
 انواع لوله برق و ویژگی های آنها 
 این لوله  می باشد. انواع لوله برق از جمله تجهیزاتی که در برق ساختمان استفاده می شود

ها عالوه بر  کشی به کار می روند. این لولههای برق در مسیر سیمها برای محافظت از کابل
کشی نظم می بخشند و امنیت آن را تامین می کنند.  ها، به سیمیمنگهداری و مراقبت از س 

های دوربین های مخابراتی، کابلهای برق، کابل این محصول جهت عبور و پوشش سیم
ها عبور  هایی که از لوله  های برق و رشته مدار بسته و فیبر نوری به کار می روند. انواع کابل

ها یل برای کاهش خطرات احتمالی از این لولهمی کنند رسانا هستند و به همین دل
 .استفاده می شود
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 انواع لوله برق و ویژگی های آنها
ها هدایت کننده جریان برق می باشند و می توانند منجر به حوادث جبران ناپذیری  سیم 

شوند اما حفاظت و نگهداری از آنها در لوله میزان خطرات احتمالی را کم می کند سبب باال  
های برق  های برق برای نگهداری و حفاظت از کابلرفتن ایمنی ساختمان می شود. از لوله 

شی استفاده می شود که هم به صورت توکار وهم روکار به کار می  کدر مسیر سیم
کشی ساختمان می  سبب باال رفتن دوام و ماندگاری سیم انواع لوله برق رود.استفاده از

 .تر می کندها را آسانشود و همچنین تعمیر و تعویض و تقویت کابل

 

 

 



 انواع لوله برق
 لوله برق فوالدی 

انواع این . های مختلفی تولید شده استدارای انواع مختلفی می باشد و از متریال لوله برق

 .به این صورت است ها لوله

هایی متفاوت  اد و در مکانکن فرم ددستگاه لوله خم لوله برق فوالدی را می توان توسط
های برق استفاده کرد. این مدل، مقاومت بسیاری در برابر ضربه دارد و گرد جهت عبور سیم 

ها بسیار و غبار را به خود جذب نمی کند. عالوه بر این موارد مقاومت فشاری این لوله 
مقاومت در  باالست و دچار تاخوردگی نمی شوند. از جمله معایب آن نیز می توان به عدم 

 .زدگی اشاره کردبرابر زنگ

های برق فوالدی خود انواع متفاوتی دارند از جمله: لوله فوالدی مشکی، لوله فوالدی  لوله 
گالوانیزه درز جوش، لوله فوالدی گالوانیزه عمقی داغ، لوله فوالدی قابل انعطاف یا فلکسیبل  

 و لوله فوالدی گالوانیزه بدون درز ضد انفجار 

های گالوانیزه سرد به بازار عرضه  های گالوانیزه گرم و لوله ل دارای دو نوع لولهاین محصو
های برق در مقابل عوامل می شوند. لوله برق گالوانیزه گرم به منظور محافظت از سیم

ها با گالوانیزه پوشش داده شده است و   خارجی به کار می رود. داخل و خارج این لوله
به کار می رود. عمر نمونه گالوانیزه گرم نسبت به گالوانیزه سرد بیشتر  اصوال به صورت روکار 

های  گیرد. اما لوله گراد صورت میدرجه سانتی 420است، چرا که آبکاری آنها در دمای 
سال می باشد.   5ها گالوانیزه سرد در دمای پایین آبکاری می شوند و عمر مفید این لوله 

و رطوبت نباشند عمر بیشتری خواند داشت و اصوال  این محصوالت اگر در معرض آفتاب
 .برای مصارف توکار مورد استفاده قرار می گیرند

های مختلف برخوردارند و می  ها در بازار وجود دارد، لوله برق از ظرفیت هر دونوع این لوله
 .ها عبور داردهای مختلف را از بین این لوله  های برق با ضخامتتوان سیم

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_conduit
https://www.thebalancesmb.com/seven-types-of-electrical-conduits-844832
https://www.thebalancesmb.com/seven-types-of-electrical-conduits-844832


  

 لوله برق پی وی سی 

سی یا همان پالستیک   وی می باشد. این مدل از جنس پی انواع لوله برق این لوله نیز از
های برق بر روی دیوار قرار سخت ساخته می شود. لوله پی وی سی برای عبور دادن کابل

خوردگی و یا حتی شکستگی  می گیرد. درواقع این نوع لوله حالت فنری دارد و بدون ترک
سی در بازار به نام لوله پلیکا  ویپیهای کشی برق ساختمان استفاده می شود. لوله در لوله

پذیری ندارند  های فلزی کا عایق نیستند و همچنین قابلیت خممعروف است و در برابر لوله 
 .انتخاب مناسبی می باشد

پذیری در  از دیگر مزایای این لوله می توان به مقاومت باال در برابر ضربه، عدم آسیب 
زدگی،  اری در مقابل سایش، عدم خوردگی و زنگمقابل مواد اسیدی و شیمیایی، و پاید

سهولت در نصب، نفوذ ناپذیری باال، عدم جذب رطوبت و قابلیت ضد حریق اشاره  
های فوالدی بسیار مناسب و به صرفه است که این  ر مقایسه با لولهد قیمت لوله پلیکا. کرد

 .خود از جمله مزایای این لوله به شمار می رود 

سی در  وی این محصول به صورت خرطومی نیز تولید می شود. قیمت لوله خرطومی پی
خوردگی در بازار مناسب است و تنها عیب آنها این است که احتمال تغییر حالت و ترک

ها بسیار باال است و با قطرهای مختلف  سرما و گرمای زیاد وجود دارد. تنوع ابعاد این لوله
 .های مختلف به کارمی رودبرای مکان
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 لوله برق پلی اتیلن 

ترین لوله پلیمری در برق کاری به  مصرفپر  و همچنین انواع لوله برق این محصول از جمله
ک نرم بوده و به علت وزن بسیار سبکی و همچنین  شمار می رود. جنس این لوله از پالستی

-نصب آسان در میان مشتریان بسیار محبوب است. این لوله در ابعاد مختلف و ظرفیت
های برق به بازار عرضه می شوند. دوام و استحکام این  های متفاوت برای جا دادن کابل

 .ست پذیری باالیی که دارد بسیار زیاد اها با توجه به انعطافلوله 

ها باالتری می  ها نسبت به سایر نمونه   ای در این لولهسرعت اجرای اتصال جوشی و دنده
 مند می باشند. قیمت لوله برق پلی باشد، به همین دلیل برقکاران به این نوع لوله عالقه

از سی باالتر است . باالتر بودن قیمت این لوله به دلیل استفاده  وی های پی اتیلن از نمونه
های برق   می باشد که آن خود یک عایق خوب برای کابل مواد پلیمری در تولید آن

 .محسوب می شود

 لوله برق پلی آمید

های خیلی  ها در ساختمان   آمید است. از این لوله لوله پلی انواع لوله برق یکی دیگر از
تمان از این نوع های ساخ درصد لوله 65سبک مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه حدود 

می باشند. چرا که این متریال وزن بسیار سبکی دارند و بار اضافی بر ساختمان وارد نمی  
 .کند

خرید لوله و  همانطور که در باال گفته شد انواع لوله برق در بازار موجود است، و شما در زمان

بهتر است که با یک فرد ماهر در این زمینه مشورت کنید تا به شما نوع مناسب   اتصاالت
لف با همدیگر متفاوت است و این خود می  مخت  قیمت لوله و اتصاالت. لوله را معرفی نماید

رو الزم است که حتما به تمامی این موارد کامال تواند در انتخاب شما موثر باشد. از این 
 .دقت نمایید

 اتصاالت  و  لوله خرید

اگر می خواهید انواع لوله برق را با بهترین کیفیت و بهترین قیمت دریافت کنید به لینک  
 .زیر مراجعه فرمایید 

 بیشتر اطالعات 
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