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ارائه راه حل نوسازی استاندارد و یا 

 تغییر یافته برای تجهیزات الکتریکی
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Retrofit  برای تجهیزات برقی عبارت است از نوسازی و بروز

 :به نحوی کهتابلوهای الکتریکی رسانی تجهیزات اصلی 

 کمترین زمان بی برقی به سایت تحمیل شود•

 مشخصات الکتریکی تجهیزات قدیمی پوشش داده شود•

 ساختار اولیه و تمامی شرایط و مشخصات فیزیکی و مکانیکی تابلو حفظ گردد•

 

 Retrofit/ تعریف نوسازی 
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 :راه حل نوسازی استاندارد برای تجهیزات زیر قابل ارائه می باشند 

MV CIRCUIT BREAKER 

LV – COMPACT CIRCUIT BREAKER 

MV CONTACTOR 

LV – AIR CIRCUIT BREAKER 

PROTECTION RELEASE 
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  FG  راه حل نوسازی استاندارد برای کلیدهای فشارمتوسط

 (Merlin Gerin)اشنایدرالکتریک 

 MV CIRCUIT BREAKER 

LV – COMPACT CIRCUIT BREAKER 

MV CONTACTOR 

LV – AIR CIRCUIT BREAKER 

PROTECTION RELEASE 
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 (Merlin Gerin)اشنایدرالکتریک   FGنوسازی کلیدهای

سااااخت شااارکت   FGهماااانطور کاااه در جااادول صااافحه قبااال قابااال مشااااهده اسااات کلیااادهای مااادل

مایددی فاروش تجااری داشاته اسات و ساپ  فاروش  1998تاا ساال ( مرلن ژرن)اشنایدرالکتریک

باارای  2011تجااری ننهااا متوقااق و فوااط فااروش قطآااات یاادکی ننهااا باارای ماادت محاادودی تااا سااال 

میددی دیگر امکان تهیه قطآاات  2011مشتریان تضمین می گردد و پ  از نن یآنی بآد از سال 

یدکی اوریجینال و اصلی این نوع کلیدها از طریا  شارکت ساازنده امکاان پامیر نمای باشاد  راکاه 

همااانطور کااه همااه همکاااران فناای مستحضاار هسااتند عماار مفیااد قطآااات و المانهااای مکااانیکی و 

الکتریکی بر اسا  شرایط مختلفی محیطی و بهره برداری و حساسیت های سایتها و پروسه های 

الای  10سال نمی تواند باشد و نیزتکنولاوژی سااخت تجهیازات بآاد هار  15صنآتی مهم، بیش از 

سال تغییرات اساسی خواهد داشت لما برای حفظ روند بروزرسانی، شرکت اشنایدر الکتریک  15

باه باازار عرضاه نماوده اسات و بارای حفاظ   LF & SFنیاز کلیادهای نسال جدیاد خاود را باه ناام 

رضایت مشتریان و تاامین نیازهاای قطآاات یادکی و نوساازی کلیادهای قادیمی، اقادام باه ارا اه راه 

و یاااا   SF6حااال نوساااازی نماااوده  کاااه بااادین منظاااور باااا اساااتفاده از کلیااادهای نسااال جدیاااد خاااود 

VACCUM  تاادابیر مزم و طراحاای و مهندساای مکااانیکی باارای جااایگزینی ایاان کلیاادها بااه جااای

کلیدهای قدیمی را اندیشیده تا اینکه مشتریان بدون نیااز باه هایو گوناه تغییاری در تاابلوی موجاود، 

 .     فوط کلید قدیمی را از کشو خارج و کلید جدید را جایگزین نمایند



 Your own sub headline 

 

Templates 

 نحوه و شرایط نوسازی

 :بصورت کامل با کلیدهای نسل جدید( ارابه کلید)جایگزینی بریکر قدیمی و تراک
با تابلو و شامل بازو ها و فینگرها منطب  طراحی و نصب اتصامت قدرت روی کلید جدید •

 موجودساختار 

 موجودو منطب  نمودن اتصامت مدار کنترلی و سوکتهای نن برای اتصال به تابلوی طراحی •

 جدیدو تطبی  فواصل اتصامت با کلید هماهنگی •

 نندر با  بار تابلو و سایر قسمتهای مکانیکی عدم نیاز به تغییر •

 عدم نیاز به تغییر در سیم کشی مدار کنترلی •

 عدم ارتباط و نیاز به تغییر تنظیمات و پیکربندی رله های حفاظتی•
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 پتروشیمی، گاز، نفت، شامل ایران صنآتی مختلق سایتهای در جایگزینی و نوسازی این

 شرکت در همراه تیم و اینجانب توسط اخیر سالیان طی نیروگاه و سیمان

 درصورت که است شده انجام شرکت این مختلق تجهیزات برای اشنایدرالکتریک،

 .بود خواهد ارا ه قابل ننها اطدعات نیاز

 مختلق نمپراژ با FG کلید عدد سه نوسازی تصاویر نمونه برای خصوص دراین
 بآد صفحات در است شده انجام خاش سیمان شرکت برای 89 درسال که
      .گردد می ایفاد

 نن سایتهای از تآدادی بازدید مرحله دو طی 1389و88 سال در است توضیح به مزم

 نوشه ارا ه با  FG کلیدهای درخصوص رسانی اطدع (دامن و نغار) محترم شرکت

 نن در یدکی قطآات تهیه برای شما فنی همکاران به مربوطه مدارک و انفجاری های

 .است گرفته صورت زمانی موطع

References 
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Fluair-100&200 switchgear 

 شرکت سیمان خاش  6kVپست 



 

 

Back view of 

old breaker 

Internal view 

of old breaker 

Side view of 

old breaker 
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 و بازوها و اتّصاالت قدرت کلید جدید  Pole unitنمایی از  

12 
 Retrofit solution -                                                                        Page:12پایا نیرو یکان شرکت•



 

 

Internal view of new breaker 

Pack of new breaker(LF type) 

 باشند می  FG مدل با جایگزینی برای جدید نسل بریکرهای این

 نن تراک و مکانیکی ساختار است مشاهده قابل که همانطور که

 تمهیدات کامل  بصورت و  یافته تغییر قدیمی های مدل به شبیه
  .اند شده اعمال و بینی پیش ننها روی نیاز مورد نداپتورهای و
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 نمودن بریکرها در تابلو   Rack inجایگزین و  

                         630A                                                       2500A 
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 نوسازی تجهیزات اصلی بدون نیاز به بی بر  نمودن تابلوها•

 افزایش اطمینان بهره برداری از تجهیزات الکتریکی •

 عدم توقق در فرایند تولید در پروسه های مهم صنآتی•

 تامین نسان و کم هزینه قطآات یدکی •

 

 Retrofit/ مزایای نوسازی 
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 شرکت یکان نیرو پایا
 2 ، کوچه یزدان، شمارهغربی خیابان زرتشتابتدای خیابان ولیعصر،   تهران 

   1415873354: کد پستی 

   14155 -3879: صندوق پستی 

   021- 88910626:لفنت 

   021- 88805860:فکس 

  
  Info@yekanniroo.com 

 تماس  بگیرید جهت ارائه مشاوره و بازدید از تابلوها با ما


