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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران  مجله نت   
 

 انواع روکش کابل شبکه 
 ( PVC  ،  LSZH   و  PE   ) 

 
می که  اصلیهمونطور  از  شبکه  کابل  ترین دونین 

های یک شبکه محسوب میشه که ارزش خیلی زیرساخت
های یک شبکه کار کرده  باالیی هم داره. اگه با زیرساخت

اسم   زیاد  احتمال  گوشتون    LSZHو    PVCباشین  به 
گیرن ها نوع روکش کابل شبکه رو در بر میخورده. این اسم

. روکش کابل  های خودشون رو دارنکه هرکدوم خاصیت
ویژگی از  یکی  انتظار،  بر خالف  در  شبکه  مهم  خیلی  های 

شبکه کابل  خرید  از  زمان  اون،  درست  انتخاب  که  است 
مهم اون  از  و  مالی  جلوگیری ضررهای  جانی  تلفات  از  تر 

کنه. با ما همراه باشین تا انواع روکش کابل شبکه رو  می 
 در این مقاله بررسی کنیم. 

 

https://netran.net/mag/انواع-روکش-کابل-شبکه/
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های یک شبکه محسوب میشه که ارزش ترین زیرساختدونین کابل شبکه از اصلیهمونطور که می
 LSZHو    PVCهای یک شبکه کار کرده باشین احتمال زیاد اسم  خیلی باالیی هم داره. اگه با زیرساخت

این اسم بر می به گوشتون خورده.  رو در  های گیرن که هرکدوم خاصیتها نوع روکش کابل شبکه 
های خیلی مهم در زمان خرید . روکش کابل شبکه بر خالف انتظار، یکی از ویژگیخودشون رو دارن

تر از تلفات جانی جلوگیری است که انتخاب درست اون، از ضررهای مالی و از اون مهمکابل شبکه
 کنه. با ما همراه باشین تا انواع روکش کابل شبکه رو در این مقاله بررسی کنیم. می

 ایای اون روکش کابل شبکه و مز

 
است که هم با ارزشه و هم کار خیلی اساسی   ترین عضو شبکهطور که گفتیم کابل شبکه مهمخب همون

های  به همین دلیل کابل  .محافظت از اون امر مهمیههای مهم رو انجام میده. پس  یعنی انتقال داده 
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مقاومت بهتری در برابر عوامل محیطی و مخرب   تاکنن  های مخصوصی تولید میشبکه رو با روکش
انواع روکش مختلف طراحی و تولید شده که کابل شبکه رو هم در برابر بارون و برف،   .نداشته باش

 سوزی مقاوم کنن. هم در برابر ولتاژ باال و آتش

ی مزایایی که داره، یکسری مشکالتی هم به همراه داره. یکی از ر کنار همهروکش کابل شبکه د
البته این موضوع  کنه. ترین مشکالت روکش کابل شبکه دودیه که موقع سوختن تولید می مهم

 کنه.های ناامن صدق میفقط در مورد بعضی از روکش

 PVCروکش کابل  

PVC    یاPolyvinyl Chloride   های شبکه و برق ایه که به عنوان روکش همه منظوره در انواع کابلماده
پذیری باالیی داره و میشه از اون در مصارف سبک استفاده میشه. این روکش قیمت پایین و انعطاف

و ولتاژ پایین به خوبی استفاده کرد. البته مقاومت اون خیلی باال نیست و در برابر گرما، نور خورشید 
های بیرونی استفاده کرد. این روکش قابل اشتعاله پذیره و نمیشه از اون در محیطگی آسیب و خورد

 کنه که همراه با دود هستش. و در صورت سوختن گاز سمی تولید می
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های ساختمون منتقل میتونه خطرساز باشه و آتش رو به سراسر نقطه PVCپذیری روکش  اشتعال
در مصارف سنگین و ولتاژ باال که   PVCروکش کابل شبکه کنه. برای همین موضوع استفاده از 

 سوزی بشه، پیشنهاد نمیشه.ممکنه باعث آتش

یا   NECدارن که توسط سازمان  CMPو  CMR ،CMG ،CMانواع استانداردهای   PVCهای کابل 
National Electrical Code .تعریف شدن 

 LSZHروکش کابل شبکه  
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LSZH    مخففLow Smoke Zero Halogen    .هستش که به معنی بدون هالوژن و با دود کمهLSZH 
یک نوع روکش کابل ایمنه که در تولید اون از عناصر هالوژن استفاده نشده. این به این معنیه که در  

از   SFTP هایدر کل بهتره برای کابلکنه و خطر کمتری داره.  گازهای سمی تولید نمی  ،صورت سوختن
های شیلد دار و  خواین راجع به کابل استفاده کنین چون امنیت بیشتری داره. اگه می LSZH روکش

رو   چیست؟   SFTPو   UTPتفاوت کابل شبکه یبیشتر بدونین مقاله  UTPتفاوتشون با کابل شبکه 
 .مطالعه کنین

درصد   90ایجاد میشه،  به این معنیه که دودی که از سوختن این نوع روکش  Low Smokeعبارت 
پذیری خیلی کمی نسبت تولید میشه. همچنین اشتعال PVCکمتر از مقدار دودیه که از سوختن 

 کنه.داره و آتش رو به جاهای مختلف ساختمون منتقل نمی PVCبه روکش کابل 

در برابر عوامل محیطی مثل خوردگی، بارون و برف مقاومت   PVCمثل روکش    LSZHروکش کابل شبکه  
 . LSNHو  LSHF ،LSOHند از: اعبارت LSZHهای خیلی باالیی نداره. انواع مختلف روکش

 PEروکش کابل شبکه  

 

https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-ftp-%d9%88-sftp/
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های  های قبلی مقاومت باالتری نسبت به مخربنسبت به روکش  PEروکش کابل شبکه پلی اتیلن یا 
صورت تنها از در کابل شبکه به  PEین وجود، خیلی کم دیده میشه که روکش  دارن. البته با امحیطی  

یا    PVCروی روکش معمولی مثل    EP یا  Outdoor کابل شبکه روکشها محافظت کنه. معموال از  کابل
LSZH  های  استفاده میشه و کابلOutdoor   به کمک همین موضوع روکش دوالیه دارن و مقاومت

 نسبتا باالتره.  PEهای با روکش خیلی خوبی در برابر آب، نور و گرما نشون میدن. قیمت کابل

 PVCو   LSZHتفاوت روکش کابل شبکه  

 
طور کلی چند فرق عمده با از لحاظ ظاهری تفاوت خاصی ندارن اما به LSZHو  PVCهای شبکه کابل

 : هم دارن

باالتره که این تفاوت قیمت به   PVCهای شبکه  نسبت به کابل  LSZHهای شبکه  قیمت: قیمت کابل
 . گرده برمی LSZHساختار ایمن روکش 

کابلانعطاف روکش  LSZHهای شبکه  پذیری:  به  بیشتری نسبت  های در مقابل خم شدن مقاومت 
PVC  به خم شدن نیاز داره    جا بشه یاهای شبکه شما باید جابهنشون میدن. اگه کابلPVC   گزینه

 بهتریه. 

https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-outdoor/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-outdoor/
https://netran.net/product-tag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-outdoor/
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تونن کشنده و خطرناک باشن چون دودهای می  PVCهای شبکه  سوزی کابلایمنی: در زمان آتش
 LSZHترن. اما در مقابل کابل شبکه  کنن و این دودها از خود آتش خطرناکسمی زیادی تولید می

خیلی   LSZHپذیری روکش  کنه. همچنین اشتعالهالوژن نداره و اگه بسوزه، دود خیلی کمی تولید می
 تره.پایین

 ؟ کنیمکدوم روکش برای کابل شبکه رو انتخاب 

های این انتخاب بستگی به شرایط محیطی و کاربرد کابل شبکه در اون محیط داره. معموال در مکان
 استفاده کنین بهتره:  LSZHزیر از کابل شبکه 

 های بزرگ ها، دیتاسنترها و ارگانها باالست مثل کارخونههایی که تعداد و حجم کابلمکان •
 ها ها و مدرسهها قرار دارن مثل دانشگاه زدیکی کابلهایی که تعداد افراد بیشتری در نمکان •
آتشمکان • ممکنه  و  خشنه  اون  کاری  شرایط  که  کارخونههایی  مثل  بشه  ایجاد  و سوزی  ها 

 ها کارگاه 
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اگه به انعطاف باالیی  به غیر از مکان از کابل شبکه  های باال   PVCاز کابل شبکه نیاز داریم استفاده 
 ی هم داره. توصیه میشه چون قیمت پایین

طور های بیرونی که در معرض برف و بارون قرار دارن و نور خورشید بههای روباز و محیطمکان
گزینه خوبیه چون در برابر عوامل مخرب محیطی   PEکنه، کابل شبکه مستقیم به کابل برخورد می

 داره.  PVCو   LSZHهای مقاومت باالتری نسبت به روکش

 روکش کابل شبکه در برندهای معروف 

وکش مخصوصی دارن. البته روکش پچ کورد مثل ساختار ر کابل شبکه هر کدوم از برندهای معروف
 .استروکش در کابل شبکه

 :های زیر میتونن کمکتون کنناگه قصد خرید کابل شبکه دارین مقاله
 راهنمای خرید کابل شبکه

 انواع مغزی کابل شبکه –)آلومینیومی و تمام مس(   CCCو   CCAتفاوت کابل

نگزنس و بلدن تولید میشه. اما لگراند و نگزنس در برندهای لگراند،  PVC کابل شبکه با روکش
 .هم داره  PE کنن. نگزنس کابل شبکههم تولید می PVC+PE و  LSZH هایهای شبکه با روکشکابل

 

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cca-%d9%88-ccc/
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های سربسته  استفاده نمیشه و فقط برای محیط Outdoor یا  PE اما در تولید پچ کورد از روکش
 کنن. اما پچ کورد با روکشتولید می  PVC مناسبه. لگراند، نگزنس، بلدن و امپ پچ کوردهای

LSZH  فقط با برندهای لگراند و نگزنس دیده میشه. 

 مقاالت مرتبط 
 چرا زوج های کابل شبکه به هم تابیده شده اند؟ 

  Cat6و  Cat5e  ،Cat5نگاهی سریع به کابل شبکه
  LANهمه چیز درباره  –کابل شبکه یا کابل لن چیست؟ 

 حرف آخر 

باید بگیم که نوع روکشی که اما    ؛کنن روکش کابل شبکه و برق خیلی اهمیتی نداره ها فکر میخیلی
کنه. همچنین این روکش هر چی  کنین میتونه امنیت جانی شما رو تضمین  در کابل شبکه استفاده می

یعنی صرفه این خودش  و  کمتره  کابل شبکه شما  به  آسیب  باشه،  داشته  باالتری  در کیفیت  جویی 
قیمته. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. اگه سوالی راجع به  ی کابل شبکه که معموال گرونهزینه

ذارین تا در اسرع وقت بهتون پاسخ انواع روکش کابل شبکه دارین در قسمت نظرات برامون کامنت ب
 بدیم.

 

https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cat5e-cat5-cat6/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-cat5e-cat5-cat6/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/

