


۲ ســال ضمانت و ۲۰ ســال خدمات

 ۲ دارای  الکوپـــارس  محصـــوالت  تمامـــی 
ســـال گارانتـــی بـــدون قیـــد و شـــرط و ۲۰ 
ســـال خدمـــات پـــس از فـــروش هســـتند.

محصــوالت شــرکت ELKOPARS عــاوه بــر تایــپ تســت های معتبــر جهانــی ماننــد 
CESI، ICMET و KEMA موفــق بــه اخــذ تاییدیــه داخلــی از پژوهشــگاه نیــرو، آزمایشــگاه 

صنایــع انــرژی )ایپیــل(، تاییدیــه توانیــر بــا همــکار تابلوســازان به نــام کشــور و تاییدیه هــای اکثــر 
شــرکت های توزیــع بــرق داخــل کشــور شده اســت و در حــال حاضــر شــرکت الکوپــارس محصــوالت ذیــل را 

ــار مشــتریان خــود قــرار می دهــد. ــا بهتریــن کیفیــت، نازل تریــن قیمــت و کوتاه تریــن زمــان ممکــن در اختی ب
.36kV 24 وkV انواع دژنکتور خاء در دو نوع کشــویی و فیکس در ســطوح ولتاژی -  

.36kV 24 وkV فیکــس در دو نــوع )طولــی و عرضــی( در ســطوح ولتاژی SF6 دژنکتورهــای گازی -  
.36kV 24 وkV و فیوزدار در ســطوح ولتاژی SF6 انــواع سکســیونرهای قابــل قطــع زیــر بار گازی -  

.36kV 24 وkV انواع سکســیونرهای غیرقابل قطع گازی و خشــک )روتاری( در ســطوح  ولتاژی  -  
.36kV 24 وkV سکســیونر هوایی قابل قطع زیر بار گازی )ســر تیری( در ســطوح ولتاژی  -  

- تابلوهــای RMU/GIS بــا خروجــی دژنکتوری و سکســیونر فیوزدار.  



2 years of guarantee, and 

20 years of service

All of ELKOPARS 
products have two years 
unconditional Guarantee 
and twenty years after sale 
service.

The Elkopars products are certificated by
reputable laboratories such as CESI, ICMET, KEMA, 

and Internal reputable laboratories Such as NIROO Research Intitute, 
EEPIL and TAVANIR. The following products are offered by the 

Elkopars Company with the best quality and lowest price at the least possible time.
- Vaccum Circuit Breaker in kinds of fix & Frontal Types 24kV, 36kV.

- Indor SF6 Load Breaker Switch and With Fuse24Kv, 36kV.
- SF6 & Rotary disconnector 24kV, 36kV.

- Pole Mounted Load Break Switch 24kV, 36kV.
- RMU/GIS Panels.



تجهیــزات خط تولید
Equipment of production lines

شــرکت الکوپــارس بــا پشــتوانه و اتــکاء بــه پرســنل مجــرب 
پیشــرفته  امکانــات  و  تجهیــزات  بکارگیــری  و  آزمــوده  کار  و 
در خطــوط تولیــد و بهــره گیــری از دانــش فنــی و تکنولــوژی 
و  فعــال  هــای  شــرکت  از  یکــی  بعنــوان  توانســته  مــدرن، 

گــردد. مطــرح  ایــران  بــرق  صنعــت  در  پیشــرو 

Elkopars Co with the backing and reliance on 
experienced personnel and the use of ad-
vanced equipment and advanced machinery in 
production lines and utilizing modern technical 
knowledge and technology has been able to be-
come one of the leading and active companies 
in Iran’s electrical industry.

)HiPot( 1- دستگاه تست استقامت عایقی فرکانس قدرت

)Contact  Resistance Test(3- دستگاه اندازه گیری مقاومت کنتاکت کلید

)Circuit Breaker Analyzer( ۲- دستگاه تست و آنالیز دژنکتور

4- دستگاه تزریق گاز SF6 سکسیونر و دژنکتور گازی 5- دستگاه تست همزمان عملکرد دژنکتور
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کلیــد ارت زیر سکســیونر فیوزدار
SF6 Switch Disconnector
with fuse earthing switch

مشــخصات فنــی کلید ارت زیر دژنکتور
Specification of Circuit breaker Earthing Switch

کلیــد ارت زیر دژنکتور
Circuit breaker Earthing 
Switch

Related Voltage 24 kV

Rated Short Circuit withstand 
current for circuit breaker 20/16kA-1S

Rated short circuit withstand 
current for switch disconnector 
with fuse

1kA-1s

Standards applied IEC 62271 - 103

مشــخصات فنــی کلید ارت زیر دژنکتور
Specification of Circuit breaker Earthing Switch
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