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 .تی هستندخصوصیات ذکر شده برای گریتینگ کامپوزیتی ، دالیل افزایش چشمگیر طول عمر آنها و بیانگر مزیت اقتصادی استفاده از گریتینگهای کامپوزی

  123-44344444-44344144: تلفن -گروه مهندسی تولیدی پویش  

WWW.PouyeshGroup.com 

انجام  با نموده استسعی  گریتینگ کامپوزیتی مقاطع مختلف با تولید و ارائه پویشگروه مهندسی تولیدی 

آنررا ارایگنی    ، آزمایشهای مورد درخواست، در آزمایشگاههای معتبر و تستهای عملیاتی مورد نظرر در ملرپ ورروهه هرا    

 .نمایدفلنی شبكه ها و گریتینگ های 

.اسرت  گردیرده دو چنردا،   ، قابلیرت ارایگنینی آ، ،  کرامووزیتی   ریتینرگ گ قیمت مناسر  و مشخاراخ خرا    بدلیپ 
 

 انروا  از گریتینرگ کرامووزیتی   در تولیرد  :  مقاومت در مقابل خوردگی -1

اسررتداده  هررا و الیررا  رزین

میشود کره مقاومرت آ، را   

در برابر اسیدها و بازها و به 

طرررور کلررری خررروردگی   

 .شیمیایی افنایش میدهد

رقه در برابر اصابت ا عدم تولید:  کی و مغناطیسیایزوالسیون الکتری -2

 یعررایا الكتریكررو  ،ضررربه

بود، گریتینگ کرامووزیتی  

در مقایسه با مشرابه فلرنی   

منیتی است که میتوا،  آ،،

از بررر  بررا اسررتداده از آ، 

 .گرفتگیها الوگیری نمود

برا اسرتداده از رنگهرای متنرو  در سراخت      : رنگتنوع و ثابت بودن  -3

بود، آنها و ترکی  رنرگ برا رزیر      Anti UVامووزیتی و گریتینگهای ک

 .قبپ از تنریا، باعث ثابت بود، رنگ گریتینگهای کامووزیتی شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: وزن بسيييیار پيييا ی   -4

کررررامووزیتی در گرتینررررگ 

مقایسه با گریتینگ فلرنی برا   

 ابعرراد یكسررا، وز، کمتررری 

مقاومرت   ، به رغم آنكره دارد 

برررای  گریتینررگ کررامووزیتی

، بسریار باسسرت   ،تلمپ وز،

فلن باعث به حداقپ رسرید، هنینره هرای     نسبت به ⅓ آ، تا کاهش وز،

کياهش عيوارج مسيمی    و بدلیپ وز، بسیار کمترر باعرث   استراکچر 

 .کارگران در زمان مابجایی گریتینگها میگردد

درمللهایی که بردلیپ ریرن    : (بدون خطر سر خوردن)بدون لغزش  -5

ا، مررررواد لهننررررده، امكرررر 

سررررخوردگی وارررود دارد،  

سطوح گریتینگ کرامووزیتی  

با استداده از ترکیر  خاصری   

کررررامه نرررراهموار و دارای   

 .از سر خوردن روی آن ملوگیری میشوداصطكاک میگردد و 

  مقاوم در برابر آتش سوزی -6

خرا  در   مرواد  بدلیپ واود

 که گریتینگ رزینیترکیباخ 

کررامووزیتی از آنهررا سرراخته  

سررمی و  میشرروند، بخارهررای

 هررایگریتینگبررر   ،آتييش

 .ندارند تاثیریکامووزیتی 



30×30
38
5_6
68%
19

1/22×3/66
1×4

 1835 :(کیلوگرم)بار نقطه ای

1250  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

730  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

30×142
38
8
6
67%
16

1/22×3/66

1380 :(کیلوگرم)بار نقطه ای

935  (کیلوگرم)بار نقطه ای

540  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

30×30
15
6.5
5.5
78%
7

1/22×3.66

 375 :(کیلوگرم)بار نقطه ای

305  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

206  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

H38-30×142: کد فنی- میلیمتر38 میلیمتر و ارتفاع 30×142مشخصات گریتینگ کامپوزیتی چشمه 

Non Slip ،Anti UV ،Iso Resinمیلیمتر،38 و ارتفاع 30×142،ابعاد چشمه باز 7گریتینگ کامپوزیتی تسمه در تسمه، ضخامت تسمه :    شرح

(میلیمتر)ابعاد چشمه باز 
(میلیمتر)ارتفاع گریتینگ 

(میلیمتر)ضخامت باالی تسمه 
(میلیمتر)ضخامت پایین تسمه 

درصد ناحیه باز
(کیلوگرم)وزن هر مترمربع 
(متر)ابعاد پنل 

 میلیمتر38گریتینگ کامپوزیتی مینی مش با ارتفاع  ( میلیمتر1/15) درصد ارتفاع  3 براساس خمش مجاز جدول بارگذاری

912  :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 7460  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر40عرض تکیه گاه 

452   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 3350  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر60عرض تکیه گاه 

243   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 1150  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر100عرض تکیه گاه 

کف پوش سازه های صنعتی با افزایش قابلیت تهویه گازها و بخارات محیط، مسیرهای ریزش مواد شیمیایی، پوشش روی کانالها با قابلیت بارگذاری باال :کاربری

....            ضربه پذیری باال در محیطهای صنعتی، تصفیه خانه های صنعتی سایت های پتروشیمی، نیروگاههای سیکل ترکیبی، پوشش مسیرهای تردد سدها و 

H15-30×30: کد فنی- میلیمتر15 میلیمتر و ارتفاع 30×30مشخصات گریتینگ کامپوزیتی چشمه 

(میلیمتر)ارتفاع گریتینگ 
(میلیمتر)ضخامت باالی تسمه 

درصد ناحیه باز
(کیلوگرم)وزن هر مترمربع 
(متر)ابعاد پنل 

(میلیمتر)ضخامت پایین تسمه 

 سانتیمتر40پوشش کف پله پلهای عابر پیاده، پوشش پله های کارخانه های تولید مواد شیمیایی و تصفیه خانه  فاضالب، پوشش کانال عرض کمتر از   : کاربری

        روی مسیرها تردد در سالن بدنه سازی صنایع خودرو ، و صنایع تولید مواد غذایی و لبنیات ، جایگزین توریهای فوالدی کششی برای فنس عایق و مقاوم

.....               کف مسیرهای تردد در معرض ریزش در صنایع سیمان، کارخانه فرآوری مواد معدنی، کف پوش صنعتی با قابلیت بارگذاری باال در کارخانجات  و 

 میلیمتر15گریتینگ کامپوزیتی مینی مش با ارتفاع  ( میلیمتر0/45) درصد ارتفاع  3 براساس خمش مجاز جدول بارگذاری

 245   : (کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 1783  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر20عرض تکیه گاه 

204   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 1486  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر30عرض تکیه گاه 

...روی کانالهای مسیر تردد خودرو، کف پوش سازه های صنعتی پاالیشگاه و صنایع پتروشیمی، کارخانه های تولید مواد شیمیایی و   : کاربری

 سانتیمتر40عرض تکیه گاه 
4210  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر60عرض تکیه گاه 

1460  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول 

137   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 756  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر40عرض تکیه گاه 

Non Slip ،Anti UV ،Iso Resin میلیمتر،15 و ارتفاع 30×30،ابعاد چشمه باز 6گریتینگ کامپوزیتی تسمه در تسمه، ضخامت تسمه :    شرح

(میلیمتر)ابعاد چشمه باز 

 سانتیمتر100عرض تکیه گاه 

درصد ناحیه باز
(کیلوگرم)وزن هر مترمربع 
(متر)ابعاد پنل 

9626  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول 

 میلیمتر38گریتینگ کامپوزیتی مینی مش با ارتفاع  ( میلیمتر1/15) درصد ارتفاع  3 براساس خمش مجاز جدول بارگذاری

 1140  :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 

570   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 

304   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 

 H38-30×30: کد فنی- میلیمتر38 میلیمتر و ارتفاع 30×30مشخصات گریتینگ کامپوزیتی چشمه 

Non Slip ،Anti UV ،Iso Resinمیلیمتر،38 و ارتفاع 30×30،ابعاد چشمه باز 6گریتینگ کامپوزیتی تسمه در تسمه، ضخامت تسمه :    شرح

(میلیمتر)ابعاد چشمه باز 

(میلیمتر)ضخامت تسمه 
(میلیمتر)ارتفاع گریتینگ 

(متر)ابعاد پنل 

 013-44664899فروش کارخانه ماسال  021-44148997-44149345: تلفندفتر مرکزی تهران -گروه مهندسی تولیدی پویش
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11×11
40×40
30
5_7
42%
18
1×4

 1840 :(کیلوگرم)بار نقطه ای

1211  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

710  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

42×42
40
6.8
5
74%
16

1/22×3/66

1853 :(کیلوگرم)بار نقطه ای

1444  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

742  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

30×30
30

5.5_6.5
60%
15

1/22×3.66
1×4

 1430 :(کیلوگرم)بار نقطه ای

956  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

494  :(کیلوگرم)بار نقطه ای

 H30-11×11/40×40:  کد فنی -(چشمه کوچک)مشخصات گریتینگ کامپوزیتی مینی مش

Non Slip ،Anti UV ،Iso Resinمیلیمتر،30 و ارتفاع 11×11،ابعاد چشمه باز 6گریتینگ کامپوزیتی تسمه در تسمه، ضخامت تسمه :    شرح

(میلیمتر)ابعاد چشمه باز 

(میلیمتر)ارتفاع گریتینگ 
(میلیمتر)ابعاد چشمه اصلی 

(متر)ابعاد پنل 

 سانتیمتر80عرض تکیه گاه 

(میلیمتر)ضخامت تسمه 
درصد ناحیه باز

(کیلوگرم)وزن هر مترمربع 

10880  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول 

 میلیمتر30گریتینگ کامپوزیتی مینی مش با ارتفاع  ( میلیمتر0/9) درصد ارتفاع  3 براساس خمش مجاز جدول بارگذاری

 1857  :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 

652   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 

345   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 

پوشش کانالهای اطراف مجتمع تجاری و سالنهای فرودگاهها-اسکله قایقهای مسافری-ایستگاههای مترو و پایانه های راه آهن-مسیرهای پر تردد  :کاربری

 سانتیمتر40عرض تکیه گاه 
4140  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر60عرض تکیه گاه 

1852  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول 

213   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 1121  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر80عرض تکیه گاه 

روی مسیرهای تردد پاالیشگاه و صنایع پتروشیمی، کارخانه های تولید مواد شیمیایی و تصفیه خانه  فاضالب، سکوهای بازدید قطارهای مترو  : کاربری

.....            پوشش کانالهای ریزش آب و مواد شیمیایی در صنایع،کارخانه های سیمان، سالنهای رنگ کارخانجات و صنایع تولید مواد غذایی و لبنیات و 

....پوشش کانالهای عبور کابلهای برق فشار قوی و -پوشش کف و دیواره های معادن-طبقات کارخانه گندله سازی و سنگ آهن-          طبقات قفسه های انبار ها

 میلیمتر30گریتینگ کامپوزیتی مینی مش با ارتفاع  ( میلیمتر0/9) درصد ارتفاع  3 براساس خمش مجاز جدول بارگذاری

 975   : (کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 7975  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر40عرض تکیه گاه 

439   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 3268  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر60عرض تکیه گاه 

Non Slip ،Anti UV ،Iso Resinمیلیمتر،30 و ارتفاع 30×30،ابعاد چشمه باز 6گریتینگ کامپوزیتی تسمه در تسمه، ضخامت تسمه :    شرح

(میلیمتر)ابعاد چشمه باز 
(میلیمتر)ارتفاع گریتینگ 
(میلیمتر)ضخامت تسمه 

درصد ناحیه باز
(کیلوگرم)وزن هر مترمربع 
(متر)ابعاد پنل 
(متر)ابعاد پنل 

316   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 1530  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر100عرض تکیه گاه 

...کف پوش سازه های صنعتی ، پوشش روی کانالهای مسیر تردد خودروهای کار ، کارخانه های تولید مواد شیمیایی و  :کاربری

.....          پوشش کف مسیرهای تردد در معرض ریزش در صنایع سیمان، صنایع معدنی، کف پوش صنعتی با قابلیت بارگذاری باال در کارخانجات  و 

H30-30×30: کد فنی- میلیمتر30 میلیمتر و ارتفاع 30×30مشخصات گریتینگ کامپوزیتی چشمه 

(متر)ابعاد پنل 
 میلیمتر40گریتینگ کامپوزیتی مینی مش با ارتفاع  ( میلیمتر1/2) درصد ارتفاع  3 براساس خمش مجاز جدول بارگذاری

1179  :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 9643  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر40عرض تکیه گاه 

647   :(کیلوگرم) متر1بار متمرکز خطی در طول 4970  :(کیلوگرم) متر1بار گسترده در طول  سانتیمتر60عرض تکیه گاه 

H40-42×42: کد فنی- میلیمتر40 میلیمتر و ارتفاع 42×42مشخصات گریتینگ کامپوزیتی چشمه 

Non Slip ،Anti UV ،Iso Resinمیلیمتر،40 و ارتفاع 42×42،ابعاد چشمه باز 6گریتینگ کامپوزیتی تسمه در تسمه، ضخامت تسمه :    شرح

(میلیمتر)ابعاد چشمه باز 
(میلیمتر)ارتفاع گریتینگ 

(میلیمتر)ضخامت باالی تسمه 
(میلیمتر)ضخامت پایین تسمه 

درصد ناحیه باز
(کیلوگرم)وزن هر مترمربع 

ابعاد چشمه و ارتفاع متنوع و با استفاده از رزینها با مشخصات شیمیایی متفاوت و تغییر در مقدار  باگریتینگ پویش کامپوزیت  

 .فراهم مینماید بازه انتخاب گسترده را برای محیطهای خورنده و بارگذاریهای متفاوتدرصد ترکیب رزین و مواد تشکیل دهنده،

 .،با حفظ سبکی گریتینگ پویش کامپوزیت،استحکام مورد نظر را تأمین میکندچند الیهمسلح شده با الیاف پیوسته رزین محصول با استفاده از 
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خط بدنه سازی خودرو  گریتینگهای کامپوزیتی 

 شرکت تاپکو (Siena)فیات


