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عن الشركة

من نحن

ارة حر  • أغط�ة وطالءات س�ل�كون مفل�ن �درجة
الغرفة تحمل عالمة تجار�ة مسجلة

ل الحلو تنف�ذ �
�� � � متخصص�� ف�� � مح�� • ش�كة فني��

وتقد�م�ة وضتج����ة  • عر
ت ء�لغا اء متعددي اللغات وخدمة عمال  • خ��

دة متعد
ت االحت�اجا حسب  • حلول ومنتجات مخصصة

ال�سل�م  • �عة

ما نقدمه

كة مقرها الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، تأسست م�دسون جروب �� ��
�ات االتصاالت من خالل عام 1992 بهدف مساعدة مرافق ال�ه��اء و��

� ز�ادة ال�فاءة ال�شغ�ل�ة للش��ات
تقد�م خدمات ومنتجات �سهم ��

� ُتْنَفْق ع� عمل�ات � الدوالرات ال�� �ات مالي�� والخطوط وتوفر ع� ال��
� صناعة طالءات الس�ل�كون المفل�ن 

اإلصالح. تتخصص م�دسون ��
، وأغلفة الس�ل�كون الواق�ة من �درجة حرارة الغرفة لعوازل الجهد العا��

 � � المنتجات والخدمات ال��
�� � �ة. �س� م�دسون إ� التم�� األح�اء ال��

تقدمها وأسعارها و�عة �سل�م المشار�ــــع.      
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لماذا نحن؟

تواجد عالمي
� أ��� من 55 دولة حول

نفذنا مشار�ــــع ��
العالم تغ�� 5 قارات وقدمنا الخدمة �أ���

من 20 لغة.

ثقة عالیة

�ات ا�ات مع ال�ث�� من ال�� لدينا ��
العالم�ة ذائعة الص�ت. 

 خبرة واسعة 

� تقد�م خدماتنا لمرافق
ة واسعة �� لدينا خ��

�
�ات توز�ــــع ونقل ال�ه��اء، ومصا�� ال�ه��اء، و��

النفط، والم�شآت الصناع�ة منذ عام 1992. 

ن
ن نح
م



8

منتجات الحماية من تأثر
التیار باألحیاء البرية

نوفر أ��� من 100 قالب جاهز ألغط�ة س�ل�كون واق�ة تمنع اصطدام
�ة �محطات التح��ل وخطوط نقل وتوز�ــــع ال�ه��اء مما  األح�اء ال��

� التغلب ع�
ك�ب فعالة الت�لفة ُمْثَ�ت فعاليتها ��  سهلة ال��

ً
يوفر حلو�

�ة. تضمن  مشا�ل انقطاع الت�ار الناتجة عن العوامل الج��ة واألح�اء ال��
األغط�ة مقاومة ��ب الت�ار وضمان تَحُمل الحرارة، ومقاومة األشعة 

. ة خدمتها فوق البنفسج�ة لتوف�� حما�ة عال�ة للمعدات طوال ف��

ت. � وتفادى حرائق الغا�ا
َتَجَنب انقطاع الت�ار ال�ه��ا��

اْحِم خطوط الس�ك الحد�د، ومرا�ز الب�انات، وحقول النفط والغاز، 
ومزارع الطاقة الشمس�ة وطاقة ال��اح وقلل المخاطر المرت�طة 

. �ة وال��اح والتقل�ات الج��ة �األح�اء ال��
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E / Covers

Accessories E / Barriers

E / Insulation E / Fusing Tapes

ریة
 الب

یاء
ألح

 با
ار

لتی
را

تأث
ن 

ة م
مای

لح
ت ا

جا
منت
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E/Fusing

طة الس�ل�كون العازلة ذات�ة االلتصاق  توفر أ��
� خال من أي

الخاصة بنا نظام حما�ة وعزل كه��ا��
فراغات عند استخدامه ع� أي موِصل، أو قض�ب، 

 للجهد 
ً

�ط الالصق العادي عز� أو �ا�ل. يوفر ال��
�صل إ� 30 ك�لو فولت من مقطع الموصل 

�ط الالصق  � إ� األرض، ب�نما يوفر ال�� ال�هر��
 للجهد �صل إ� 50 ك�لو فولت.

ً
عا�� العزل عز�

E/FUSING TAPES

المیزات: 
ق • ذات�ة االلتصا

• مصنوعة من مادة مرنة
مة للحرارة، والرط��ة، والتقل�ات الج��ة • مقاو�

ت • ال تؤثر ع� الخواص ال�ه���ة للموصال
ك آثار أو �قا�ا صمغ�ة لزجة • ال ت��
دي � األحمر والرما • متوفرة �اللون��
دة • متوفرة �مقاسات عْرْض متعد

أرقام األجزاء:

E/FTP-100G : 1” x 36”, 30 mil-Gray: 
25.4mm x 10.9m

E/FTP-250G : 2.5”x 36”, 30 mil-Gray: 
63.5 mm x 10.9m

E/FTP-400G : 4” x 36”, 30 mil-Gray: 
101.6 mm x 10.9 m

E/FTP-100R : 1”x36”, 30 mil – Red: 
25.4 mm x 10.9 m

E/FTP-250R : 2.5”x36”, 30 mil – Red: 
63.5 mm x 10.9 m

E/FTP-400R : 4”x36”, 30 mil-Red: 
101.6 mm x 10.9 m

طة الالصقة ذات�ة العزل �ُسْمْك 30 تتوفر األ��
�ط  �ط الالصق العادي) و80 مل (ال�� مل (ال��

الالصق عا�� العزل)

المواصفات الفنیة:
• عزل للجهد �صل إ� 15 ك�لو فولت من مقطع 

� � إ� األرض، عندما �كون التداخل ب��
الموصل ال�ه��ا��

.% اللفات �مقدار 2/3 و�س�ة التمدد �مقدار 10
� اللفات  �ط بتداخل 2/3 ب�� • لف ط�قة ثان�ة من ال��
يوفر عزل للجهد �صل إ� 30 ك�لو فولت من مقطع 

رض � إ� األ
الموصل ال�ه��ا��

(E) أشرطة الصقة عازلة، فئة العزل



11

HIGH INSULATION 
E/FUSING TAPES

E 
/ 

Fu
si

ng

أرقام األجزاء:

E/FTP - 25080 - 35kV, E/Tape 2.5” x 
15’, 80 mil - Gray: 25.4 mm x 10.9 m

E/FTP - 480 - 35kV, E/Tape 4” x 15’, 
80 mil - Gray: 63.5 mm 10.9 m

عزل للجهد �صل إ� 15 ك�لو فولت من مقطع 
� إ� األرض، عندما �كون

الموصل ال�ه��ا��
� اللفات �مقدار 2/3 و�س�ة التمدد  التداخل ب��

.% �مقدار 10

 � �ط بتداخل 2/3 ب�� لف ط�قة ثان�ة من ال��
اللفات يوفر عزل للجهد �صل إ� 30 ك�لو 

رض � إ� األ
فولت من مقطع الموصل ال�ه��ا��

(الرمز  "�ش�� للبوصة؛ الرمز ' �ش�� للقدم؛ mm: مم؛ 
mil: مل؛ m: م؛ Gray: رمادي؛ Red: أحمر)

(E
ل (

عز
 ال

ئة
، ف

لة
از

 ع
قة

ص
 ال

طة
�

�
أ
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E/Silicone Insulation

ُ�ستخَدم هذا الخراط�م لحما�ة المعدات ال�ه��ائ�ة 
 للجهد 

ً
�محطات التوز�ــــع ومحطات التح��ل وتوفر عز�

� إ�
ح�� 20 ك�لو فولت من مقطع الموصل ال�ه��ا��

األرض. العازل مَصَمْم  �ِشق ع� طول حواف تماس 
الخرطوم مما �سمح بتف��ق الحواف ولف الخرطوم حول 

ك�ب دون الحاجة إ� قطع الموصل، مما �سهل عمل�ة ال��
. التوص�الت ال�ه���ة

المیزات:
ام دةاالستخد إلعا  • قا�ل

والفك ك�ب ال�� • سهل
، اسال�ه��ائ�ة م للتقل�ات الج��ة، واألقو  • مقاو�

وزون واألشعة فوق البنفسج�ة، واأل
التحمل ع�  • قدرة عال�ة

ورالزمن م للتصدع �مر  • مقاو�

(E) عوازل سیلیكون، فئة العزل
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E 
/ 

In
su

la
tio

n E/Insulation Split Tubing

• 0.198 (5.03 mm)   –  E/INS-025 (-G or -O)
• 0.25 – 0.447 (6.35–11.35 mm)   –   E/INS – 050 (-G or -O)
• 0.502 – 0.741 (12.75–18.82 mm)   –   E/INS – 075 (-G or -O)
• 0.806 – 1.00 (20.47–25.40 mm)   –   E/INS – 100 (-G or -O)
• 1.00 – 1.196  (25.40–30.38 mm)  –  E/INS – 125  (-G or -O)
• 1.25 – 1.427 (31.75–36.25 mm)   –   E/INS – 150 (-G or -O)
• 1.504 – 1.735 (38.20–44.07 mm)   –   E/INS – 175 (-G or -O)
• 1.760 – 1.980 (44.70–50.29 mm)  –  E/INS – 200 (-G or – O)

Angle Bus Cover

• E/INS-ABC-325” Tail-G-60” – 3.25 In (82.55 mm)
• E/INS-ABC-4.00” Tail-G-60” – 4.0 In (101.60 mm)

Large Diameter Round Bus Cover

• E/INS-250G   –   2.5 In (63.50 mm)
• E/INS-350G  –  3.5 In (88.90 mm)
• E/INS-450G  –  4.5 In (114.30 mm)

Flat Bus Cover

• E/INS-FLAT325G-5 – 3.25 In (82.55 mm)
• E/INS-FLAT400G-5 – 4.0 In (101.60mm)

(E) خرطوم عازل، فئة العزل

عازل لقضیب دائري

عازل لقضیب بزاوية

عازل لقضیب مسطح 

( (In: بوصة) (G: رمادي؛ O: برتقا��

(E
)  

زل
لع

ة ا
فئ

ن، 
كو

�ل�
 س

زل
وا

ع
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E/Silicone Covers

� توفر الحما�ة نوفر مجموعة من األغط�ة الس�ل�كونة ال��
للتوص�الت مختلفة األش�ال واألحجام. ع� عكس األغط�ة 

ال�الس��ك�ة الصل�ة، توفر لك هذە األغط�ة الس�ل�كونة 
� االستخدام ح�ث �مكنك إجراء تعد�الت عليها

مرونة ��
للحصول ع� المقاس المناسب. توفر جميع هذە األغط�ة 
عزل للجهد �صل إ� 25 ك�لو فولت من مقطع الموصل 

� إ� األرض.
ال�ه��ا��

المیزات:
ام االستخد �

��  • مرونة
ء دةللما مضا • 

65 صالبته  • مصنوعة من س�ل�كون درجة
ادال��م�ائ�ة والمو  • مقاَوَمة فائقة لألشعة فوق البنفسج�ة

م عا � �صل إ� 20
ا�� • عمر اف��

(E)أغطیة عازلة، فئة العزل
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E / BUSHING COVER LARGE

المواصفات الفنیة:

E 
/ 

C
ov

er
s

المواصفات الفنیة:

Large Bushing Cover 
Right Angle Extension 

Large Bushing Width
Extension

المواصفات الفنیة:

� اق ال�� ُصِمَم هذا الغطاء لعزل عوازل االخ��
�صل قطرها إ� 8 بوصة (203.2 مم).

E/BC – LG :رقم الجزء
رقم التصم�م: 01-00-128

يوفر هذا الُملحق إضافة وتمد�د �مقدار 6.8 
اق، �ما � لغطاء عازل االخ��

بوصة للمقطع الَعَر��
. � بنقطة خروج بزاو�ة قائمة يتم��

E/BC – LG 0 X – WRA CAP :رقم الجزء
رقم التصم�م: 205-00-01

يوفر هذا إضافة وتمد�د �مقدار 6.8 بوصة 
اق. � لغطاء عازل االخ��

�� للمقطع الَعَر

E/BC – LG – X – W :رقم الجزء
رقم التصم�م:199-00-01

(E
ل(

عز
 ال

ئة
، ف

لة
از

 ع
�ة

غط
أ
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Large Bushing Cover 
Width Top Extension

Large Bushing Cover 
Height Extension 

Large Bushing Cover 
Height Filler Extension

المواصفات الفنیة:
يوفر هذا الُملحق إضافة وتمد�د �مقدار 5 بوصة 

اق. � العلوي لغطاء عازل االخ��
للمقطع الَعَر��

E/BC – LG – X – WT : رقم الجزء
رقم الم�م : 202-00-01

المواصفات الفنیة:

المواصفات الفنیة:
ا إ� جنب مع  ُ�ستخدم هذا الُملحق جن��

حشو االرتفاع والعرض.

E/BC – LG – X – H/F :رقم الجزء

E/BC – LG – X – H :رقم الجزء
رقم الم�م : 201-00-01

ُ�َمثل هذا الُملحق إضافة وتمد�د �مقدار 6.1 
اق. بوصة الرتفاع غطاء عازل االخ��

رقم الم�م : 203-00-01
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E/BUSHING COVER FULL

E/BUSHING COVER HALF

E/BUSHING COVER SMALL

E/BUSHING COVER SIDE

المواصفات الفنیة:

مَصَمْم ليناسب قواطع دوائر المحوالت متوسطة الحجم، 
ارة. يناسب أقطار اق المنِظمة، وقرون ال�� وعوازل االخ��

عوازل تصل ح�� 5 بوصة (127 مم)

المواصفات الفنیة:

ة، اق لمحوالت المحطات الصغ�� مَصَمْم ليناسب عوازل االخ��
اق لمحوالت الجهد، ومحوالت الت�ار، وعوازل االخ��

واألقطاب العل��ة.

E/BC – Half :رقم الجزء
رقم التصم�م: 130-00-01

E/BC – Full :رقم الجزء
رقم التصم�م:129-00-01

المواصفات الفنیة:

ة، اق لمحوالت المحطات الصغ�� مَصَمْم ليناسب عوازل االخ��
اق لمحوالت الجهد، ومحوالت الت�ار، وعوازل االخ��

واألقطاب العل��ة.

E/BC – Small :رقم الجزء
:م�رقم التصم 210-00-01

المواصفات الفنیة:

. القاعدة �
اق مع�د الغلق الذا�� مَصَمْم ليناسب عوازل اخ��

اق ا لالستخدام مع عوازل اخ�� المثق�ة للغطاء تجعله مناس��
مختلفة األحجام.

E/BC – Side :رقم الجزء
رقم التصم�م: 180-00-02
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E/BUSHING COVER C-BAR

E/RIGHT ANGLE BUSHING COVER

E/MULTIPORT BUSHING COVER

90° RIGHT ANGLE BUSHING COVER

E 
/ 

C
ov

er
s

المواصفات الفنیة:

اق �غطاء س�ل�كون مَصَمْم ليناسب عوازل االخ��
ة ذات الوصالت الثنائ�ة الممتدة بزوا�ا قائمة.  ال�ب��

 E/C – BAR CV :رقم الجزء
رقم التصم�م: 01–00–287

المواصفات الفنیة:

اق �غطاء س�ل�كون مَصَمْم ليناسب عوازل االخ��
المزودة بوصالت متعددة

E/BC – Mul�port :رقم الجزء
:م�رقم التصم 185-00-01

المواصفات الفنیة:

ة اق ال�ب�� غطاء س�ل�كون مَصَمْم ليناسب عوازل االخ��
ذات الوصالت الثنائ�ة الممتدة بزاو�ة قائمة.

E/BC – RA :رقم الجزء
:م�رقم التصم 104-00-02

المواصفات الفنیة:

اق األ��� غطاء س�ل�كون مَصَمْم ليناسب عوازل االخ��
ا أحاد�ة أو ثنائ�ة الوصالت الممتدة بزاو�ة قائمة. حجم�

E/BC – 90RA :رقم الجزء
:م�رقم التصم 236-00-01

(E
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DOUBLE LEAD COVER

E/BUS SUPPORT COVER

LIGHTING ARRESTOR COVER

BUS SUPPORT COVER XL

المواصفات الفنیة:

اق المزَودة غطاء س�ل�كون مَصَمْم ليناسب عوازل االخ��
بتوص�الت متعددة.

E/BC – DBL – LEAD :رقم الجزء
:م�رقم التصم 155-50-01

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مَصِمْم ليناِسب أنواع مختلفة من مانعات 
الصواعق لمحطات التح��ل. �الئم التوص�الت المختلفة للقض�ان 

ك�ب. واألسالك. سهل الفك وال��

E/LAC :رقم الجزء
:م�رقم التصم 137-10-01

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مَصِمْم ليناِسب عوازل دعم قض�ان التجميع. �الئم 
اوح قطرها � ي�� القض�ان ذات الزاو�ة، والمستديرة، والمسطحة ال��

من 0.5 إ� 3 بوصة (12.7 – 76.2 مم)

E/BSC :رقم الجزء
:م�رقم التصم 127-00-01

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مَصِمْم ليناِسب عوازل دعم قض�ان التجميع. �الئم 
اوح قطرها � ي�� القض�ان ذات الزاو�ة، والمستديرة، والمسطحة ال��

من 4.5 إ� 5.5 بوصة (114.3 – 139.7 مم)

E/BSC –  XL :رقم الجزء
:م�رقم التصم 113-00-00
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E/TERMINATION COVER

E/GROUND STUD COVERS

E/SUBSTATION TERMINATION COVERE 
/ 

C
ov

er
s

المواصفات الفنیة:
� مَصَمْم لتغط�ة نقاط أطراف

غطاء س�ل�كو��
اق. الوصل الموجودة تحت األرض لعوازل االخ��

E/Term-CV :رقم الجزء
:م�رقم التصم 164-20-01

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مَصَمْم لحما�ة ر�ائز نها�ات ال�ا�الت 
ك�ب. ذات األحجام المختلفة. سهل الفك وال��

E/STC :رقم الجزء
:م�رقم التصم 284-00-01

المواصفات الفنیة:

ك�ب مح�م اإللصاق، تم غطاء س�ل�كون سهل الفك وال��
� األرض

تصم�مه لحما�ة مسام�� وصالت الت�ب�ت ��
�ح�ث �حقق لها أق� حما�ة ب�س�ة %100.

E/GSC - LONG :رقم الجزء

:م�رقم التصم 163-00-01

E/GSC - SHORT :رقم الجزء

:م�رقم التصم 204-00-01
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E/FUSE CUTOUT COVER

E/FUSE CUTOUT COVER LARGE

E/PIN INSULATOR COVER SMALL

E/PIN INSULATOR COVER MEDIUM

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مصَمم لالستخدام ع� صمامات مفاتيح القواطع 
� الغطاء بتصم�م مرن �سمح �سهولة �شغ�ل ال�ه��ائ�ة. يتم��

و�غالق الصمام.

E/FUSE CUT OUT :رقم الجزء

رقم التصم�م: 132-00-01

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مصَمم لالستخدام ع� صمامات مفاتيح القواطع 
� الغطاء بتصم�م مرن �سمح �سهولة ا. يتم�� ال�ه���ة األ��� حجم�

�شغ�ل و�غالق الصمام.

E/FUSE CUT OUT - LG :رقم الجزء

رقم التصم�م:260-00-01

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مَصَمْم لتجنب مالمسة الطيور والحيوانات 
للعوازل المسمار�ة الق�اس�ة ذات األذرع المستعرضة.

E/PIN INS CV - SM :رقم الجزء

رقم التصم�م: 02-00-126

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مَصَمْم لتجنب مالمسة الطيور والحيوانات 
للعوازل المسمار�ة الق�اس�ة ذات األذرع المستعرضة.

E/PIN INS CV – MED :رقم الجزء

رقم التصم�م: 03-00-126



23

E/PIN INSULATOR COVER LARGE

E/POLE TOP LIGHTING 
ARRESTOR CAP

E/SURGE ARRESTOR COVER

E/POLE LIGHTING ARRESTOR 
RECLOSER COVER

E 
/ 

C
ov

er
s

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مَصَمْم لتجنب مالمسة الطيور والحيوانات 
ة ذات األذرع المستعرضة. للعوازل المسمار�ة ال�ب��

E/PIN INS CV – LG :رقم الجزء

:م�رقم التصم 126-00-01

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مصَمْم ليناسب مانعات الصواعق األ���
اق � لها تم��رة ع�� موصل أو ع�� عوازل االخ�� ا ال�� ارتفاع�

أع� األعمدة.

E/SRG – ARR – CV :رقم الجزء

:م�رقم التصم 268-00-02

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مَصَمْم لمانعات الصواعق أع� األعمدة 
� لها زاو�ة قائمة. ال��

:رقم الرسم184-00-01

عزل من مقطع الموصل إ� األرض: ح�� 25 ك�لو فولت

المواصفات الفنیة:

� غطاء س�ل�كون مصمم لمانعات الصواعق أع� األعمدة ال��
يتصل بها وصلة واحدة عند زاو�ة قائمة. �مكن استخدام الغطاء 

� لها زاو�ة قائمة. اق أع� األعمدة ال�� ا مع عوازل االخ�� أ�ض�

E/PT-LA RECLR-CV :رقم الجزء

:م�رقم التصم 262-00-02

(E
ل(

عز
 ال

ئة
، ف

لة
از

 ع
�ة

غط
أ
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E/L SENSOR COVER

E/DOUBLE LEAD LIGHTING 
ARRESTOR RECLOSER COVER

E/TRANSFORMER LIGHTING
ARRESTOR RECLOSER COVER

E/ RECLOSER VOLTAGE 
SENSOR COVER

المواصفات الفنیة:

� غطاء س�ل�كون مصمم لمانعات الصواعق أع� األعمدة ال��
� عند زاو�ة قائمة. �ما �مكن استخدام الغطاء  يتصل بها وصلت��

� لها زاو�ة قائمة. اق أع� األعمدة ال�� ا مع عوازل االخ�� أ�ض�

E/PT-DL-LA RECLR CV :رقم الجزء
رقم التصم�م: 262-00-01

المواصفات الفنیة:

اق أع� األعمدة أو غطاء س�ل�كون مصمم لعوازل االخ��
� تتصل بها وصلة. مانعات الصواعق ال��

E/PT-T-LA RECLR CV :رقم الجزء
رقم التصم�م: 03-00-262

المواصفات الفنیة:

�
غطاء س�ل�كون مَصَمْم لمس�شعرات مع�د الغلق الذا��

ذات الزاو�ة القائمة.

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون ع� ش�ل حرف T مصَمم لالستخدام ع� 
.T لها ش�ل حرف � � ال��

مس�شعرات مع�د الغلق الذا��

E/SRVSC :رقم الجزء
رقم التصم�م: 01-00-103
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E/CAPACITOR COVER

E/FPS* CURRENT SENSOR

E/CAPACITOR CURRENT 
SENSOR COVER

E/POLE TOP TRANSFORMER 
COVER

E 
/ 

C
ov

er
s

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مصَمم لحما�ة أجزاء التغذ�ة من عوازل
اق للمكثفات. االخ��

E/PT – CAPITOR CV :رقم الجزء
م�رقم التصم : 227-00-01

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مصَمم لعزل المس�شعر الُسفِ�� من مس�شعرات
س. الت�ار من ف��� ب��

E/CSS-CV :رقم الجزء

المواصفات الفنیة:

غطاء س�ل�كون مصَمم لعزل المس�شعر السف�� من مس�شعرات
س. الت�ار من ف��� ب��

م�رقم التصم : 266-00-02

المواصفات الفنیة:

اق أع� األعمدة، غطاء س�ل�كون مصمم لحما�ة عوازل االخ��
� �كون لها عجلة �دو�ة.  �مكن ترك�ب الغطاء دون الحاجة ال��

وران. إ� فصل وصلة مق�ض عجلة الد

E/PT-Trans-CV :رقم الجزء
رقم التصم�م: 01-00-186

E/FPS :رقم الجزء
E)رقم التصم�م: 222-00-01

ل(
عز

 ال
ئة

، ف
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 أ غطیة واقیة من تأثر  التیار باألحیاء البرية
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E/SILICONE SHEET

E/SS :رقم الجزء
 (مم x 3048 بوصة (x 120 609.6 المقاس: لوح سیلیكون 24

E/SS – 30 :رقم الجزء
(مم x 3048 بوصة (x 120 762 المقاس: لوح سیلیكون 30

E 
/ 

C
ov

er
s

المیزات:

ألواح س�ل�كون مفل�نة �درجة حرارة عال�ة ذات تركي�ة 
� األلواح ع� ش�ل لفة

. تأ�� خاصة ُمَقواە ب�سيج البول�س��
ُ�ْمِ�ن قصها إ� قطع تناسب المساحة المراد عزلها. ُتَحِقْق 
ألواح الس�ل�كون عزل �صل إ� 25 ك�لو فولت من مقطع 

� إ� األرض.
الموصل ال�ه��ا��

ء للما مة مقاو� • 
للتخص�ص  • مرنة وقا�لة

منتظمة  • سهولة عمل عازل لألجزاء غ��
الش�ل

قالبنفسج�ة فو مة لألشعة  • مقاو�
ادال��م�ائ�ة للمو مة  • مقاو�

ا عام� � ي��د ع� 20
ا�� • عمر اف��

أرقام األجراء والتصامیم:

(E
ل(

عز
 ال

ئة
، ف

لة
از
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�ة

غط
أ
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E / Barriers

ُصْمَمت الحواجز الخاصة بنا لمنع الحيوانات الم�سلقة من 
� الموصالت واألرض. ُتْصنضع حواجز  إحداث تالمس ب��

م�دسون من اللدن الحراري الشفاف.

المیزات:

العا�� الجهد مة لالنثقاب الناتج عن  • ُمقاو�
المتانة عال�ة • 

قالبنفسج�ة فو مة للتقل�ات الج��ة واألشعة  • مقاو�
دة رمتعد أقطا  • �مكن تعد�لها لتناسب

ا الحت�اجاتك  • �مكن تص�يع حواجز مخصصة لك ت�ع�

(E) حواجز، عزل من الفئة
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حاجز بدون فتحات

SLOTTED

E/BIRD BARRIER

E 
/ 

Ba
rr

ie
rs

المواصفات الفنیة:

وصف المنتج: مصن�ع من البو�� ال���ون�ت
(E) حاجز �دون فتحات، عزل من الفئة 

E/Bar Sets – No Slots :رقم الجزء
EBPC – 2000 – 450 – 125 – 3A :رقم التصم�م

NO SLOTS

وصف المنتج: مصن�ع من البو�� ال���ون�ت
(E) حاجز �فتحات، عزل من الفئة

E/Bar Sets – Slo�ed :رقم الجزء
EBSC-2000-450-125-3A :رقم التصم�م

المواصفات الفنیة:

حاجز �فتحات 

وصف المنتج: مصن�ع من البو�� ال���ون�ت
(E) حاجز مانع للطيور، عزل من الفئة 

E/Bird Barrier :رقم الجزء
EBPC-2350-525-187 :رقم التصم�م

المواصفات الفنیة:

حاجز مانع للطيور

(E
ة (

فئ
 ال

من
ل 

عز
ز، 

اج
حو
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30° ANTI-NESTING BARRIER

FLEX BARRIER

• E/Flex Bar – G – 16″ (406.4 mm)  –   138-16-01
• E/Flex Bar – G – 20″ (508 mm)   –   138-20-01
• E/Flex Bar – G – 24″ (609.6 mm)   –   138-24-01
• E/Flex Bar – R – 16″ (406.4 mm)   –    138-16-01
• E/Flex Bar – R – 20″ (508 mm)   –   138-20-01
• E/Flex Bar – R – 24″ (609.6 mm)   –   138-24-01

E 
/ 

Ba
rr

ie
rs

المواصفات الفنیة:

عزل للجهد �صل إ� 25 ك�لو فولت من مقطع 
رض � إ� األ

الموصل ال�ه��ا��
مَصَمْم بزاو�ة 30° إلعاقة ومنع تعش�ش الطيور أو 

مالمسة الحيوانات والطيور للموصالت. تم اعتمادە 
. � حالة التغذ�ة

للعمل ��

E-An�-Nest-Bar :رقم الجزء

رقم التصم�م: 299-00-01

المواصفات الفنیة:

�سمح التصم�م المرن للحاجز ب�م�ان�ة تح��كه �سالسة 
اد. � الم�ان المر

� حلقات العازل وت�ب�ته ب�ح�ام �� ب��
�عمل الحاجز كعازل ط��ل المدى ألجزاء محطات 

التح��ل �القواطع، ومفاتيح العوازل، ومانعات الصواعق، 
ازل. وعوازل قض�ان التجميع، ومختلف أنواع العو

أرقام األجزاء والتصام�م

� األحمر والرمادي E)*متاح �اللون��
ة (

فئ
 ال

من
ل 

عز
ز، 

اج
حو
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E/ Accesories

E/SILICONE PUSH PINS

E/SILICONE TIE WRAP

ANIMAL CONTROL STRIPS

�ستخدم د�اب�س الضغط الس�ل�كونة لت�ب�ت مختلف أغط�ة 
� الد�اب�س �سهولة استخدامها وال تتطلب م�دسون المقول�ة. تتم��

سوى ارتداء القفازات أثناء تركيبها. توفر الد�اب�س عزل جهد
� ي�ناسب مع

ا�� �صل ح�� 25 ك�لو فولت ولها متوسط عمر اف��
. عمر الغطاء المقولب (�حتوي �ل ك�س ع� 50 دبوس)

E/Push Pins :رقم الجزء
رقم التصم�م: 01-00-147

المواصفات الفنیة:

الملحقات

المواصفات الفنیة:

� ال�الس����  من األف��
ً

� �د�
� ال��ط الس�ل�كو�� �مكن استخدام أف��

� � ط��ل، و�تم��
ا�� � الس�ل�كون �عمر اف�� المؤقت. يتمتع األف��

ك�ب، و�م�ان�ة الت�ب�ت اآلمن. (�حتوي �ل �سهولة الفك وال��
ك�س ع� 10 قطع).

E/Silicone Tie Wrap-13-G :رقم الجزء
رقم التصم�م: 161-00-01

المواصفات الفنیة:
�ة �� مصدات مصنوعة من الصلب مصدات األح�اء ال��

المقاوم للصدأ، مَصَمْمة للحد من �سلق الحيوانات لس�اجات 
محطات التح��ل ولمنع الطيور من الهبوط ع� األذرع 

المستعرضة.

المیزات:
ع�  • ه��ل مصن�ع من الصلب الذي ال �صدأ – لن تؤثر

َ�ْت عليها
َ
� ُت� ألوان المواد األخرى ال��

من  • متعدد االستخدامات – �مكن تركي�ه ع� أنواع مختلفة
األسطح

ك�ب ال�� • سهل

االستخدامات:

اله�ا�ل المعدن�ة لمحطات التح��ل، مح�ط اإلنتاج، األسطح 
(األسقف)، أعمدة المرافق، الحواف الناتئة، الدعامات، قض�ان 

 ، � التجميع والتوز�ــــع، الالفتات، األسقف منحدرة الجانب��
ها ال�ث�� وغ��
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 سلیبروكوت طالءات
مقاومة للتآكل

ا  مة للتآ�ل الخاصة بنا خص�ص� ُصِنَعْت الطالءات المقاو�
لحما�ة اله�ا�ل المعدن�ة والمعدات من التآ�ل وتع��ز أدائها. 

وكوت™ هو طالء جاهز لالستخدام ُ�ْمِ�ن رشه  سلي��
ة أعوام ة �عد فتح الدلو. �دوم الطالء أل��� من ع�� م�ا��

� مواجهة الظروف الب�ئ�ة القاس�ة.
�� 

ً
ا وفعا� صامد�

المیزات:

 • مقاومة عال�ة للحرارة (ح�� 160 درجة مئ��ة)
ص. الرصا يع� � تحتو  • مثا�� لالستخدام مع الدهانات ال��

، المعدن�ة  • حما�ة فائقة من التآ�ل (لمعدات أنظمة الطاقة، واله�ا�ل
وخزانات تخ��ن النفط والغاز، واألناب�ب والحواجز المعدن�ة)

ز قممتا  •  التصا
األمد ا ط��ل  مثال��

ً
 • مضاد للتآ�ل والتلف مما �جعله ح�

ادالعض��ة كي�ات خال�ة من مذي�ات المو • متوافر ب��
قالبنفسج�ة  • مقاومة عال�ة لضوء األشعة فو
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طريقة القیاسلقیمةالخاصیة

طالءالمظهر

رمادي/ أب�ضاللون

Anنطاق درجة الحرارة الالزمة للتطبیق
tic

or
ro

si
ve

�ل
لتآ

ة ل
وم

قا
 م

ت
الءا

ط
ت 

كو
و

��
سلی

المواصفات الفنیة

-18 ° ح�� 50 ° مئ��ة (0 إ� 120 
فهرنها�ت)

180 قدم م��ــع/ جالون أم����معدل التطبيق (ُسْمْك 10 مل) 

�س�م، معالج الرط��ة�
�
أ

� الظروف الق�اس�ة*
4 ساعاتمدة المعالجة ��

ط��قة المعالجة

20 دق�قة � الظروف 
زمن تكون ط�قة الدهان ��

الق�اس�ة*

� ب��ز 5000 – 600 سن�� اللزوجة (عند 25 °م)
ات  اخت�ار تحد�د لزوجة البول�مر

DIN EN ISO 3219

2.9 م نفاذ�ة ضغط �خار الماء، ب��

م � الظروف الق�اس�ة لمدة 7 أ�ا
*تتم معالجة الخصائص ��
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الطريقةالقیمةالخاصیة

رمادي/ أب�ض للون

CEA LWIWG-01 اخت�ار 

ASTM D149 اخت�ار 

ASTM D150 اخت�ار 

ASTM D257 اخت�ار 

ASTM D150 اخت�ار 

ASTM D459 اخت�ار 

المواصفات الفنیة

50 نقطة (A شور ،ASTM D2240) مق�اس الصال�ة

(ASTM D412) مقاومة الشد

(ASTM D412) ��إجهاد ال

(ASTM D624, Die B) مقاومة التمزق

مدى ث�ات درجة الحرارة

التعرض للض�اب المالح (11350 ساعة)

(A شور ،ASTM D2240) مق�اس الصال�ة 

33كجم/ سم2 (480 رطل قوة/ 
بوصة م��عة)

%170 

 6 ك�لو نيوتن/ م (34 رطل/ بوصة 
م��عة)

 -57 ح�� 160° م (-70 ح�� 370 
° فهرنها�ت)

ال �حدث تآ�ل

ال �حدث تآ�ل

50 نقطة

(G154) مق�اس التج��ة، 5000 ساعة

 1 عام < 77 ° فهرنها�ت (25 ° م)التخ��ن ودرجة الحرارة

مع�ار IEC 61190، 5000 ساعة

*الظروف الق�اس�ة �� 25 درجة مئ��ة (77 درجة فهرنها�ت) ورط��ة �س��ة %50.

� إعداد المواصفات.
شاد�ة وال �جب استخدامها �� هذە األرقام �� مجرد أرقام اس��
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وكوت™ �� طالءات س�ل�كونة مفل�نة �درجة جميع طالءات سلي��
حرارة الغرفة ُمَ�لمرة عال�ة المرونة جاهزة لالستخدام، تم تط��رها 

لمقاومة التآ�ل، و�� متوفرة �ألوان مختلفة.

دلیل اختیار الطالء

ة متطاير ادعض��ة وكوت™ �دون مذ�ب مو  • م�دسون س�ل��
. (S-2022MSIL) لم يتم إضافة مذ�ب

ة متطاير وكوت™ �مذي�ات عض��ة  • م�دسون س�ل��
. (S-1922MM) المذ�ب: مذي�ات غ�� عض��ة

ت™�النافثا وكو  • م�دسون س�ل��
(S-1922M) المذ�ب: النافثا. 
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 طالءات عوازل الجھد
 (HIVC)العالي

� المناطق عال�ة التلوث وذات الظروف الب�ئ�ة القاس�ة، قد ي�س�ب التأث�� 
��

� انقطاع الت�ار 
ثة، والتلوث الصحراوي �� ، والمواد الصناع�ة الملو� المل��

. طالءات عوازل الجهد العا�� �� نتاج أحد خطوط إنتاج م�دسون  �
ال�ه��ا��

ا لتوف�� حما�ة عال�ة ط��لة المدى لعوازل الجهد العا��  وقد تم تص��عها خص�ص�
� المناطق عال�ة التلوث. ُ�ستْخَدم طالءات عوازل الجهد 

اري �� من الوم�ض ال��
� الحما�ة 

ى حول العالم وأث�تت فعاليتها �� العا�� من ِقَ�ل مرافق ال�ه��اء ال���
� المناطق عال�ة التلوث.

اري �� من الوم�ض ال��

المیزات:

ء الما مقاومة • 
الها�� والتف��ــــغ  • مقاومة عال�ة لألقواس ال�ه��ائ�ة

ادال��م�ائ�ة والمو  • مقاومة االنه�ار �فعل الظروف الج��ة
قالبنفسج�ة فو  • مقاومة األشعة

اري ال�� • مانعة للت�ارات ال�����ة والتف��ــــغ الها�� والوم�ض
ث الناتج عن التلو

للب�ئة صد�قة  • تتكون من مادة غ�� سامة
اءوالمطر � الهو

• مقاومة عال�ة للهواء والملوثات المحمولة ��
والرط��ة وغ�� ذلك من العوامل الب�ئ�ة 
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الطريقةالقیمةالخاصیة

طالءالمظهر

رمادي/ أب�ضاللون

� ه�دراتالحشو
كوارتز س�ل��ا/ ثال��

اللمونيوم

اللزوجة الم��ان�ك�ة

درجة حرارة نقطة الوم�ض

المواد الصل�ة % (�الحجم)

مذي�ات عض��ة متطايرةالمذ�ب

� قوة العزل ال�هر��

معامل الت�دد

DIN EN ISO 3219

H
VI

C
 

المواصفات الفنیة

الخصائص ق�ل المعالجة

� ب��ز 2100/ 2700 سن��

105̊  فهرنها�ت/ 40.5̊  م

35.9 ك�لو فولت/ مم؛ 915 
ASTM D149 فولت/ مل

100 ك�لو هرتز، 0.021 

%71.55/66.75
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الطريقةالقیمةالخاصیة

اللون

�
قوة العزل ال�ه��ا��

معامل الت�دد

المقاومة الحجم�ة (أوم. سم)

�
ثا�ت العزل ال�ه��ا��

مقاومة ان�شار واشتعال القوس الجاف

الخصائص �عد المعالجة

رمادي/ أب�ض

تآ�ل األسطح المائلة وتكون أسطح 
ك��ون�ة عليها

الزمن المقدر لتكون ط�قة الدهانة

زاو�ة التنافر مع الماء

الزمن المقدر لمعالجة السطح

االحتفاظ �خاص�ة مقاومة الماء خالل 
48 ساعة

درجة الحرارة المناس�ة لالستخدام

التخ��ن ودرجة الحرارة

� إعداد المواصفات
شاد�ة وال �جب استخدامها �� .هذە األرقام �� مجرد أرقام اس��

المواصفات الفنیة

3̊ ± ˚118

ح�� H2 أو أع�

25 م، 50% رط��ة �س��ة، 
15 دق�قة

، 25 م، 50% رط��ة �س��ة
 30 دق�قة

-40 -3̊00 فهرنها�ت
(-40 ح�� 1̊48م)

TS 6073

(REC76/2006)
CPRI اخت�ار ،

1 عام عند أقل من 7̊7 
فهرنها�ت (2̊5 م)

100 هرتز: 3.85

مقاومة االن�شار 200 ثان�ة، 
االشتعال 450 ثان�ة

2532 - 1̊30 فهرنها�ت 
(0 - 6̊0م)

ال �حدث تحلل 

 : تم االجت�از (أداء عاٍل)
1أ 4.5؛ 1ب 4.5 

ASTM D150 اخت�ار

ASTM D495 اخت�ار

CEA LWIWG-01 اخت�ار

 IEC 60587 اخت�ار

التج��ة �األشعة فوق البنفسج�ة 
والض�اب المالح

IEC 61109
 5000ساعة

35.9 ك�لو فولت/ مم؛ 
915 فولت/ مل

100 ك�لو هرتز، 0.021 

1014 × 9

التج��ة �األشعة فوق البنفسج�ة 
والض�اب المالح

> 1000 ساعة
مقاومة التآ�ل وتكون األسطح 

ال���ون�ة

  ASTM D149 اخت�ار

ASTM D150 اخت�ار

ASTM 257 اخت�ار



41

E/PAINTABLE

HVIC ENERGIZED

H
VI

C
 

دلیل اختیار الطالء

كوارتز ،�السل��ا  • طالء م�دسون لعوازل الجهد العا��
المذ�ب: مذي�ات غ�� عض��ة

رات ه�د �
، ثال�� • طالء م�دسون لعوازل الجهد العا��
األلومنيوم المذ�ب: مذي�ات غ�� عض��ة

كوارتز ،�السل��ا  • طالء م�دسون لعوازل الجهد العا��
النافثا المذ�ب: النافثا

اد مو ، �دون مذ�ب  • طالء م�دسون لعوازل الجهد العا��
عض��ة متطايرة - رمادي  �دون مذي�ات غ�� عض��ة 

المیزات:

كي�ته الف��دة من مطاط الس�ل�كون الذي يوفر � طالء م�دسون ب�� يتم��
� فائق، ومتانة، وقوة التصاق عال�ة.

مستوى عزل كه��ا��

عال�ة �
لكه��ا�� • قدرة عز

زم لالال العز  • سهل االستخدام – ط�قة طالء واحدة تحقق
ادال��م�ائ�ة والمو  • مقاومة عال�ة للعوامل الج��ة

اتالخارج�ة  • متانة وقوة التصاق عال�ة ومقاومة للتأث��

المیزات:

�
طالء م�دسون إنرَجايزد هو الطالء الوح�د الذي �مكن استخدامه ��

عزل الخطوط والمعدات دون الحاجة إ� إ�قاف �شغ�لها.

طللص�انة الخطو  • تجنب ت�لفة إ�قاف �شغ�ل
م  • الحد من تآ�ل وتلف الوحدات االحت�اط�ة للنظا

ح اتاألمال �  • مقاومة عال�ة لدرجات الحرارة المرتفعة وترك��
والعوامل الب�ئ�ة المس��ة للتآ�ل

، تالضوئ�ة  • عدم التأثر �األشعة فوق البنفسج�ة، والهاال
والملوثات ال��م�ائ�ة

ات ذروةالتحم�ل • أداء موثوق خالل ف��
ر عالت�ا  • الحد من التلوث الذي �س�ب انقطا
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خدماتنا

مشاريع مَخَصصة متكاملة

اإلشراف والتدريب

Wagramer Straße 38 Top 22 1220 Vienna, Austria

� ع� درجة عال�ة اء والفني�� لدينا ف��ق من الخ��
من ال�فاءة والمهارة �ضمنون تنف�ذ الحلول الُمث�
ا لمعاي�� األمان وطرق العمل األ��� فعال�ة مما وفق�

�حقق أفضل النتائج للعمالء.

� مكثف  توفر م�دسون خدمات تدر�ب مه��
� استخدام منتجات م�دسون

� مهرة �� العتماد فني��
� حال عدم حاجة

وتنف�ذ الحلول الخاصة بها. ��
العم�ل إ� خدمات التدر�ب، ن�يح االستفادة من 

اف ع� تنف�ذ المشار�ــــع. خدمات اإل��



الخدمات االستشارية

مجاالت خبراتنا

تنا
ما

خد

اتصل بنا
www.midsunikm.com
info@midsunikm.com

linkedin.com/company/midsun-ikm/ 
+43 676 544 3568

والتص�يع ال�شغ�ل • 
ءة دةال�فا وز�ا  • الص�انة

ت المنتجا وتط��ر  • هندسة
إدارةالجودة  • 

� لدى م�دسون آي ك�ه إم العمل اء التقني�� ُ�ْمِ�ن لف��ق الخ��
ا  ا إ� جنب مع العمالء للوضع وتنف�ذ خطط الحلول اعتماد� جن��

� نقدمها ع� متطل�اتهم. �شمل الخدمات االس�شار�ة ال��
خدمات وضع وتنف�ذ نماذج الخدمة/ ال�شغ�ل المستهدف، 
� عمل�ات تطبيق الحلول (حلول الطالء واألغط�ة)  وتحس��

� اإلنتاج�ة. لخفض الت�ال�ف وتحس��



www.midsunikm.com
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