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  বিশেষ হাতিয়ারবিশেষ হাতিয়ার
  পাইপলাইন স্থাপন,পাইপলাইন স্থাপন,
  স্থাপনা প্রকৌশল ও কন্টেইনারস্থাপনা প্রকৌশল ও কন্টেইনার
  উত্পাদনের জন্যউত্পাদনের জন্য

DIN EN ISO-14001DIN EN ISO-9001 DIN EN ISO-19600 SA 8000AEO-C

https://www.centromat.de/seiten/bd/
https://www.centromat.de/downloads/gb_DIN_EN-ISO_9001_centromat.pdf
https://www.centromat.de/downloads/gb_DIN_EN-ISO_14001_centromat.pdf
https://www.centromat.de/downloads/gb_SA-8000_centromat.pdf
https://www.centromat.de/downloads/gb_DIN_EN-ISO_19600_centromat.pdf
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2  আদিআদি Made in Germany

ধরন ১এধরন ১এ

একটি সাধারণ কেন্দ্র রেখায় সমান বা ভিন্ন ব্যাসের পাইপ দ্রুত ও সঠিকভাবে সাজানোর জন্য। 

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাস পূরণ। বাড়তি সমন্বয়ের প্রয়োজন নাই। সকল অংশ সহজভাবে ঝালাইয়ের 

জন্য তৈরি থাকে।

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্ষয় রোধ করার জন্য, আমরা কেবল স্টেইনলেস স্টীল (VA ১.৪৩০১) দিয়ে 

তৈরি ক্ল্যাম্পিং আর্মসে সমস্ত ভার্সন সরবরাহ করি।

বাইরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প

আকার এআকার এ

১০ - ৭০ মি:মি:
২,০০ কি:গ্রা:

আকার বিআকার বি

৪০ - ১৪০ মি:মি:
৫,৩০ কি:গ্রা:

আকার সিআকার সি

৭৫ - ৩৩০ মি:মি:
২৬,০০ কি:গ্রা:

ক্ল্যাম্পের পরিসর
ওজন
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3 আদিআদি Made in Germany

মাত্রিক নকশার ধরন ১এ

আকার আকার এএ

এ) ১০ - ৭০ মি:মি:
বি) ১৬০ মি:মি:
সি) ১২৫ মি:মি:
ডি) ১৪০ মি:মি:
ই) ৫৭ মি:মি:
এফ) ৪১ মি:মি:
জি) ৬৫ মি:মি:

আকার আকার বিবি

এ) ৪০ - ১৪০ মি:মি:
বি) ২১০ মি:মি:
সি) ২০০ মি:মি:
ডি) ১৯০ মি:মি:
ই) ৮২ মি:মি:
এফ) ৫৫ মি:মি:
জি) ৯৫ মি:মি:

আকার সিআকার সি

এ) ৭৫ - ৩৩০ মি:মি:
বি) ৩৬০ মি:মি:
সি) ৪০০ মি:মি:
ডি) ৩৫০ মি:মি:
ই) ১১৫ মি:মি:
এফ) ১১৫ মি:মি:
জি) ২৩৫ মি:মি:

জিসিসি

এএ

ডিডি

বিবি

ই এফএফ
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4  আদিআদি Made in Germany
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ধরন ১এ-কাক্ষিকধরন ১এ-কাক্ষিক
বাইরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প "কাক্ষিক"

আকার আকার ১১

৬ - ৫০ মি:মি:
৩,৬০ কি:গ্রা:

আকার আকার ২২

১০ - ৭০ মি:মি:
৫,৭০ কি:গ্রা:

আকার আকার ৩৩

২৫ - ১৪০ মি:মি:
১২,৬০ কি:গ্রা:

ক্ল্যাম্পের পরিসর
ওজন

কাক্ষিক ঝালাইয়ের জন্য বিশেষ সংস্করণ।কাক্ষিক ঝালাইয়ের জন্য বিশেষ সংস্করণ।

কাক্ষিক ঝালাইয়ের সময় ঝালাই ইউনিট থেকে চাপ সরিয়ে নিতে আমরা ১এ-কাক্ষিক ধরন সুপারিশ 
করছি। একটি সাধারণ কেন্দ্র রেখায় সমান বা ভিন্ন ব্যাসের পাইপ দ্রুত ও সঠিকভাবে সাজানোর 
জন্য। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাস পূরণ। বাড়তি সমন্বয়ের প্রয়োজন নাই। সকল অংশ সহজভাবে 
ঝালাইয়ের জন্য তৈরি থাকে।

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্ষয় রোধ করার জন্য, আমরা কেবল স্টেইনলেস স্টীল (VA ১.৪৩০১) দিয়ে 

তৈরি ক্ল্যাম্পিং আর্মসে সমস্ত ভার্সন সরবরাহ করি।
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5 আদিআদি Made in Germany

মাত্রিক নকশার ধরন ১এ-কাক্ষিক

 আকার  আকার ১১ আকার  আকার ২২ আকার  আকার ৩৩

এ) ৬ - ৫ মি:মি: ১০ - ৭০ মি:মি: ২৫ - ১৪০ মি:মি:

বি) ২২৫ মি:মি: ৪০০ মি:মি: ৫৯০ মি:মি:
সি) ১৭৫ মি:মি: ২৩৫ মি:মি: ২৯০ মি:মি:
ডি) ২৪০ মি:মি: ৩৮৭ মি:মি: ৫৭০ মি:মি:
ই) ৯৮ মি:মি: ২৪৩ মি:মি: ৩৬০ মি:মি:
এফ) ৭১,৫ মি:মি: ৭১,৫ মি:মি: ১০৬ মি:মি:
জি) ১১০ মি:মি: ১৬০ মি:মি: ১৭০ মি:মি:

জিসি

এ

ডি

বি

ই এফএফ
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6  আদিআদি Made in Germany

ধরন ১বিধরন ১বি

যে কোনো দৈর্ঘ্যের পাইপ সঠিকভাবে কেন্দ্রে নিয়ে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকাতে। এছাড়া বাঁকা নল,  
ফ্ল্যাঞ্জ (চক্রের ধার), টি-আকার ও পাইপের অন্যান্য অংশের জন্য। একজন পাইপ মিস্ত্রিই 
পাইপ সাজানোর কাজ করতে পারে। সবদিক থেকেই ঝালাইয়ের স্থলে পৌঁছানো যায়। উইং-
স্ক্রু ভিত্তিক যন্ত্রের মাধ্যমে সূক্ষ্ণ সমন্বয় সম্পন্ন হয়। ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য আমরা 
মরিচারোধী ইস্পাতের তৈরি সংস্করণ সুপারিশ করছি।

তড়িত-বিশ্লেষণ জনিত ক্ষয় রোধের জন্য আমরা মরিচারোধী ইস্পাতের সংস্করণ সুপারিশ করছি।

বাইরের দিকে দ্রুত বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প

আকার  ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজনআকার  ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন

এ ২০ -  ৯০ মি:মি: ১,৪০ কি:গ্রা: 
বি ৫০ - ১৫০ মি:মি: ৩,০০ কি:গ্রা: 
সি ৯০ - ১৯০ মি:মি: ৩,৩০ কি:গ্রা: 
ডি ১২৫ - ২২৫ মি:মি: ৬,৮০ কি:গ্রা: 
ই ২২৫ - ৩৭০ মি:মি: ৮,৬৫ কি:গ্রা:
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7 আদিআদি Made in Germany

ধরন ১সিধরন ১সিপাইপ সেন্টারিং চেইন

যে কোনো দৈর্ঘ্যের লম্বা পাইপ সঠিকভাবে কেন্দ্রে নিয়ে 
ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকাতে। এছাড়া বাঁকা নল, ফ্ল্যাঞ্জ, টি-আকারের 
অংশ ইত্যাদি পাইপ ও ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করতে। পাঁচটি ভিন্ন 
মডেল পাওয়া যায়। ধাতুর প্রলেপ যুক্ত ইস্পাত বা মরিচারোধী 
ইস্পাতের মধ্য থেকে বেছে নিন।  শুধু সহজ অপসারণ বা শিকল-
লিঙ্কের কারণে দারুনভাবে পরিবর্তনশীল। কাজের জন্য প্রস্তুত 
করতে সেন্টারিং চেইন প্রয়োজন: ১ টি স্ট্যান্ডার্ড শিকল, ১ টি 
টেনশনার ও সম্ভাব্য বাড়তি চেইন-লিঙ্ক।

হালকা মডেল, সরল শিকল। আকার হালকা মডেল, সরল শিকল। আকার ১৫০১৫০
প্রধানত বাইরের দিকে ১৬৮.৩ মি:মি: বা অধিক ব্যাস যুক্ত পাইপের ক্ষেত্রে পাইপের ফ্ল্যাঞ্জ ঝালাই, অংশ 
হ্রাস, খন্ড-গঠন, ক্লোপার দিয়ে বন্ধ তলা তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য: ৬৫০ মি:মি: = ৫ শিকল-সংযোগ (ডিএন ১৫০)
বাড়তি চেইন-লিঙ্ক: ১২৫ মি:মি:

মাঝারি ধরনের ভারী মডেলের, সরল শিকল। আকার ২০০মাঝারি ধরনের ভারী মডেলের, সরল শিকল। আকার ২০০
প্রধানত বাইরের দিকে ২১৯.১ মি:মি: বা অধিক ব্যাস যুক্ত পাইপের ক্ষেত্রে পাইপের ফ্ল্যাঞ্জ ঝালাই, অংশ 
হ্রাস, খন্ড-গঠন, ক্লোপার দিয়ে বন্ধ তলা তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য: ১২৭৫ মি:মি: = ৭ চেইন-লিঙ্ক (ডিএন ২০০)
বাড়তি চেইন-লিঙ্ক: ১৭৭ মি:মি:

ভারী মডেলের, সরল শিকল। আকার ৩০০ভারী মডেলের, সরল শিকল। আকার ৩০০
প্রধানত বাইরের দিকে ৩২৩.৯ মি:মি: বা অধিক ব্যাস যুক্ত পাইপের ক্ষেত্রে পাইপের ফ্ল্যাঞ্জ ঝালাই, অংশ 
হ্রাস, খন্ড-গঠন, ক্লোপার দিয়ে বন্ধ তলা তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য: ১৯২০ মি:মি: = ৭ চেইন-লিঙ্ক (ডিএন ৩০০)
বাড়তি চেইন-লিঙ্ক: ২৬৫ মি:মি:

মাঝারি ধরনের ভারী মডেলের, ডবল শিকল। আকার ডি ২০০মাঝারি ধরনের ভারী মডেলের, ডবল শিকল। আকার ডি ২০০
বাইরের দিকে ৩২৩.৯ মি:মি: বা অধিক ব্যাস যুক্ত পাইপের ক্ষেত্রে লম্বা পাইপ ও পাইপের অংশে পাইপ 
ঝালাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য: ১২৭৫ মি:মি: = ৭ চেইন-লিঙ্ক (ডিএন ৩০০)
বাড়তি চেইন-লিঙ্ক: ১৭৭ মি:মি:

ভারী মডেল, ডবল শিকল। আকার ডি ৩০০ভারী মডেল, ডবল শিকল। আকার ডি ৩০০
বাইরের দিকে ৩২৩.৯ মি:মি: বা অধিক ব্যাস যুক্ত পাইপের ক্ষেত্রে লম্বা পাইপ ও পাইপের অংশে পাইপ 
ঝালাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য: ১৯২০ মি:মি: = ৭ চেইন-লিঙ্ক (ডিএন ৩০০)
বাড়তি চেইন-লিঙ্ক: ২৬৫ মি:মি:

সরল শিকল ডবল শিকল সরল শিকল

সরল শিকল
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8  আদিআদি Made in Germany

ধরন ৩বিধরন ৩বি

ঘূর্ণায়মান ঝালাই-টেবিল ও আবর্তনশীল যন্ত্রের জন্য। এই মডেল দীর্ঘায়ত কেন্দ্রীয় শ্যাফ্ট 
সজ্জিত। এমনকি যথেষ্ট ভিন্ন ব্যাসের পাইপের জন্যেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণের সুযোগ দেয়।

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্ষয় রোধ করতে, আমরা কেবল স্টেইনলেস স্টীল (VA ১.৪৩০১) দিয়ে তৈরি 
সাপোর্ট রেলগুলিতে সমস্ত ভার্সন সরবরাহ করি।

 ক্ল্যাম্পের পরিসর শ্যাফ্টের দৈর্ঘ্য ওজন ক্ল্যাম্পের পরিসর শ্যাফ্টের দৈর্ঘ্য ওজন

আকার ১ ৫৪ - ১৪০ মি:মি: ১২০ মি:মি: ১,৪০ কি:গ্রা: 
আকার ২ ৮৫ - ২২০ মি:মি: ১৫০ মি:মি: ৪,২০ কি:গ্রা: 
আকার ৩ই/এস ১২০ - ৩৫০ মি:মি: ১৯০ মি:মি: ১২,৫০ কি:গ্রা:

ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প



9 আদিআদি Made in Germany

মাত্রিক নকশা ধরন ৩বি

আকার আকার ১১

এ) ৫৪ - ১৪০ মি:মি:
বি) ৮৮ মি:মি:
সি) ১৯০ মি:মি:
ডি) ২৯০ - ৩১০ মি:মি:
ই) ২০ মি:মি:
এফ) ১৪ মি:মি:
জি) ৪ মি:মি:
এইচ) ১২০ মি:মি:
আই) ১২ মি:মি:

আকার আকার ২২

এ) ৮৫ - ২২০ মি:মি:
বি) ১৪৪ মি:মি:
সি) ৩০৯ মি:মি:
ডি) ৪৪৫ - ৫০৫ মি:মি:
ই) ২৬ মি:মি:
এফ) ২১ মি:মি:
জি) ৫ মি:মি:
এইচ) ১৫০ মি:মি:
আই) ২০ মি:মি:

আকার ৩ই/এসআকার ৩ই/এস

এ) ১২০ - ৩৫০ মি:মি:
বি) ২৩৩ মি:মি:
সি) ৪৯১ মি:মি:
ডি) ৭৪৫ - ৭৯০ মি:মি:
ই) ৩৪ মি:মি:
এফ) ২৫ মি:মি:
জি) ৬ মি:মি:
এইচ) ১৯০ মি:মি:
আই) ২৬ মি:মি:

ইআই

এইচ
এ

ডি
সি

এফ
বি বি

ইআই

এ

ডি
সি

এফ
বি বি

জি

আকার ১ ও ২

আকার ৩ই/এস
জি

জি জি

এইচ
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ধরন ৩সিধরন ৩সি

সমান ব্যাসের পাইপ ক্ল্যাম্প দিয়ে আঁটকাবার জন্য বা একটি সম্প্রসারণযোগ্য অংশ যুক্ত 
ক্ল্যাম্প হিসাবে।

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্ষয় রোধ করতে, আমরা কেবল স্টেইনলেস স্টীল (VA ১.৪৩০১) দিয়ে তৈরি 
সাপোর্ট রেলগুলিতে সমস্ত ভার্সন সরবরাহ করি।

 ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন

আকার ২ ৮৫ - ২২০ মি:মি: ২,৪০ কি:গ্রা:
আকার ৩ ১২০ - ৩৫০ মি:মি: ৬,০০ কি:গ্রা:
আকার ৪ ১৮০ - ৫২০ মি:মি: ১৪,০০ কি:গ্রা:
আকার ৪/এস ৪০০ - ৯৪০ মি:মি: ২০,০০ কি:গ্রা:

ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
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11 আদিআদি Made in Germany

মাত্রিক নকশার ধরন ৩সি

আকার আকার ২২

৮৫  -  ২২০  মি:মি:
১৪৪  মি:মি:
৪৮০  মি:মি:
৩৩৫  মি:মি:
২৬  মি:মি:

আকার আকার ৩৩

১২০  -  ৩৫০  মি:মি:
২৩৩  মি:মি:
৫৪০  মি:মি:
৩০০  মি:মি:
৩৪  মি:মি:

আকার আকার ৪৪

১৮০  -  ৫২০  মি:মি:
৩০০  মি:মি:
৬৩০  মি:মি:
৩২৫  মি:মি:
৩৬  মি:মি:

আকার ৪/এসআকার ৪/এস

৪০০  -  ৯৪০  মি:মি:
৩০০  মি:মি:
৬৩০  মি:মি:
৩২৫  মি:মি:
৩৬  মি:মি:

এ)
বি)
সি)
ডি)
ই)

এ

সি

ডি
বি

ই
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ধরন ৪ধরন ৪

এই মডেলে দু’টি স্বতন্ত্র সম্প্রসারণযোগ্য ক্ল্যাম্প রয়েছে, যার ফলে দু’টি ভিন্ন ব্যাসের গর্ত 
যুক্ত সিলিন্ডার আকৃতির উপাদানের সমাক্ষ বিন্যাস সম্ভব হয়। নীচের সম্প্রসারণযোগ্য ক্ল্যাম্প 
নবের সাহায্যে পাইপে ঢুকিয়ে আঁটকে দেয়া হয়।  তারপর অপর অংশ (যেমন, একটি ফ্ল্যাঞ্জ) 
হ্যান্ড-বারের সাহায্যে উপরের সম্প্রসারণযোগ্য ক্ল্যাম্পের উপর স্থাপন করা হয়। মডেল ৩এ এর 
সঙ্গে তুলনাযোগ্য। এই মডেল বিশেষভাবে ভারী অংশের জন্য উপযোগী। স্বয়ংক্রিয় ব্যাস পূরণ।

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্ষয় রোধ করতে, আমরা কেবল স্টেইনলেস স্টীল (VA ১.৪৩০১) দিয়ে তৈরি 
সাপোর্ট রেলগুলিতে সমস্ত ভার্সন সরবরাহ করি।

 ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন

আকার ১/ই ৫৪ - ১৪০ মি:মি: ১,৩০ কি:গ্রা:
আকার ২/ই ৮৫ - ২২০ মি:মি: ৩,৯০ কি:গ্রা:
আকার ৩/ই ১২০ - ৩৫০ মি:মি: ১১,৫০ কি:গ্রা:
আকার ৪/ই ১৮০ - ৫২০ মি:মি: ২৭,০০ কি:গ্রা:

ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
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মাত্রিক নকশার ধরন ৪

আকার আকার ১১/ই/ই

৫৪ - ১৪০ মি:মি:
৮৮ মি:মি:
১৯০ মি:মি:

২৯০ - ৩১০ মি:মি:
২০ মি:মি:
১৪ মি:মি:
৪ মি:মি:

আকার আকার ২২/ই/ই

৮৫ - ২২০ মি:মি:
১৪৪ মি:মি:
৩০৯ মি:মি:

৪৪৫ - ৫০৫ মি:মি:
২৬ মি:মি:
২১ মি:মি:
৫ মি:মি:

আকার আকার ৩৩/ই/ই

১২০ - ৩৫০ মি:মি:
২৩৩ মি:মি:
৪৯১ মি:মি:

৭৪৫ - ৭৯০ মি:মি:
৩৪ মি:মি:
২৫ মি:মি:
৬ মি:মি:

আকার আকার ৪৪/ই/ই

১৮০ - ৫২০ মি:মি:
৩০০ মি:মি:
৬৩৬ মি:মি:

৮৫০ - ৯৬০ মি:মি:
৩৬ মি:মি:
৩৬ মি:মি:
৮ মি:মি:

এ)
বি)
সি)
ডি)
ই)
এফ)
জি)

এ

ই

ডি

সি

এফ

জি জি
বি বি
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তাত্ক্ষণিক দ্রুত, নিরাপদ এবং পাইপ ও সিলিন্ডার আকৃতির ট্যাঙ্কের জন্য ফ্ল্যাঞ্জ, ব্রাকেট, রিং 
ইতাদি সঠিকভাবে কেন্দ্রে নিয়ে আসে ও তাতে চাপ যুক্ত করে। মসৃণ ফ্ল্যাঞ্জের জন্য সংযোগ 
তলসহ বিদ্যমান। স্বতন্ত্রভাবে সম্প্রসারণযোগ্য আবদ্ধ রাখার উপকরণের মাধ্যমে, এমনকি 
যথেষ্ট ভিন্ন ব্যাসের পাইপের জন্যেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণের সুযোগ বিদ্যমান।CENTROMAT® 

এর সেন্টারিং যন্ত্র পাইপ, ফ্ল্যাঞ্জ বা যুক্ত অনুরূপ কিছুর নীচের সম্প্রসারণযোগ্য উপাদানের 
সঙ্গে সংযুক্ত এবং তা চূড়ান্তভাবে উপরের সম্প্রসারণযোগ্য উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে কেন্দ্রে 
এনে আঁটকানা।

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্ষয় রোধ করতে, আমরা কেবল স্টেইনলেস স্টীল (VA ১.৪৩০১) দিয়ে তৈরি 
সাপোর্ট রেলগুলিতে সমস্ত ভার্সন সরবরাহ করি।

 ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন

আকার ১/ইএস ১২০ - ২৫০ মি:মি: ১,৮০ কি:গ্রা:
আকার ২/ইএস ২২০ - ৪০০ মি:মি: ৫,২০ কি:গ্রা:
আকার ৩/ইএস ৩০০ - ৬৪০ মি:মি: ১৬,৪০ কি:গ্রা:
আকার ৪/ইএস ৪০০ - ৯৪০ মি:মি: ৩৯,০০ কি:গ্রা:

ধরন ৪এসধরন ৪এস ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
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আকার ১/ইএসআকার ১/ইএস

১২০ - ২৫০ মি:মি:
৮৮ মি:মি:
১৯০ মি:মি:

২৯০ - ৩১০ মি:মি:
২০ মি:মি:
১৪ মি:মি:
৪ মি:মি:

আকার আকার ২২/ইএস/ইএস

২২০ - ৪০০ মি:মি:
১৪৪ মি:মি:
৩০৯ মি:মি:

৪৪৫ - ৫০৫ মি:মি:
২৬ মি:মি:
২১ মি:মি:
৫ মি:মি:

আকার আকার ৩৩/ইএস/ইএস

৩০০ - ৬৪০ মি:মি:
২৩৩ মি:মি:
৪৯১ মি:মি:

৭৪৫ - ৭৯০ মি:মি:
৩৪ মি:মি:
২৫ মি:মি:
৬ মি:মি:

আকার আকার ৪৪/ইএস/ইএস

৪০০ - ৯৪০ ি:মি:
৩০০ মি:মি:
৬৩৬ মি:মি:

৮৫০ - ৯৬০ মি:মি:
৩৬ মি:মি:
৩৬ মি:মি:
৮ মি:মি:

এ)
বি)
সি)
ডি)
ই)
এফ)
জি)

এ

ই

ডি

সি
জি জি

বি বি

মাত্রিক নকশার ধরন ৪এস

এফ
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ধরন ৫ধরন ৫

দু’টি স্বতন্ত্র ক্ল্যাম্প যুক্ত এই মডেল বিভিন্ন ব্যাসের কোন যুক্ত ও বাঁকানো পাইপের 
সঙ্গে সকল প্রকার ফ্ল্যাঞ্জ ও অনুরূপ অংশ আঁটকাতে ব্যবহৃত হয়। নীচের সম্প্রসারণযোগ্য 
ক্ল্যাম্পে রয়েছে শক্তিশালী গ্রিপিং ফিট যা বাঁকানো অংশে ঢোকার পর নবের সাহায্যে আঁট 
করা হয়। ফ্ল্যাঞ্জের হ্যান্ড-বারের সাহায্যে উপরের সম্প্রসারণযোগ্য ক্ল্যাম আঁট করা হয়। 
স্বয়ংক্রিয় ব্যাস পূরণ।

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্ষয় রোধ করতে, আমরা কেবল স্টেইনলেস স্টীল (VA ১.৪৩০১) দিয়ে তৈরি 
সাপোর্ট রেলগুলিতে সমস্ত ভার্সন সরবরাহ করি।

 ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন

আকার ১/বি-ই ৫৪ - ১১৫ মি:মি: ১,০০ কি:গ্রা:
আকার ২/বি-ই ৮৫ - ১৯৫ মি:মি: ৩,১০ কি:গ্রা:
আকার ৩/বি-ই ১২০ - ৩১৫ মি:মি: ৯,৩০ কি:গ্রা:
আকার ৪/বি-ই ১৮০ - ৫২০ মি:মি: ২৩,১০ কি:গ্রা:

ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
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মাত্রিক নকশার ধরন ৫

আকার ১/বি-ইআকার ১/বি-ই

৫৪ - ১১৫ মি:মি:
২৫০ মি:মি:

আকার আকার ২২/বি-ই/বি-ই

৮৫ - ১৯৫ মি:মি:
৩৯৫ মি:মি:

আকার আকার ৩৩/বি-ই/বি-ই

১২০ - ৩১৫ মি:মি:
৬৬০ মি:মি:

আকার আকার ৪৪/বি-ই/বি-ই

১৮০ - ৫২০ মি:মি:
৯৪০ মি:মি:

এ)
বি)

এ

বি
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ধরন ৯ধরন ৯

(স্লিপ-ইন পিভটের মাধ্যমে নির্ধারণ) এই স্পিরিট লেভেলের রয়েছে সমন্বয়যোগ্য স্লিপ-ইন 
পিভট, যা ফ্ল্যাঞ্জের বোল্টের বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রের সঙ্গে মিলে যায়। সমন্বয়যোগ্য পানির 
স্তরের চতুর্দিকে রয়েছে স্কেল। এই স্কেলে উভয়ই রয়েছে: ডিগ্রি ও আনতির-শতকরা দাগাঙ্কন। 
ডিগ্রিতে যে কোনো কোণ বা আনতি সহজেই স্থাপন করা ও বাড়তি হিসাব ছাড়াই পড়া যায়। 
ফলে ফ্ল্যাঞ্জগুলো অতি সঠিকতার সঙ্গে বিন্যাস করা যায়। উপাদান: অক্সাইডের সুরক্ষা প্রলেপ 
যুক্ত অ্যালুমিনিয়াম।

আকার আকার ১১

দৈর্ঘ্য ৩০০ মি:মি:, 
ফ্ল্যাঞ্জের ছিদ্রের দূরত্বের 
জন্য ৩৫ - ১৯০ মি:মি:, 
স্ট্যান্ডার্ড স্লিপ-ইন 
পিভটের ক্ষেত্রে 
১৩ - ২২ মি:মি: ø 
ওজন: ০,৩০ কি:গ্রা:

এমনকি সকল হাতিয়ারের জন্য যা বিদ্যমান: 
স্লিপ-ইন পিভট ১২ - ১৮ মি:মি: ø আবরণ* ২৫ - ৩০ মি:মি: ø 
*প্লাগ-ইন-পাইপ যা ফ্ল্যাঞ্জের ২৫ - ৩০ মি:মি: ø ছিদ্রের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্লিপ-ইন 
পিভটে স্থাপন করতে হবে 

আকার ১এআকার ১এ

আকার ১এর ন্যায়, তবে 
অতিরিক্ত আনতি’র স্তর 
নির্ধারণে চৌম্বক প্যাড 
সহযোগে। 
 
 
ওজন: ০,৩২ কি:গ্রা:

আকার আকার ২২

দৈর্ঘ্য ৪০০ মি:মি:, 
ফ্ল্যাঞ্জের ছিদ্রের দূরত্বের 
জন্য ৩৫ - ২৯০ মি:মি:, 
স্ট্যান্ডার্ড স্লিপ-ইন 
পিভটের ক্ষেত্রে 
১৩ - ২২ মি:মি: ø 
ওজন: ০,৩৫ কি:গ্রা:

ফ্ল্যাঞ্জ স্পিরিট লেভেল
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ধরণ ১১ধরণ ১১সেন্টার পাঞ্চ

সেন্টারিং হেড এর মাধ্যমে দ্রুত ও সঠিকভাবে কেন্দ্রে পাইপ স্থাপন, ট্যাঙ্ক বা পাইপে অবস্থান 

নির্ণয়, ঢাল পরিমাপ, কোণ স্থাপন ইত্যাদি কাজ সহজেই করা যায়। সেন্টারিং হেড টুল পাইপ, 

ফ্ল্যাঞ্জ বা ফিটিং এর চারদিকে বিভিন্ন অবস্থান পরিমাপ ও চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা যায়।  

উপাদান: অক্সাইডের সুরক্ষা প্রলেপ যুক্ত অ্যালুমিনিয়াম। পাঞ্চ: ইস্পাতের হাতিয়ার, শক্তকৃত।

আকার আকার ১১ ওজন ওজন

ব্যাসের পায়ের দৈর্ঘ্য ১২ মি:মি: থেকে সিএ ১০০০ মি:মি: পর্যন্ত ০,৬০ কি:গ্রা:
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প্রত্যয়নপ্রত্যয়ন

যে কোম্পানির জন্য: Hermann Rosorius GmbH
Lohheckenweg 35

53347 Alfter

কোম্পানি রোজোরিওস জিএমবিহা কর্তৃক বাণিজ্যিক নাম "Centromat®" এর আওতায় 

পরিবেশিত বিশেষ হাতিয়ারগুলো পাইপলাইন- ও ট্যাঙ্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থবহ যন্ত্র 

যা ওয়েল্ডারকে ঝালাইয়ের কাজে নানাভাবে সহায়তা করে। এসব যন্ত্র যান্ত্রিকভাবে 

উন্নত নকশা ও সমৃদ্ধ ও মান সম্পন্নভাবে তৈরি। এগুলো আইনগত বাধ্যবাধকতা 

পুরোপুরি পূরণ করে এবং সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের পর আধা-দক্ষ ব্যক্তিরাও ব্যবহার 

করতে পারে।

এসব যন্ত্রের জন্য সিই চিহ্ন-প্রদান আবশ্যকও নয় বা তা সম্ভবও নয়, কেননা ইইউ 

এর যন্ত্র সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী এগুলো যন্ত্র নয় এবং বর্তমানে প্রচলিত 

ইইউ এর অন্যান্য নির্দেশনা প্রযোজ্য নয়।

ইপ্সিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব যন্ত্র থেকে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বসন্তে সংরক্ষিত 

জ্বালানি থেকে উদ্ভুত সম্ভাব্য ঝঁুকি উপেক্ষা করা যেতে পারে, কেননা যন্ত্রগুলো থেকে 

ব্যবহারকারীর জন্য কোনো মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা নাই।

কোলোন, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
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১এ১এ

১বি১বি

১সি১সি

Centromat® বাইরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্পবাইরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
সমান বা ভিন্ন ব্যাস যুক্ত লম্বা পাইপ বিন্যাসের জন্য,
স্ব্যংক্রিয় ø-পূরণ।

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
এ ১০ -  ৭০ মি:মি: ২,০০ কি:গ্রা:  ৩৫৫,০০
বি ৪০ - ১৪০ মি:মি: ৫,৩০ কি:গ্রা:  ৪৯৫,০০
সি ৭৫ - ৩৩০ মি:মি: ২৬,০০ কি:গ্রা:  ১.৯২০,০০

Centromat® বাইরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প "আক্ষিক"বাইরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প "আক্ষিক"
সমান বা ভিন্ন ব্যাস যুক্ত লম্বা পাইপ বিন্যাসের জন্য,
স্বয়ংক্রিয় ø-পূরণ।

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
১ ৬ -  ৫০ মি:মি: ৩,৬০ কি:গ্রা:  ১.৪৯০,০০
২ ১০ -  ৭০ মি:মি: ৫,৭০ কি:গ্রা:  ১.৬৫০,০০
৩ ২৫ - ১৪০ মি:মি: ১২,৬০ কি:গ্রা:  ২.২৭০,০০

Centromat® কুইক গ্রিপ পাইপ ক্ল্যাম্প কুইক গ্রিপ পাইপ ক্ল্যাম্প
সমান বা ভিন্ন ব্যাস যুক্ত পাইপে বাঁকানো 
পাইপ, পাইপ ফিটিং ইত্যাদির জন্য

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
এ ২০ -  ৯০ মি:মি: ১,৪০ কি:গ্রা: ১৪০,০০ ২১৫,০০
বি ৫০ - ১৫০ মি:মি: ৩,০০ কি:গ্রা: ১৮০,০০ ৩০০,০০
সি ৯০ - ১৯০ মি:মি: ৩,৩০ কি:গ্রা: ২২০,০০ ৩৬৫,০০
ডি ১২৫ - ২২৫ মি:মি: ৬,৮০ কি:গ্রা: ২৬০,০০ ৪৩০,০০
ই ২২৫ - ৩৭০ মি:মি: ৮,৬৫ কি:গ্রা: ৩৯০,০০ ৬৪০,০০

Centromat® পাইপ সেন্টারিং চেইন পাইপ সেন্টারিং চেইন
পাইপ ও কন্টেইনারে লম্বা পাইপ, বাঁকানো পাইপ, 
প্রান্তীয় আবরণ ও পাইপ ফিটিংস এর জন্য
উল্লেখিত মূল্যে স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্যের জন্য টার্নবাকল অন্তর্ভুক্ত।

১৫০ আকারের হালকা, সরল শিকল১৫০ আকারের হালকা, সরল শিকল
১৬৮.৩ মি:মি: ও অধিক ব্যাসের বাইরের পাইপের ø জন্য ব্যবহার উপযোগী
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৬৫০ মি:মি:   ৫৩৫,০০ ৬৮৫,০০
বর্ধিত খন্ড ১২৫ মি:মি:   ৭০,০০ ৯৫,০০
প্রতিস্থাপন টার্নবাকল   ২০০,০০ ২৩৫,০০

২০০ আকারের মাঝারী ওজন, সরল শিকল২০০ আকারের মাঝারী ওজন, সরল শিকল
২১৯.১ মি:মি: ও অধিক ব্যাসের বাইরের পাইপের ø জন্য ব্যবহার উপযোগী
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ১২৭৫ মি:মি:    ৮২৫,০০ ১.২২৫,০০
বর্ধিত খন্ড ১৭৭ মি:মি:   ৮৫,০০ ১৪০,০০
প্রতিস্থাপন টার্নবাকল   ২৩৫,০০ ২৭৫,০০
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২২

৩এ৩এ

৩০০ আকারের ভারী, সরল শিকল৩০০ আকারের ভারী, সরল শিকল
৩২৩,৯ মি:মি: ও অধিক ব্যাসের বাইরের পাইপের ø জন্য ব্যবহার উপযোগী
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ১৯২০ মি:মি:   ৯৮০,০০ ১.৫১০,০০
বর্ধিত খন্ড ২৬৫ মি:মি:   ১০৫,০০ ১৭৫,০০
প্রতিস্থাপন টার্নবাকল   ২৭০,০০ ৩২০,০০

২০০ ডি আকারের মাঝারি ওজন, ডবল শিকল২০০ ডি আকারের মাঝারি ওজন, ডবল শিকল
৩২৩,৯ মি:মি: ও অধিক ব্যাসের বাইরের পাইপের ø জন্য ব্যবহার উপযোগী
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ১২৭৫ মি:মি:   ১.২৭০,০০ ১.৮৬০,০০
বর্ধিত খন্ড ১৭৭ মি:মি:   ১২০,০০ ১৯০,০০
প্রতিস্থাপন টার্নবাকল   ৪৬০,০০ ৫৬০,০০

আকার ডি ৩০০, ভারী, ডবল শিকল,আকার ডি ৩০০, ভারী, ডবল শিকল,
৩২৩,৯ মি:মি: ও অধিক ব্যাসের বাইরের পাইপের ø জন্য ব্যবহার উপযোগী
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ১৯২০ মি:মি:   ১.৫৯০,০০ ২.২৪০,০০
বর্ধিত খন্ড ২৬৫ মি:মি:   ১৪৫,০০ ২৩০,০০
প্রতিস্থাপন টার্নবাকল    ৬১০,০০ ৬৬০,০০

Centromat® ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
সিলিন্ডার আকৃতি, ফ্ল্যাঞ্জ, মুখ, রিং ইত্যাদির জন্য
পাইপ ও কন্টেইনারে, স্বয়ংক্রিয় ø-পূরণ

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
০০৪ ১৫ - ১৯ মি:মি: ০,২০ কি:গ্রা:  ৩৭০,০০
০০৩ ১৬ - ২০ মি:মি: ০,২০ কি:গ্রা:  ৩৭০,০০
০০২ ১৯ - ২৫ মি:মি: ০,২৫ কি:গ্রা:  ৩৭০,০০
০০১ ২৪ - ৩২ মি:মি: ০,৫০ কি:গ্রা:  ৩৭০,০০
 ০১ ৩১ - ৪০ মি:মি: ০,৫০ কি:গ্রা:  ৩৭০,০০
  ০ ৩৮ - ৫২ মি:মি: ১,২৫ কি:গ্রা:  ৪০০,০০
 ০০ ৫১ - ৬৪ মি:মি: ১,২৫ কি:গ্রা:  ৪০০,০০

Centromat® ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
কাঁচি-আকৃতির, পাইপ ও কন্টেইনারের ফ্ল্যাঞ্জ, 
মুখ, রিং ইত্যাদির জন্য, স্বয়ংক্রিয় ø-পূরণ

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
১ ৫৪ - ১৪০ মি:মি: ১,২৫ কি:গ্রা:  ২৮০,০০
২ ৮৫ - ২২০ মি:মি: ৩,৩৫ কি:গ্রা:  ৩৮০,০০
মডেল 3a: উপলভ্য নয় এমন মডেল স্টকে থাকাকালীন ডেলিভারি করা।
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৪৪

৫৫

Centromat® ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
কাঁচি-আকৃতির, সমান ব্যাসের পাইপের খন্ডগুলো আঁট  
ও বিন্যাস করার জন্য

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
২ ৮৫ - ২২০ মি:মি: ২,৪০ কি:গ্রা:  ২৬০,০০
৩ ১২০ - ৩৫০ মি:মি: ৬,০০ কি:গ্রা:  ৩৬০,০০
৪ ১৮০ - ৫২০ মি:মি: ১৪,০০ কি:গ্রা:  ৬৫৫,০০
৪/এস ৪০০ - ৯৪০ মি:মি: ২০,০০ কি:গ্রা:  ৮৫৫,০০
উপলভ্য নয় এমন মডেল স্টকে থাকাকালীন ডেলিভারি করা।

Centromat® ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
কাঁচি-আকৃতির, পাইপ ও কন্টেইনারের ফ্ল্যাঞ্জ, পাইপের সংযোগ, 
রিং ইত্যাদির জন্য। বিশেষভাবে ভারী পাইপ ফিটিংস এর জন্য, 
স্বয়ংক্রিয় ø-পূরণ।

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
১/ই ৫৪ - ১৪০ মি:মি: ১,৩০ কি:গ্রা:  ৩৫০,০০
২/ই ৮৫ - ২২০ মি:মি: ৩,৯০ কি:গ্রা:  ৪০৫,০০
৩/ই ১২০ - ৩৫০ মি:মি: ১১,৫০ কি:গ্রা:  ৫৬৫,০০
৪/ই ১৮০ - ৫২০ মি:মি: ২৭,০০ কি:গ্রা:  ১.৩৩৫,০০

Centromat® ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প ভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
কাঁচি-আকৃতির, পাইপ ও ট্যাঙ্কের ফ্ল্যাঞ্জ, 
ব্রাকেট, রিং ইত্যাদির জন্য।

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
১/ইএস ১২০ - ২৫০ মি:মি: ১,৮০ কি:গ্রা:  ৪৯০,০০
২/ইএস ২২০ - ৪০০ মি:মি: ৫,২০ কি:গ্রা:  ৬৬০,০০
৩/ইএস ৩০০ - ৬৪০ মি:মি: ১৬,৪০ কি:গ্রা:  ৯৫০,০০
৪/ইএস ৪০০ - ৯৪০ মি:মি: ৩৯,০০ কি:গ্রা:  ১.৮৫০,০০

Centromat® Iভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প Iভিতরের দিকে বিন্যাসিত ক্ল্যাম্প
কাঁচি-আকৃতির, বাঁকানো ও কোণ যুক্ত পাইপের সঙ্গে ফ্ল্যাঞ্জ 
ও পাইপ ফিটিংস আঁটকাতে, স্বয়ংক্রিয় ø-পূরণ

আকার ক্ল্যাম্পের পরিসর ওজন
১/বি-ই ৫৪ - ১১৫ মি:মি: ১,০০ কি:গ্রা:  ৪১০,০০
২/বি-ই ৮৫ - ১৯৫ মি:মি: ৩,১০ কি:গ্রা:  ৭৫৫,০০
৩/বি-ই ১২০ - ৩১৫ মি:মি: ৯,৩০ কি:গ্রা:  ১.০৫৫,০০
৪/বি-ই ১৮০ - ৫২০ মি:মি: ২৩,১০ কি:গ্রা:  ১.৬৭৫,০০
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Centromat® ফ্ল্যাঞ্জ স্পিরিট লেভেল  ফ্ল্যাঞ্জ স্পিরিট লেভেল 
ফিটিং বোল্টের সঙ্গে ফ্ল্যাঞ্জের ছিদ্রের চক্র বিন্যাসের জন্য
এবং কোণ ও আনতি সমন্বয়ের জন্য ইনল্কিনোমিটার স্পিরিট লেভেল,
সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড প্লাগ বোল্ট ১৩ - ২২ মি:মি:

আকার ১
ফ্ল্যাঞ্জের ছিদ্রের জন্য, ফাঁক ৩৫ - ১৯০ মি:মি:

আকার ২
ফ্ল্যাঞ্জের ছিদ্রের জন্য, ফাঁক ৩৫ - ২৯০ মি:মি:

চৌম্বক ক্ল্যাম্পের জন্য সংস্করণ ১এ-ও উপযোগী ও  
তা ইনল্কিনোমিটার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আকার দৈর্ঘ্য ওজন
১ ৩০০ মি:মি:  ০,৩০ কি:গ্রা:  ২৪০,০০
১এ চৌম্বক ক্ল্যাম্পসহ
 ৩০০ মি:মি:  ০,৩২ কি:গ্রা:  ৩০৫,০০
২ ৪০০ মি:মি:  ০,৩৫ কি:গ্রা:  ২৫৫,০০
বাড়তি প্লাগ বোল্ট ১২ - ১৮ মি:মি:  জোড়া ১০০,০০
বাড়তি কাপলার সম্প্রসারণ করে
ফ্ল্যাঞ্জের ছিদ্রে পোঁছাতে ø ২৫ - ৩০ মি:মি: জোড়া ৭০,০০
প্রতিস্থাপন স্ট্যান্ডার্ড সকেট পিন ১৩ - ২২ মি:মি: জোড়া ১২০,০০

Centromat® সেন্টার পাঞ্চ সেন্টার পাঞ্চ

আকার পাইপ ø পরিসর ওজন
১ ১২ মি:মি: - ১০০০ মি:মি: ০,৬০ কি:গ্রা: ২৮০,০০

উদ্ধৃত মূল্য নিশ্চিত করা সাপেক্ষে।

এই মূল্য তালিকা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের সমস্ত উদ্ধৃত মূল্য ও 

মূল্য তালিকার আর বৈধতা থাকবে না।

সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত সরবরাহকৃত পণ্য সরবরাহকারীর সম্পদ 

হিসাবে থাকবে।

আইনগত এখতিয়ারের এলাকা বন।

বিক্রি না হওয়া, এবং মূল্য ও প্রযুক্তিগত বিবরণ পরিবর্তিত হওয়া সাপেক্ষে।

সরবরাহ: প্যাকেট সহ, INCOTERMS® ২০২০ অনুসারে অর্পণের স্থান 

 মেকেনহাইম বা Uপিএস অনুসারে বহন খরচে প্রেরণ। 

মূল্য পরিশোধ: নিট ৩০ দিন

বৈধ: ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
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Centrom
at

®

Centromat®

Hermann
Rosorius
 Ingenieurbüro GmbH
  বিশেষ হাতিয়ারবিশেষ হাতিয়ার
  পাইপলাইন স্থাপন,পাইপলাইন স্থাপন,
  স্থাপনা প্রকৌশল ও কন্টেইনারস্থাপনা প্রকৌশল ও কন্টেইনার
  উত্পাদনের জন্যউত্পাদনের জন্য

Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
টেলিফান +৪৯ (০)২২২৫ ৭০৯৫৭১৫
info@centromat.de
www.centromat.de
www.centromat.com (ওয়েবশপ)

১এ ১এ-কাক্ষিক ১বি ১সি

২ ৩সি ৪ ৪এস

৯

১১৫

mailto:info@centromat.de
https://www.centromat.de/seiten/bd/
https://www.centromat.com/en/

