعاندود کالس ۵

IEC 60228,En 60228,VDE 0295,class 5

مطابق با استاندارد VED ۰۲۹۵ ،EN ۲۰۲۲۸ ،IEC ۶۰۲۲۸

Insulation : Silicone rubber

عایق :سیلیکون رابر

Sheath : Silicone rubber

روکش :بافت فایبر گالس

Mandatory Standard: ISIRI 1926-4

استاندارد اجباریISIRI ۱۹۲۶-۳ :

Color : In accordence with the VDE 0293-308

رنگ :مطابق با استاندارد ISIRI ۰۲۹۹۳-۲۰۸

Technical Date

مشخصات
دمای کاری -60°C :الی +200°C

مشخصات سوختن :انتشار شعله و خود خاموش شوندگی

مطابق با استاندارد IEC ۶۰۳۳۲-۱-۲

)Temperature range: -60°C +200°C (short-time use:250°C
Burning character steristice: Fleme retardant and
self-extinguishing acc.ti IEC 60332-1-2

Halogen Free: in acc.to ICE 60754-1

هالوژن فری :مطابق با IEC ۶۰۷۵۴-۲

Carrasivity of gases: In acc.to ICE 60754-2

اسیدی بودن گاز :مطابق با IEC ۶۰۷۵۴-۲

Smoke Density : In acc.to ICE 61034

چگالی دود :مطابق با IEC ۶۱۰۳۴

Nominal Voltage: 300v / 500v

رنج ولتاژ۳۰۰ v / ۵۰۰ v :
ولتاژ تست۲۰۰۰ v :

الهيكل

Testing Voltage: 2000v

المواصفات

لون العازل

مواصفــات االحتــراق :يتمتــع بخاصيــة تثبيــط اللهــب واإلطفــاء الذاتــي

سیلیکون مطاطی

الخلو من الهالوجين :حسب معايير IEC 1-60754

نحاس

ستک سیلیکون أحادی النواة معزول بالسیلیکون المطاطی الهیکل

حســب معاييــر 2IEC-1-60332

الطابع الحمضي للغاز :حسب معاييرIEC 2-60754 :

الموصــل :أســاک نحاســیة مطلیــة بالقصدیــر فئــة  ۵معتمــدة و مطابقــة

كثافة الدخان :حسب معايير IEC 61034

العازل :سیلیکون رابر

جهد االختبار ۲۰۰۰ :فولط

لمعاییــر  IEC ۶۰۲۲۸و  EN ۶۰۲۲۸و VDE ۰۲۹۵

www.silcable.com

لون العازل :حسب الطلب

الجهد االسمي ۳۰۰ :إلى  ۵۰۰فولط
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SILICONe WIRE FIBERGLASS BRAIDED

سیم سیلیکونی با پوشش فایبر گالس

SIF-GL
Tineed Copper

Silicone Rubber

Fiberglass Braid

SINGLE CORE SILICONE RUBBER INSULTAED
WIRE WITH FIBERGLASS BRAID
Construction

ساختار

Conductor: Tinned copper strands acc.to

هادی :هادی مسی قلعاندود کالس ۵

IEC 60228,En 60228,VDE 0295,class 5

مطابق با استاندارد VDE ۰۲۹۵ ،EN ۲۰۲۲۸ ،IEC ۶۰۲۲۸

Insulation: Silicone rubber

عایق :سیلیکون رابر

Screen: Fiberglass Braid

حفاظ :بافت فایبر گالس

Mandatory Standard: ISIRI 1926-3

استاندارد اجباریISIRI ۱۹۲۶-۳ :

Color: on request

رنگ :مطابق با سفارش

Technical Date

مشخصات
دمای کاری -60°C :الی +200°C

اشتعالپذیری :مطابق با استاندارد ICE ۶۰۳۳۲-۱-۲
هالوژن فری :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۱

)Temperature range: -60°C +200°C (short-time use:250°C
Flammability: Fleme retardant in acc.ti IEC 60332-1-2
Halogen Free: in acc.to ICE 60754-1

Carrasivity of gases: In acc.to ICE 60754-2

اسیدی بودن گاز :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۲

Smoke Density : In acc.to ICE 61034

چگالی دود :مطابق با ICE ۶۱۰۳۴

Nominal Voltage: 300v / 500v

رنج ولتاژ۳۰۰ v /۵۰۰ v :
ولتاژ تست۲۰۰۰ v :

الهيكل
لون العازل

Testing Voltage: 2000v

المواصفات
نطاق العمل الحراری -۶۰ :الی  +۲۰۰درجة مئویة

لون غالف األلیاف الزجاجیه

مواصفــات االحتــراق :یتمتــع بخاصیــة تثبیــط اللهــب واإلطفــاء الذاتــی

سیلیکون مطاطی

الخلو من الهالوجین :حسب معاییر IEC ۶۰۷۵۴-۱

 SIF-GLکبــل ســیلیکون مطاطــی أحــادی النــواه معــزول و مغلــف باأللیــاف

کثافة الدخان :حسب معاییر IEC ۶۱۰۳۴

نحاس

ألیاف زجاجیه

الزجاجیــه المضفــره الهیــکل

الموصــل :أســاک نحاســیة مطلیــة بالقصدیــر فیــة  ۵معتمــدة ومطابقــة
لمعاییــر  IEC ۶۰۲۲۸و  EN ۳۰۲۲۸و VDE ۰۲۹۵

العازل :سیلیکون رابر

الواقی :نسیج من األلیاف الزجاجیة

المعاییر اإلجباریةISIRI ۱۹۲۶-۳ :
لون العازل :حسب الطلب

حســب معاییــر IEC ۶۰۳۳۲-۱-۲

الطابع الحمضی للغاز :حسب معاییرIEC ۶۰۷۵۴-۲ :

الجهد االسمی ۳۰۰ :إلی  ۵۰۰فولط

SILICONe CABLE

کابل سیلیکونی

SIHSI
Tineed Copper

Silicone Rubber

MULTICORE SILICONE RUBBER INSULATED AND SHEATHED CABLE

Silicone Rubber

ساختار

Construction

هادی :هادی مسی قلعاندود کالس ۵

Conductor: Tinned copper strands acc.to

مطابق با استاندارد VDE ۰۲۹۵ ،EN ۲۰۲۲۸ ،IEC ۶۰۲۲۸

IEC 60228,En 60228,VDE 0295,class 5

عایق :سیلیکون رابر

Insulation: Silicone rubber

رنگ :مطابق با سفارش

Color: on request

مشخصات
دمای کاری -60°C :الی +200°C

مشخصات سوختن :انتشار شعله و خود خاموش شوندگی

مطابق با استاندارد ICE ۶۰۳۳۲-۱-۲

Technical Date
)Temperature range: -60°C +200°C (short-time use:250°C
Burning character steristice: Flame retardant and
self-extinguishing acc.to ICE 60332-1-2

هالوژن فری :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۱

Halogent free: In acc.to ICE 60754-1

اسیدی بودن گاز :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۲

Carrasivity of gases: In acc.to UCE 60754-2

چگالی دود :مطابق با ICE ۶۱۰۳۴

Smoke Density : In acc.to ICE 61034

رنج ولتاژ۳۰۰ v / ۵۰۰ v :

Nominal Voltage: 300 / 500

ولتاژ تست۲۰۰۰ v :

الهيكل
الموصــل :أســاك نحاســية مطليــة بالقصديــر فيــة معتمــدة ومطابقــة

لمعاييــر  IEC ۱۰۲۲۸و  EN 60228و VDE 0۲۹5

العازل :سیلیکون رابر

الغالف :سیلیکون رابر

لون العازل :حسب معايير ISIRI 308-02993

Testing Voltage: 2000v

المواصفات
نطاق العمل الحراری -۶۰ :الی  +۲۰۰درجة مئویة

مواصفــات االحتــراق :یتمتــع بخاصیــة تثبیــط اللهــب واإلطفــاء الذاتــی

حســب معاییــر IEC ۶۰۳۳۲-۱-۲

الخلو من الهالوجین :حسب معاییر IEC ۱-۶۰۷۵۴

الطابع الحمضی للغاز :حسب معاییرIEC ۲-۶۰۷۵۴ :

کثافة الدخان :حسب معاییر IEC ۶۱۰۳۴

جهد االختبار ۲۰۰۰ :فولط

www.silcable.com
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SILICONe CABLE FIBERGLASS BRAIDED

کابل سیلیکونی با پوشش فایبر گالس

SIHSI-GL
Tineed Copper

silicone Rubber
silicone Rubber

Fiberglass Braid

MULTICORE SILICONE RUBBER INSULATED
AND SHEATHED CABLE WITH FIBERGLAASS BRAIDED
Construction

ساختار

Conductor: Tinned copper strands acc.to

هادی :هادی مسی قلعاندود کالس ۵

IEC 60228,En 60228,VDE 0295,class 5

مطابق با استاندارد VDE ۰۲۹۵ ،EN ۲۰۲۲۸ ،IEC ۶۰۲۲۸

Insulation: Silicone rubber

عایق :سیلیکون رابر

Sheath: Silicone rubber

روکش :سیلیکون رابر

Screen: Fiberglass brid

حفاظ :فایبر گالس

Color: In accordence with the VDE 0293-308

رنگ :مطابق با استاندارد ISIRI ۰۲۹۹۳-۳۰۸

Technical Date

مشخصات
دمای کاری -60°C :الی +200°C

مشخصات سوختن :انتشار شعله و خود خاموش شوندگی

مطابق با استاندارد ICE ۶۰۳۳۲-۱-۲

)Temperature range: -60°C +200°C (short-time use:250°C
Burning character steristice: Flame retardant and
self-extinguishing acc.to ICE 60332-1-2

Halogent free: In acc.to ICE 60754-1

هالوژن فری :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۱

Carrasivity of gases: In acc.to UCE 60754-2

اسیدی بودن گاز :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۲

Smoke Density: In acc.to ICE 61034

چگالی دود :مطابق با ICE ۶۱۰۳۴

Nominal Voltage: 300 / 500

رنج ولتاژ۳۰۰ v / ۵۰۰ v :
ولتاژ تست۲۰۰۰ v :

الهيكل

Testing Voltage: 2000v

المواصفات

الموصــل :أســاک نحاســیة مطلیــة بالقصدیــر فیــة  ۵معتمــدة و مطابقــة

نطاق العمل الحراری -۶۰ :الی  +۲۰۰درجة مئویة

العازل :سیلیکون رابر

حســب معاییــر 2IEC-1-60332

لمعاییــر  IEC ۶۰۲۲۸و  EN ۶۰۲۲۸و VDE ۰۲۹۵
الغالف :سیلیکون رابر

الواقی :األلیاف الزجاجیه

لون العازل :حسب معاییر ISIRI ۳۰۸-۰۲۹۹۳

مواصفــات االحتــراق :یتمتــع بخاصیــة تثبیــط اللهــب واإلطفــاء الذاتــی
الخلو من الهالوجین :حسب معاییر IEC ۱-۶۰۷۵۴

الطابع الحمضی للغاز :حسب معاییرIEC ۲-۶۰۷۵۴ :

کثافة الدخان :حسب معاییر IEC ۶۱۰۳۴

الجهد االسمی ۳۰۰ :إلی  ۵۰۰فولط
جهد االختبار ۲۰۰۰ :فولط

SHIELD SILICONe CABLE
کابل سیلیکونی شیلددار

SIHCSI
Tineed Copper

silicone Rubber

Aluminum Tape

MULTICORE SILICONE RUBBER INSULATED AND
SHEATHED CABLE WITH COPPER WIRE SCREENED

Tinned Copper Braid
silicone Rubber

ساختار

Construction

هادی :هادی مسی قلعاندود کالس ۵

Conductor: Tinned copper strands acc.to

مطابق با استاندارد VDE ۰۲۹۵ ،EN ۲۰۲۲۸ ،IEC ۶۰۲۲۸

IEC 60228,En 60228,VDE 0295,class 5

عایق :سیلیکون رابر

روکش :سیلیکون رابر

حفاظ :فویل آلومینیومی و الیه بافته شده مسی

رنگ :مطابق با استاندارد ISIRI ۰۲۹۹۳-۲۰۸

Insulation: Silicone rubber
Sheath: Silicone rubber

Screen: Aluminum Tape and tinned copper bride
Color: In accordence with the VDE 0293-308

مشخصات
دمای کاری -60°C:الی +200°C

مشخصات سوختن :انتشار شعله و خود خاموش شوندگی

مطابق با استاندارد ICE ۶۰۳۳۲-۱-۲

Technical Date
)Temperature range: -60°C +200°C (short-time use:250°C
Burning character steristice: Flame retardant and
self-extinguishing acc.to ICE 60332-1-2

هالوژن فری :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۱

Halogent free: In acc.to ICE 60754-1

اسیدی بودن گاز :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۲

Carrasivity of gases: In acc.to UCE 60754-2

چگالی دود :مطابق با ICE ۶۱۰۳۴

Smoke Density: In acc.to ICE 61034

رنج ولتاژ۳۰۰ v / ۵۰۰ v :

Nominal Voltage: 300 / 500

ولتاژ تست۲۰۰۰ v :

الهيكل

Testing Voltage: 2000v

المواصفات

الموصــل :أســاك نحاســية مطليــة بالقصديــر فئــه  5معتمــدة و مطابقــة

نطاق العمل الحراری -۶۰ :الی  +۲۰۰درجة مئویة

العازل :سیلیکون رابر

حســب معاییــر 2IEC-1-60332

لمعاييــر  IEC 6۰۲۲۸و  EN 60228و VDE 0۲۹5
الغالف :سیلیکون رابر

الواقی  :فویل (ورق) ألمنیوم و طبقه من األسالک النحاسیه المجدوله
لون العازل :حسب معايير ISIRI 308-02993

مواصفــات االحتــراق :یتمتــع بخاصیــة تثبیــط اللهــب واإلطفــاء الذاتــی
الخلو من الهالوجین :حسب معاییر IEC ۱-۶۰۷۵۴

الطابع الحمضی للغاز :حسب معاییرIEC ۲-۶۰۷۵۴ :

کثافة الدخان :حسب معاییر IEC ۶۱۰۳۴

جهد االختبار ۲۰۰۰ :فولط

www.silcable.com

الجهد االسمی ۳۰۰ :إلی  ۵۰۰فولط
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ARMOR STELL SILICONe CABLE
کابل سیلیکونی آرمور استیل
SIHSISWA
Tineed Copper

Silicone Rubber
Silicone Rubber

Stell Wire Armour
MULTICORE SILICONE RUBBE INSULATED AND
SHEATHED CABLE WITH GALVANIZED STEEL WIRE ARMOUR CONSTRUCTION

Construction

ساختار

Conductor: Tinned copper strands acc.to

هادی :هادی مسی قلعاندود کالس ۵

IEC 60228,En 60228,VDE 0295,class 5

مطابق با استاندارد VDE ۰۲۹۵ ،EN ۲۰۲۲۸ ،IEC ۶۰۲۲۸

Insulation: Silicone rubber

عایق :سیلیکون رابر

Sheath: Silicone rubber

روکش :سیلیکون رابر

Armoure: Galvanized seel wire armour

آرمور :پوشش از جنس استیل گالوانیزه

Color: In accordence with the VDE 0293-308

رنگ :مطابق با استاندارد ISIRI ۰۲۹۹۳-۳۰۸

Technical Date

مشخصات
دمای کاری -60°C :الی +200°C

مشخصات سوختن :انتشار شعله و خود خاموش شوندگی

مطابق با استاندارد ICE ۶۰۳۳۲-۱-۲

)Temperature range: -60°C +200°C (short-time use:250°C
Burning character steristice: Flame retardant and
self-extinguishing acc.to ICE 60332-1-2

Halogent free: In acc.to ICE 60754-1

هالوژن فری :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۱

Carrasivity of gases: In acc.to UCE 60754-2

اسیدی بودن گاز :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۲

Smoke Density: In acc.to ICE 61034

چگالی دود :مطابق با ICE ۶۱۰۳۴

Nominal Voltage: 300 / 500

رنج ولتاژ۳۰۰ v / ۵۰۰ v :
ولتاژ تست۲۰۰۰ v :

الهيكل

Testing Voltage: 2000v

المواصفات

الموصــل :أســاک نحاســیة مطلیــة بالقصدیــر فئــه  ۵معتمــدة و مطابقــة

نطاق العمل الحراری -۶۰ :الی  +۲۰۰درجة مئویة

العازل :سیلیکون رابر

حســب معاییــر 2IEC-1-60332

لمعاییــر  IEC ۶۰۲۲۸و  EN ۶۰۲۲۸و VDE ۰۲۹۵
الغالف :سیلیکون رابر

الواقی :األلیاف الزجاجیه

لون العازل :حسب معاییر ISIRI ۳۰۸-۰۲۹۹۳

مواصفــات االحتــراق :یتمتــع بخاصیــة تثبیــط اللهــب واإلطفــاء الذاتــی
الخلو من الهالوجین :حسب معاییر IEC ۱-۶۰۷۵۴

الطابع الحمضی للغاز :حسب معاییرIEC ۲-۶۰۷۵۴ :

کثافة الدخان :حسب معاییر IEC ۶۱۰۳۴

الجهد االسمی ۳۰۰ :إلی  ۵۰۰فولط
جهد االختبار ۲۰۰۰ :فولط

FIRE RESISTANCE SILICONe CABLE

کابل مقاوم در برابر آتش

SILCABLE SIHOST
Tineed Copper

Ceramic Silicone
Aluminum Tape
Drin Wire

FIRE RESISTANCE SILICON CABLE

Silicone Rubber

ساختار

Construction

هادی :هادی مسی قلعاندود کالس ۵

Conductor: Tinned copper strands acc.to

مطابق با استاندارد VDE ۰۲۹۵ ،EN ۲۰۲۲۸ ،IEC ۶۰۲۲۸

IEC 60228,En 60228,VDE 0295,class 5

عایق :سیلیکون رابر طبق استاندارد ICE ۶۰۳۳۱-۱۱

Insulation: Silicone rubber in acc.to IEC 60331-11

حفاظ :الیه پلی استر و آلمینیوم جهت امواج خراب

Screen : Polyster and aluminium layers to absorab

روکش :سیلیکون رابر طبق استاندارد ICE ۶۰۳۳۱-۱-۱۱

The destructive waves

رنگ :مطابق با سفارش

Sheath: Silicone rubber in acc.to IEC 60331-11
Color: In accordence with the VDE 0293-308

مشخصات
دمای کاری -60°C:الی +750°C

مشخصات سوختن :انتشار شعله و خود خاموش¬شوندگی

Technical Date
)Temperature range: -60°C+750°C (short-time use :1000°C
Burning character steristice: Flame retardant and

مطابق با استاندارد ICE ۶۰۳۳۲-۱-۲

self-extinguishing acc.to ICE 60332-1-2

هالوژن فری :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۱

Halogent free: In acc.to ICE 60754-1

اسیدی بودن گاز :مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۲

Carrasivity of gases: In acc.to UCE 60754-2

چگالی دود :مطابق با ICE ۶۱۰۳۴

Smoke Density: In acc.to ICE 61034

Fire Test according to BS6387
Fier resistance

Fire & water resistance

الهيكل

المواصفات

Fire & mechanucal shoks resistance

الموصــل :أســاک نحاســیة مطلیــة بالقصدیــر فئــه  ۵معتمــدة و مطابقــة

نطــاق العمــل الحــراری -۶۰ :الــی  +۲۰۰درجــة مئویــة (و حتــی  ۲۵۰درجــه

العازل :سیلیکون رابر حسب معاییر IEC ۶۰۳۳۱-۱۱

الجهد االسمی  300الی  500فولط

لمعاییــر  IEC ۶۰۲۲۸و  EN ۶۰۲۲۸و VDE ۰۲۹۵

مئویــه لفتــره قصیــره)

الواقی :طبقه من البولیستر و األلومنیوم المتصاص األمواج المخربه

الخلو من الهالوجين :حسب معايير IEC 1-60754

لون العازل :حسب معاییرISIRI ۳۰۸-۰۲۹۹۳

تثبیط اللهب IEC 60332-1 :

الغالف :سیلیکون رابر حسب معاییر IEC ۶۰۳۳۱-۱-۱۱

انخفاض نسبه انبعاث الدخان :حسب معاييرIEC 2-61034 :

اختبار مقاومه النار مطابق لمعاییر BS 6387

مقاوم للنار

مقاومه للنار و الماء

مقاومه للنار و الصدمات المیکانیکیه

www.silcable.com

مقاومه النار IEC 60331-11 :
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Ignition Cable

کابل جرقه زن

sif
Tineed Copper

Silicone Rubber

SINGLE CORE SILICONE RUBBER INSULATED WIER
Construction

ساختار

Conductor: Tinned copper strands acc.to

هادی :هادی مسی قلعاندود کالس ۵

IEC 60228,En 60228,VDE 0295,class 5

مطابق با استاندارد VDE ۰۲۹۵ ،EN ۲۰۲۲۸ ،IEC ۶۰۲۲۸

Insulation: Silicone rubber

عایق :سیلیکون رابر

Color: on request

رنگ :مطابق با سفارش

Technical Date

مشخصات
دمای کاری -60°C :الی +200°C

مشخصات سوختن  :انتشار شعله و خود خاموش شوندگی

مطابق با استاندارد ICE 60332-1-2

)Temperature range: -60°C +200°C (short-time use:250°C
Burning character steristice: Flame retardant and
self-extinguishing acc.to ICE 60332-1-2

Halogent free: In acc.to ICE 60754-1

هالوژن فری  :مطابق با ICE 60754-1

Carrasivity of gases: In acc.to UCE 60754-2

اسیدی بودن گاز  :مطابق با ICE 60754-2

چگالی دود  :مطابق با ICE 61034

الهيكل

Smoke Density: In acc.to ICE 61034

المواصفات

الموصــل :أســاك نحاســية مطليــة بالقصديــر فئــه  5معتمــدة و مطابقــة

مواصفــات االحتــراق  :یتمتــع بخاصیــه اللهــب و اإلطفــاء الذاتــی حســب

العازل :سیلیکون رابر (سیلیکون مطاطی)

الخلو من الهالوجين :حسب معايير IEC 1-60754

نطاق العمل الحراری  60- :الی  200+درجه مئویه

کثافه الدخان  :حسب معاییر IEC 61034

لمعاييــر  IEC 6۰۲۲۸و VDE 0۲۹5
اللون  :حسب الطلب

معاییــر IEC 60332-1-2

الطابع الحمضی للغاز :حسب معاييرIEC 2-60754 :

جدول خواص سیم و کابل سیلیکون و استاندارد های تعریف شده
استاندارد بین المللی
International
Standard
المعیارالدولی

Iranian Standard
المعیاراالیران

Arabic Title

English Title

عنوان باللغة اإلنجليزية

Persian Title
العنوانالفارسی

ITEM

استاندارد ایران

عنوان عربی

IEC 60245-3

ISIRI1926-3

اسالک ســیلیکون

Silicone Wire

سیم با عایق سیلیکون

1

IEC 60245-4

ISIRI1926-4

کبالت ســیلیکون

Silicone Cable

کابل با عایق سیلیکون

2

IEC 60502

ISIRI 3569

کبــات جهد

Hi Voltage Ignition Cable

کابل های ولتاژ جرقه زن

3

IEC 60331

ISIRI 3082

کبــات مقاومــة الحریق

Fire Resistant Cable

کابل مقاوم در برابر آتش

4

IEC 60332

ISIRI 3081

کبــات مقاومــة الحریق

Flame Retardant Cable

کابل مقاوم
در برابرانتشار شعله

5

IEC 60754

ISIRI20875

کبــات مقاومــة الحریق

Halogen Free Cable

کابلهایفاقد
گازهایاسیدیهالوژن

6

IEC61034

ISIRI9802

کبــات مقاومــة الحریق

Low Smoke Cable

کابل لو اسموک

7

IEC 60228

ISIRI 3084

نحــاس مغطــی بالقصدیر

Tined Cupper

مس قلع اندود

8

العنوانالعربی

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی

www.silcable.com
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silcable

@silcable

+98 9108600041
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