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Sleeve mounted 

 االلكترواليت )الكهرل( أعلى كثافة تيار مسموح*

100 A/m² ماء نقي 

100-300 A/m² ماء شبه مالح 

600 A/m² ماء البحر 

 انودات )مصاعد( مطلية باكاسيد معادن مخلوطة  3C تصنع شركتنا 
Mixed metal oxides باشكال قرصية لالستخدام في تطبيقات الحماية

 الكاثودية )المهبطية(.
 

يتألف القرص االنود من التيتا نيوم الصلب الذي تم طالءه باكاسيد المعادن 
 .المخلوطة 

 
لمعايير الجمعية  2و  1الدرجة  B348 ركيزة التيتانيوم مطابقة لمقاييس 

 . ASTM االمريكية الختبار المواد 
 

ملم واالحجام  120و  100و  60و  22االنود القرص متوفر قياسيا باقطار 
 االخرى وسعات التيار االخرى متوافرة حسب الطلب.

 
المضاف الى ركيزة التيتانيوم  MMO طالء اكاسيد المعادن المخلوطة 

صممت لالستخدام في تطبيقات الحماية الكاثودية. يتألف الطالء من اوكسيد 
 . 2O2Taواوكسيد التنتاليوم  2IrOااليريديوم 

 
 والطالء عموما مقبول في تطبيقات الحماية المهبطية كونه يتوافق مع

االمحاليل االلكتروليتية التي ينتج عندھا االوكسجين والكلورين في بعض 
 .التفاعالت

 
 نتائج االختبار المسّرعة والتي اجريت من قبل مختبرات محايدة
 اكدت ان طالء االوكسيد المعدني يبقى ثابتا وعلى وضعه طيلة

 وھنالك نسخة من نتائج ھذا االختبار موثّقة.فترة االختبار 
 .وموجودة للراغبين في ذلك

 
سلسلة من االختبارات القاسية تجرى على النموذج بعد الطالء للتاكد من 

 .ألتصاقه وقابليته على التحمل , جودته 
ان انتاج منتوج ذي جودة عالية يجعل من كل خطوة من خطوات التصنيع 

 .أساسية وغير قابلة للتهاون وھذا ھو شعارنا
 

 لها نسبة MMO المصاعد المطلية باكاسيد المعادن المخلوطة 
 وركيزة التيتانيوم تبقى ثابتة طيلة عمر. استهالك قليلة جدا جدا

 المصعد.
 

ھيكل غطاء المصعد مصنوع من مادة بولي فينيل كلوريد المقوى والكابل 
 uPVC. يمكن ان يربط باتجاه شعاعي او محوري 

 فيما ياتي جدول بالخصائص التشغيلية في البيئات المختلفة:
 
 

 الموديل
 أ

 ملم
 ب
 ملم

 التيار
 أمبير

Ø 22 0.3 42 22 ملم 

Ø 60 1.42 72 22 ملم 

Ø 100 4.22 200 92 ملم 

Ø 120 9.91 220 142 ملم 

سمك الطالء يمكن ان يزداد او يقل حسب الحاجة وحسب عمر المصعد وكثافة *
 التيار المراد

 
 .كثافة التيار يجب ان تحسب نظرا للمقاومة الكهربائية للماء العذب** 
 

 .ھنالك نسخ عند الطلب للكفاالت والضمانات لخمس سنوات 

Flange mounted  
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