
سيم هاى ساختمانى داراى هادى از جنس مس بوده و به صورت افشان و مفتولى 
 در بازار عرضه مى گردند.عايق سيم هاى ساختمانى توليد شده توسط مجموعه 

الكتروسيم هدايت با نام نشانى هدسان از جنس پليمر pvc است. سيم هاى ساختمانى 
افشان به صورت تك رشته اى و براى تغذيه روشنايى و پريزهاى ساختمان ها مورد 

 استفاده قرار مى گيرد. 
اين سيم ها در لوله خرطومى هايى كه در روى گچ يا زير گچ نصب شده اند، مناسب 
هستند اما براى استفاده مستقيم در زير گچ توصيه نمى شوند. همچنين از سيم هستند اما براى استفاده مستقيم در زير گچ توصيه نمى شوند. همچنين از سيم 

ساختمانى افشان در انواع پانل ها، كانال هاى بسته و وسايل برقى استفاده مى شود. 
اين محصول از رشته سيم هايى پرتعداد و منعطف شكل گرفته كه داراى انعطاف پذيرى 
بيشترى نسبت به نوع مفتولى و خشك است. اما بهتر است كه بدانيم نسبت به سيم هاى 

 مفتولى از استحكام و مقاومت الكتريكى كمترى برخوردار هستند. 
دليل اين امر نيز در فاصله بين سيم هاى به هم تابيده شده اى است كه سطع مقطع را 
افزايش داده است. هزينه توليد و قيمت نهايى اين نوع محصول گران تر از سيم هاى 

مفتولى ساختمانى است. مفتولى ساختمانى است. 

انواع سيم ساختمانى 
محصول مورد نظر در سطح مقطع هاى 0.5 تا 10 ميلى متر مربع موجود بوده اما امكان 

توليد سفارشى آن تا سطح مقطع 240 ميلى متر نيز ميسر است. 
يكى از انواع سيم افشان، سيم ارت است كه از نظر ساختار تفاوتى با سيم معمولى ندارد 

و فقط رنگ روكش آن سبب تمايز و تفاوت قيمتى اين نوع سيم با نوع معمولى آن مى شود. 
سيم ارت اغلب با رنگ روكش زرد و خط سبز توليد مى شود. 

خريد سيم افشان خريد سيم افشان 
در هنگام خريد سيم افشان بايستى به نوع كاربرد، سطح مقطع، آمپر مصرفى مجاز و متراژ يا 
طول مسير مصرفى توجه كرد. همچنين انتخاب سيم هاى مسى با كيفيت كه كه مس با درجه 
خلوص باالترى دارند و از روى انعطاف سيم مى توان تا حدى به اين نكته پى برد؛ مى توان  

ضامن خريد باكيفيت ترى براى مصرف كننده نهايى باشد. 

مشخصات فنى 

–

– دامنه حرارتى: 
C°+70 تا C°-5 در حالت خم شو
C°+80 تا C°-30 در نصب ثابت

– ولتاژ نامى: 
U0/U=300/500 V     1 0.5 تا

U0/U=450/750 V     1.5 و باالتر
2500V a.c. 50Hz :تست ولتاژ –

1.5
2500V a.c. 50Hz :تست ولتاژ –



جدول مشخصات 

ساختار سيم 

–

IEC 60228 هادى مس كالس 5 مطابق –
PVC/C عايق –

كاربردها 

اين سيم ها مناسب جهت سيم كشى ساختمان و استفاده در لوله هاى برق در زير گچ و يا داخل داكت ها مناسب 
مى باشد. همچنين از اين سيم ها در  داخل تابلهاى برق و اتصاالت برقى قطعات و دستگاه ها استفاده مى گردد. 


