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شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

لیست تجهیزات و برندهاي الکتروموتور

کد 90/001 ABBالکتروموتور ضد انفجار گرد و غبار 

 دارای کاربرد در:الکتروموتور صنایع داروسازی

‐صنایع شیمیایی‐ صنایع معدنی‐صنایع 

پزشکی‐ صنایع نفت و گاز‐ صنایع رنگ‐ صنایع 

نظامی‐ صنایع خودروسازی‐صنایع پتروشیمی

‐نوار نقاله وموتور الکتروموتور نوار نقاله

‐ میکسرها‐ چسب سازی‐صنایع مربوط به الکل

در انواع:ولتاژ پایین Ie3‐ ضد اشتعال  ولتاژ 

پایین/باال‐ضد انفجار امنیت افزوده  ،بدنه چدن 

ولتاژ باال/پایین‐بدنه چدن ولتاژ باال‐ولتاژ پایین 

کد 90/005 Siemensالکتروموتور ضد انفجار 

الکتروموتورهای زیمنس منطبق بر دستورالعمل 

 )ATEX 100a سابقاATEX 95 ( EC/٩۴/٩

طراحی می شوند و شرکت زیمنس به عنوان سازنده 

الکتروموتور، مسئولیت رعایت این استاندارد را بر 

عهده دارد.‐سری فراگیر الکتروموتورهای  EXجهت 

محافظت در برابر گاز و گرد و غبار‐برای محیط های 

گازی و محیط های غبار آلود

استفاده در محیط های سخت و خطرناک: 

الکتروموتورهای  SIMOTICS XPبا پوسته چدنی

کد 90/002 الکتروموتور موتوژن

در انواع: سه فاز آلومینیومی و سه فاز چدنی

و تک فاز صنعتی دو خازنه و خازن دائم

کد 90/006 cempالکتروموتور ضد انفجار 

در انواع ضد انفجار، ضد جرقه و ضد گرد و غبار

بدنه چدن و بدنه آلمینیوم

کد 90/003 الکتروموتور جمکو

برای به حرکت درآوردن ماشین ها مانند کمپرسورها 

تهویه ها و پمپ های آب

Low Voltage Electric  الکتروموتور فشار ضعیف

Motor

Medium Voltage  الکتروموتور فشار متوسط

Electric Motor

Special Design Electric  الکتروموتور خاص

Motor

کد 90/007 ATB Severالکتروموتور ضد انفجار 

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ پایین سور

الکتروموتور ضد انفجار ولتاژ باال سور

الکتروموتورهای ولتاژ پایین آن با توان حداکثر 

kw ۴٨٠٠و در فریم سایزهای کوچکتر برای کارهای 

سبک تر و نوع ولتاژ باالی آن با توان حداکثری 

٢۵ MWو فریم سایز بزرگ تر برای کارهایی که نیاز 

به توان و گشتاور بیشتری می باشد.

کد 90/008کد 90/004 WEGالکتروموتور  Marelliالکتروموتور ضدانفجار

والکتروموتور کولري موتوژنKaijieliو برند 
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