
 pol دکل

موعه ای از دکل های تک پایه هستند که برای ارتفاع های کم استفاده می شود. از نظر وزن سبک هستند و معموال جهت زیر مج

نصب بر روی بام استفاده می شوند. به نوع زمینی این دکل ، میکرو هم گفته می شود. بدنه این نوع دکل لوله بوده و سکشن 

دند. دستگاه رپیتر در بحث مخابرات عمدتا بر روی این نوع دکل قرار گرفته و به ها به صورت فلنچ به فلنچ به هم متصل می گر

 دکل میکرو رپیتر مرسوم می باشد.

  

 ICBدکل 

این نوع دکل به دلیل وجود فونداسیون پیش ساخته از سرعت باالیی در نصب و تجهیز برخوردار بوده و همچنین مزیت بارز آن 

کان دیگر می باشد. مزیت دیگر این دکل نسبت به دکل های خودایستا سکشن های یکپارچه قابلیت جابه جایی از مکانی به م

 آن می باشد که در سرعت نصب تاثیر گذار است.

 xpoleمتری با قاعده مثلثی طراحی و نصب شده و قابلیت نصب استراکچر  6متری در سکشن های  48این نوع دکل تا ارتفاع 

 .را دارد microwave mounting و

 کیلومتر بر ساعت می باشد. 130متر مربع و سرعت باد  15دکل فوق دارای سطح بادگیر 

 TIA/EIA-222Fپوشش گالوانیزه منطبق با استانداردهای 

  

 Narrow Base (NB)دکل 

شغال مشابه دکل های خود ایستا هستند ، که با توجه به فاصله کم لگ های دکل از یکدیگر ، فضای کمتری را ا NBدکل های 

 می کنند.

متر مربع قابل طراحی و تولید می  15کیلومتر بر ساعت و سطح بادگیر  130متر و سرعت باد  48دکل های فوق تا ارتفاع 

 باشند.

  



 Monopoleدکل 

دکل منوپل به دکلی گفته می شود که به صورت تک پایه باشد . این دکل با لوله های اسپیرال و چند وجهی ساخته می شود. 

این نوع دکل با توجه به فضای کمی که اشغال می کند مد نظر قرار گرفته و در محیط های شهری که زمین از ارزش باالیی 

 بری آنها با توجه به تک پایه بودن محدود می باشد.برخوردار است استفاده گردیده و ظرفیت بار

متر ، طراحی و تولید گردیده است، بدنه لوله ای اسپیرال و چند وجهی ، قابلیت  36دکل منوپل تولیدی این شرکت تا ارتفاع 

گرم  در ارتفاعات مختلف را دارا می باشد. پوشش گالوانیزه XPOLe, VPOLe , Microwave mountingنصب استراکچر 

 TIA/EIA-222Fمنطبق با استاندارد 

  

 self-supportingدکل 

شوند.این نوع دکل پایه تولید گردیده و پایه ها با اعضای خرپایی به هم متصل می   4پایه و  3دکل های خودایستا در دو نوع 

ها با توجه به فاصله زیاد پایه ها توانایی نگهداری انواع انتن ها و همچنین مقاومت در برابر سرعت باد شدید ، وارد بر دکل را 

 داراست.

متر بوده و مبنای طراحی  این نوع دکل ها نوع و تعداد آنتنهعای نصب شده بر روی آن و همچنین سرعت  6هر سکشن معموال 

 منطقه نصب آنت های دکل است. باد

تمام قطعاتدکل بر اساس نقشه ساخت به طور مجزا ساخته شده و برای جلوگیری از خوردگی و زنگزدگی گالوانیزه گرم می شوند 

 . و این قطعات با توجه به نقشه نصبی که همراه دکل موجود است به آسانی قابل نصب می باشد.

 Self-supportingانواع دکل 

 دکل خود ایستا لوله نبشی      -1

پایه های آن لوله و اجزای داخلی دکل نبشی می باشد، اتصال سکشن ها به صورت فلنچ بوده و اتصال اجزای 

 داخلی دکل به صورت پیچ و مهره خواهد بود.

 دکل خود ایستا تمام نبشی     -2

 هره به یکدیگر متصل می شوند.درجه می باشد و تمام قطعات به وسیله پیچ و م 90تمام اجزای آن نبشی 

کیلومتر بر ساعت قابل  160متر مربع و سرعت باد  30متر و سطح بادگیر  120دکل های فوق تا ارتفاع 

 ساخت می باشد.
  



 Guyedدکل 

می شود که به وسیله مجموعه کابلهای فوالدی به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار به دکلی گفته  دکل مهاری

می گردد. مزیت این نوع دکل ، وزن پایین و سبکی سازه دکل بوده و اغلب در شبکه همراه ،  رادیو و بی 

ردد. سیم و شبکه های رایانه ای دور و در مکانهایی که فضا به قدر کافی موجود باشد مورد استفاده می گ

دکل مهاری با قابلیت نصب در پشت بام منازل و ادرات ، می تواند از مزیت ارتفاع ساختمان به نمفع 

کاربران برای پوشش بیشتر شبکه بهره گیری نماید. دکل مهاری بسته به ابعاد و نوع ساخت به چند دسته 

 تقسیم می شود:

کل ) سه وحهی و جهار وجهی ( اشاره کرد که با با قاعده مثلثی ش Gاز انواع آن می توان به دکل های سری 

 35Gسانتی متر ،  45با قاعده  45Gسانتی متر،  55با قاعده  55Gسانتی متر ،  65با قاعده  65Gانواع 

متر تولید می شوند. این دکل ها به صورت سه ضلعی  و به صورت سکشن های سه  60، تا ارتفاع  G80و

 متری مورد استفاده قرار میگیرند.

 گردد. متر مربع تولید می 7کیلومتر بر ساعت و سطح بادگیر  130دکل های فوق دارای سرعت باد 

ارائه دهنده خدمات فروش، نصب و یا باز کردن دکل مهاری می باشد پس برای استفاده از این  شرکت شایگان              

 حاصل فرمایید تماس ما با  خدمات

  

 دکل انتقال نیرو

انرژی الکتریکی را می توان بطور اقتصادی به فاصله های دور انتقال داد. برق از نیروگاه تا مراکز بار به وسیله 

 خطوط انتقال فشار قوی انتقال می یابد.

اکثر خطوط انتقال ، هوایی می باشند زیرا خطوط زمینی برای انتقال به فواصل زیاد بسیار گران تمام می 

 شوند.

هادی های خطوط هوایی به وسیله به وسیله برجهای مشبک فوالدی )دکل( ، جهت عایق نمودن هادیها از 

از پایه های بلند این امکان را  زمین در هر نوع شرایط جوی و جلوگیری از تماس اتفاقی می باشد.استفاده

 می دهد تا از اسپان های بلند ئو در نتیجه تعداد پایه های کمتری استفاده کرد.
  

 دکل های پرچم 

دکل های موجود در جاده ها و پرچم ها به علت سرعت باد و شرایط مختلف محیطی باید به دقت مورد 

 مطالعه و ارزیابی قرار گیرند.

 ها با توجه به شرایط جوی نیازمند محاسبات دقیق و تجربه زیادیاست.طراحی این نوع دکل 

http://shayeganco.ir/%d8%af%da%a9%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://shayeganco.ir/%d8%af%da%a9%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://shayeganco.ir/%d8%af%da%a9%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://shayeganco.ir/
http://shayeganco.ir/
http://shayeganco.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/


  

 دکل های روشنایی 

دکل های روشنایی بهترین راه حل برای روشنایی فضاهای باز با ابعاد بزرگ می باشد. با توجه به نوع کاربری 

تا  6لف به تعداد دکل و محلی که برای آن طراحی شده است امکان نصب پرژکتور با توان های مصرفی مخت

 عدد بر روی آن وجود دارد. 36

 موارد کاربرد :

 پارکینگ های روباز

 محوطه کارخانجات

 باراندازها،بنادر و فرودگاهها

 پارک ها و مکان های تفریحی

 میادین و استادیوم ورزشی

 سایت های نفت ، گاز و پتروشیمی
  

 دکل های استادیوم

اع های متفاوت برای روشنایی محوطه های ورزشی طراحی و ساخته دکل ها و سازه های استادیوم در ارتف

شده اند. طراحی و ساخت این نوع سازه ها به متراژ ورزشگاه ، میزان روشنایی مورد نیاز ، شرایط محیطی ، 

 تعداد تماشاگران و ... بستگی دارد.

 


