کد توانمندی PRD-TAB-THR-001 :

 -1عنوان توانمندی :پینپولر غیر انفجاری نوع اسپول
 -2نوع توانمندی
فناوری

محصول

خدمات آزمایشگاهی

خدمات تخصصی

خدمات مشاورهای و آموزشی

 -3تصاویر مرتبط با توانمندی

 -4معرفی و شرح مختصر توانمندی
با عبور جریان الکتریکی ،سیم اتصال با گرم شدن و رسیدن به استحکام تسلیم خود ،از محل مورد نظر گسییخته شیده و
اجازه رهایش به سیم پیچشی را می دهد .با آزاد سازی سیم پیچشی و تکه های اسپول ،پین مذکور که توسط فنر تحی
بار قرار گرفته اس به سم درون محفظه کشیده می شود .با حرک پین به سم داخل محفظه عمل انفصال و رهایش
مورد نظر صورت می گیرد( .همانند مکانیزم بازشدن پنل های خورشیدی) .قابلی ممتاز این عملگر نسب به عملگرهیای
مشابه محدوده دمای عملکردی باال و زمان عملکرد بسییار پیایین
مییباشید کیه آن را از سیایر محصیوالت مشیابه

در شرایط خیء
متمایز میکند.

صفحه 1

کد توانمندی PRD-TAB-THR-001 :
مشخصات فنی و ویژگیهای تخصصی توانمندی در جدول زیر تهیه و ارائه شده اس :

واحد

مقادیر

مشخصات

نیوتن

055

طول کورس

میلی متر

50

زمان رهایش

میلی ثانیه

055

نیروی برشی فعال

نیوتن

بیشتر از 055

نیروی برشی غیر فعال

نیوتن

بیشتر از 5555

جرم

گرم

کمتر از 005

ابعاد

میلی متر

محدود به استوانه 00 ×05

-

%09

نیروی کشش

قابلیت اطمینان

ول

 02تا 00

جریان مصرفی

آمپر

کمتر از 5

مدت زمان مصرف جریان

ثانیه

کمتر از یک(با فرض زمان گرم کردن ابتدایی)

-

NSAA-STDسیم خروجی با مءحظات سیم بندی استاندارد8739.4
05

ولتاژ مصرفی

کانکتور

اییییین

طول سیم خروجی

سانتی متر

محدوده دمای کارکردی

درجه
سانتیگراد

الی

محدوده دمای بقا

درجه
سانتیگراد

الی

عملگرها در مواردی که نیروی محوری زیاد در کسری از ثانیه برای خروج پین و رهایش اتصاالت مورد نییاز اسی  ،کیاربرد دارد .از
جمله کاربردهای این عملگر پینپولر غیر انفجاری نوع اسپول کاربردهای صنعتی بوده که در صینای نفی و گیاز ،هیوا و فایا و ...
کاربرد دارد.
آزمونهای انجام شده و تاییدیههای که این محصول داراس  ،شامل موارد زیر اس :
-

آزمون عملکردی برای صح سنجی تک تک پارامترهای فنی

-

آزمون های ارتعاشی (ارتعاشات سینوسی ،ارتعاشات اتفاقی ،شوک ،مودال و) ...

-

آزمون سیکل های خء حرارتی

-

دارای تاییدیییه فنییی از واحیید تاییمین کیفیی و ایمنییی پژوهشییگاه فاییایی ایییران و معاونی فنییاوری سییازمان فاییایی
ایران

صفحه 2

