
 

 

ن مدار بسته و انواع مدل ها  نحوه نصب لوله فلکیس دوربی 
 

ن  فلکیس لوله صبن ین راهترین، آسانییک از ارزان هبست مدار  دوربی  های ها در برابر آسیبها برای محافظت از کابلترین و بهتر

 .احتمایل است

موادی منعطف به معنای انعطاف پذیر گرفته شده زیرا مواد فلزی سازنده فلکیس از  Flexible واژه فلکیس از کلمه انگلییس

 .شودتشکیل یم

ن مدار بسته لوله ییک یمای انعطاف پذیر است که کاربرد اصیل آن برای حفاظت از کابللوله فلکیس دوربی   .باشدهای الکتر

ن مداربسته هم معروف است دارای مقطیع گرد بوده و ییک از ملزومات مهم برای  نصب لوله فلکیس که به لوله خرطویم دوربی 

ن   .تاس بسته مدار  دوربی 

 کاربردهای لوله فلکیس

ین کاربرد لوله ونن و صنعتر است. ممکن است کابلها در محیطفلکیس برای حفاظت از کابل بیشتر ییک در مست  های بت 
های الکتر

ن ممکن است  نصب به دلیل مصالح بکار رفته در ساخت و ساز آسیب ببینند. عالوه بر این تابش مستقیم خورشید و رطوبت نت 

 .ها صدمه بزنندبه کابل

 

ن مدار بسته استفاده های فلکیس برای نظم دیه بیشتر و محافظت از کابلاز این رو از لوله ها به خصوص برای نصب دوربی 

پروسه های پر پیچ و خم در طول ترین کاربرد لوله فلکیس حفاظت از کابلها، مهمشود. با توجه به انعطاف پذیری این لولهیم

 .ساختمان سازی خواهد بود
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های فلکیسنواع لولها  

های های فلکیس در سبکآل هستند. لولههای جدی بسیار ایدهها در برابر آسیبهای فلکیس برای محافظت از کابللوله

لوله فلکیس را به دو نوع اصیل   توان انواعشوند. به طور کیل یمها و کاربردهای مختلف تولید یمف، مناسب برای محیطمختل

 .روکش دار و بدون روکش تقسیم بندی کرد

 لوله فلکیس عایق دار یا روکش دار 1.

ن بسته نوع روکش دار آن   پوشش وها به دلیل عایق بودن است. این لولهییک از پرکاربردترین انواع لوله فلکیس برای نصب دوربی 

کش دار های رو کنند. استفاده از این لولهها در مقابل رطوبت و تابش خورشید محافظت کامل یمکه دارند از کابل PVC پالستییک

ونن متداولدر محیط  .تر استهای بت 

 لوله فلکیس بدون روکش 2.

ن نوع از نوع بدون روکش آن است. این نوع لوله فلکیس که به لوله خرطویم بدون  بسته مدار  دوربی    فلکیس لوله انواع دومی 

ن شناخته یم PVC پوشش  .دهای داخیل کاربرد دار شود به دلیل عایق نبودن بیشتر در محیطنت 

 

پذیرهای فلکیس انعطافمزایای لوله  

 برای محصور کردن سیمهانی هستند  های فلکیس لولهلوله
ً
ییک استفاده یمکه معموال شوند که برق یک ساختمان یا های الکتر

ن یمخانه را تام ه های انعطافکنند. لولهی  پذیر بسته به کاربردشان از مواد مختلفن مانند فلز، فوالد، الیاف، پالستیک و غت 

 .شوندساخته یم

ن  خرید  انتخاب نوع مناسب لوله خرطویم هنگام کند تا اطمینان حاصل کنید که سیم کیسی برق به شما کمک یم مداربسته دوربی 

ن نصب صحیح سیستمبه اندازه کافن محافظت یم ن مدار بستشود. همچنی  کند و احتمال ه را به طور موثر حفظ یمهای دوربی 

 .دهدخطرات را کاهش یم

ن  ن نیستید، دانسیر  به شما یم بسته مدار  دوربی    فلکیس لوله مزایای اگر در مورد استفاده از لوله فلکیس مطمی 
ی

تواند کمک بزرگ

پذیر انتخانی های کابیل انعطافکانال  ارائه دهد. برای کسب اطالعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید تا بتوانید هنگام خرید 

 .آگاهانه داشته باشید

 پذیرهای فلکیس انعطافمزیت برتر لوله 5

 :پردازیمپذیر یمهای فلکیس انعطافمزیت لوله 5در ادامه به 

 بادوام بودن 1.

ها از مواد اولیه با کند. برای ساخت این لولهمحافظت کامل را در قالب یک پوشش ارائه یم بسته مدار  دوربی    فلکیس لوله

دهند و شود که سطح باالنی از استحکام مکانییک را ارائه یماستفاده یم PVC شده ویژه واصالح PA6 آمیدکیفیت برتر مانند پیل

 .کنندها کمک یمتر آنبه دوام طوالنن 
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ی

 و بریدگ
ی

ن این مواد به محافظت در برابر سوراخ شدگ ها کمک کرده و در نتیجه از بروز حوادث کیسی داخل آنسیم همچنی 

ی یم ییک جلوگت 
های ناشی از نور آفتاب و باد و باران از آسیب های داخیلها، کابلکنند. به دلیل حفاظت باالی این لولهالکتر

 .ایمن خواهند بود

 پذیر بودنانعطاف 2.

امکان پیچش و خم شدن را بدون استفاده از هیچ ابزار  بسته مدار  دوربی    فلکیس ولهل همانطور که از نام آن مشخص است

 در اکتر پروژهاضافن فراهم یم
ً
ن دلیل است که معموال  .شودهای تجاری استفاده یمکند. به همی 

 نصب راحت 3.

ن لولهپذیر فلکیس سبک وزن هستند و نصب آنهای انعطافلوله ای مقرون به های فلکیس وسیلهها بسیار آسان است. همچنی 

ندها محسوب یمرصفه برای محافظت از سیم ده توسط برق کارها مورد استفاده قرار یم گت 
 .شوند. بنابراین به طور گستر

 پرکاربرد بودن لوله فلکیس 4.

ن محافظت یمسیم بسته مدار  دوربی    فلکیس لوله ن یا سوخیر کند. عالوه بر کاربردهای تجاری، برای کاربردهای ها را از آتش گرفیر

ن دلیل است که لوله ن ایده آل هستند. به همی   در فضای باز نت 
 .کاره هستندهای فلکیس همیشه یک راه حل همهمسکونن

س بودن 5.  در دستر

ی نشان شوند. به عنوان مثال، لولهاف مختلف ساخته یمهای مختلف برای اهدها و رنگها در شکلاین لوله های خاکستر

ییک برای کاربردهای هیدرولیک استیم ن نشانگر سیم کیسی الکتر  .دهند که در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم هستند و رنگ ستی



 

 نکانر که باید قبل از نصب لوله فلکیس در نظر گرفته شود
 تحقیقات الزم را انجام دهید تا نوع مناسب لوله را که نیازهای خاص شما را  بسته دار م دوربی    فلکیس لوله نصب قبل از

 .کند انتخاب نماییدبرآورده یم
 ن ساختمانن و ضوابط برق منطقه ن نوع مناسب لوله مورد حتما قوانی   خود را بدانید. به این دلیل که این قوانی 

ی
ای محل زندگ

 .کننداستفاده در یک برنامه خاص را مشخص یم

 ن شوید که لولدر صورت لزوم، یم ن برای بررش پروژه خود استخدام کنید تا مطمی  های توانید یک بازرس ساختمان را نت 
 .ایدفلکیس مناستی را انتخاب کرده

 ن مدار بسته برای اطمینان از ایمتن سیم ییکانتخاب نوع مناسب لوله فلکیس دوربی  ی از هرگونه خطرات الکتر  ها و جلوگت 
ی از انجام مجدد کارها به شما کمک  وری به اطمینان از ایمتن ساختمان و جلوگت  ن این موارد رصن وری است. در نظر گرفیر رصن

 .کندیم

 

 

 نحوه نصب لوله فلکیس

ن به ضبط کننده  ن و سیم ویدئو از دوربی  برای هر کیس که سیع در نصب یک سیستم امنیتر در خانه دارد رساندن برق دوربی 

 منگنه کردن سیم
ی

است. گایه اوقات ممکن است این کار به سادگ ن  .ها در امتداد دیوار باشدویدئو همیشه چالش برانگت 

ن دلیل نصب آن برای افراد حرفه بسته مدار  دوربی    فلکیس لوله از  استفاده ای در صنعت امنیت بسیار رایج بوده و به همی 

یدای نیستند و باید براشود. با این حال، همه افراد حرفهکاری ساده محسوب یم  .ی این کار از افراد با تجربه کمک بگت 

ن مدار بسته در برابر کیسی برای محافظت از کابلهای زیادی وجود دارد که مجبور هستید از نویع لولهموقعیت های دوربی 

ن کمک یم  مدار بسته به حفظ زیبانی دیوارها نت 
ن ی لوله فلکیس دوربی   .کندعنارص محییط استفاده کنید البته بکارگت 



 

ن انواع مختلفن از لولهه ترین و تنها ها استفاده کرد اما برای سهولت کار قصد داریم پرمرصفها وجود دارد که یم توان از آنمچنی 

 .نوع را که برای استفاده مسکونن توصیه یم شود را مورد بحث قرار دهیم

ین نوع لوله فلکیس کدام است؟  بهتر

ین گزینه باشدیم PVC ید، کانالخواهید خودتان لوله فلکیس نصب کناگر یم است ” پیل وینیل کلرید“مخفف  PVC .تواند بهتر

 یک پالستیک تولید شده از نفت است. لوله نی وی ش هنوز هم ساده
ً
ترین انتخاب برای نصب است. این نوع لوله که اساسا

ن میل برق  .ساخته شده و ضد آب است (NEC) مطابق با قوانی 

 محل نصب لوله فلکیس

ن نصب روی دیوارها است. اما گایه پیش یم بسته مدار  دوربی    فلکیس لوله نصب ل اصیلمح آید که آن را روی سقف نت 

وری است. این بستکنند. استفاده از بستیم ها را باید با توجه های مخصوص به تعداد الزم برای نصب لوله فلکیس الزم و رصن

 .نیدبه سایز لوله فلکیس مورد استفاده خود تهیه ک
 

 

  



 

 اطالعات کیل درباره قیمت لوله فلکیس

  بسته مدار  دوربی    فلکیس لوله قیمت های فلکیس در بازار وجود دارندتلفن از لولهاز آنجانی که انواع مخ
ی

ن به نوع لوله بستیک نت 

ن نوع روکش دار و بدون روکش لوله ن در قیمتدارد. همچنی   .شوندهای مختلفن عرضه یمهای فلکیس نت 

ن مدار بسته تاثت  یم ن نرخ ند یمگذار از دیگر عوامیل که روی قیمت لوله فلکیس دوربی  اژ و همچنی 
توان به سایز، برند لوله، متر

ی توان لولهدالر اشاره کرد. با این حال یم هزار تومان به باال در بازار تهیه کرد. این قیمت با توجه به  10های فلکیس را از متر

 .عوامیل که در باال گفتیم متغت  خواهد بود

 بندیجمع

ن مدار بسته وسیله ده در صنعت ای مقرون به رصفه و ایمن برای محافظت از سیملوله فلکیس دوربی  ها است و به طور گستر

د. این لوله ها در دو نوع روکش دار و بدون روکش تولید یمساختمان سازی مورد استفاده قرار یم شوند که نوع روکش دار آن گت 

ی در عایق بندی در بر   .ابر آفتاب و رطوبت داردکارآنی بیشتر

 
ی

ها اشاره کرد. عالوه بر این با توان به انعطاف پذیری و مقاومت باالی آنیم بسته مدار  دوربی    فلکیس لوله های مهماز ویژگ

ن وجود دارد. از این رو استفاده از این لوله کمک این لوله یسیته ساکن نت 
، امکان تخلیه الکتر ن در ها و به واسطه اتصال به زمی 

 و تجاری جایگایه ویژه دارد
ی

 .مصارف خانیک
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