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 Dتیپ  12×3مهندسی(  -فنی وجنرال کانکس های پانلی )اداریمشخصات 

 توضیحات شرح کاالی مصرفی 

ت
کل

اس
 

 

 (اینجOptional*)4بصورت اسکی برای کشیدن روی زمین با لوله قطورگوشتدارنمره  18تیرآهن شاسی

 

 تیر و ستون

به همراه لچکی وبادبند در   120L×120×3و فرم فرعی  90×90ستون های اصلی وتیر فوقانی پروفیل 

مقاطع کلیدی و ورعایت دقیق ترین استاندارد طراحی سازه ازجمله تراکم باالی عضوهای باربر در سازه به 

 جهت توزیع مناسب نیرو در سازه کانکس

 سانتیمتر 40از نوع صنعتی سنگین به فاصله  80×80 پروفیل پل ریزی 

 میلی متر10فوالدی به ضخامت  plate  قالب بارگیری 

 ایرانی )پارس،میکا،آما،.....( 1جوشکاری از نوع جوش برق دورتا دور با الکترود درجه  جوشکاری 

 سانتیمتر از طرف دیگر 240سانتیمتر از یک طرف و  250سقف به صورت شیب دار به ارتفاع  ارتفاع 

 تمیز کاری اسکلت 
سمباده جهت زدودن آلودگیهای روغن ، رطوبت، گریس، خوردگی، رسوب ، استفاده از برس مخصوص و 

 زنگ و فعال سازی سطح فلز جهت رنگ آمیزی

 رنگ وضد زنگ
میکرون پوشش رنگ نهایی اندود  60میکرون پوشش زینگ ریچ اپکسی و 60کلیه مقاطع استراکچر توسط 

 . گردیره است

 با انعطاف پذیری باال، مقاوم در برابر فشار و دمای باال 1درزگیری درجهاستفاده از چسپ مخصوص  درزگیری دیوارها 
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ف ساز

ک
 

 سانتیمتر 5,2میلیمتربا گام  5,0اجرای ورق عرشه گالوانیزه ذوزنقه ای 

 بتن ریزی کف جهت زیر سازی سرامیک

 40×40سرامیک مرغوب 

 پوشش بدنه 
میلیمتر ساخت  0.5با ورق  B2سانتیمتر بافوم تزریقی پلی یورتان  4ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 

 کارخانه کویر پانل 

 ساخت کارخانه کویرپانل B2سانتیمتر بافوم تزریقی پلی یورتان  4ساندویچ پانل سقفی به ضخامت  پوشش سقف 

 دوجداره روکشدار)درصورت سفارش مشتری( PVCپوشش کامل داخلی سقف وبدنه از  PVCدیوارپوش  

 درب 
سانتی متر با پروفیل سنگین مقاوم رنگ شده از نوع رنگ کوره ای درکالف وساندویچ پانل  200×95ابعاد 

 سانت ویراق بسیار مقاوم5پلی یورتان ضخامت 

 میلمتری ساده ویا رفلکس رنگی 4دوجداره وبا یراق آالت درجه یک خارجی به همراه شیشه  UPVC پنجره 

ی
یک

تر
لک

ت ا
سا

سی
تا

 

 جهت مقاومت بیشتر در برابر ضربه  PVCبا مواد سوپر  3استفاده از داکت نمره  داکت کشی

سیم برق
 میلیمتر  4مربوط به پریز کولر بامقطع سیم های  پریز کولر 

 میلیمتر 2.5مربوط به پریز کولر بامقطع سیم های  عمومیپریز 

 میلیمتر 1.5سیم های مربوط به سیستم روشنایی بامقطع  سیستم روشنایی

 به فیوز مربوطه درتابلو متصل می گردد. بدون انشعاببه صورت مستقیم و  نحوه سیم کشی

 میباشدپریز وتلفن روکار با درپوش محافظ کلید،  کلید وپریز برق

 پین گرد  MKپریز ازنوع  پریزمخصوص اسپلیت

 روشنایی اس ام دی جهت نصب درکلیه فضا های داخلی روشنایی مهتابی

 چراغ تونلی جهت نصب درکنار درب ورودی چراغ تونلی

 فیوز
 آمپر(تفکیک میگردد و جهت ایمنی بیشتر فیوز 32و25و16سیم کشی کانکس بوسیله فیوزهای استاندارد)

 محافظ جان تعبیه میگردد

 ورت نری ومادگی ضد آب نصب می گردد.سوکت مخصوص ورودی برق به ص سوکت ورودی برق
 

 شرکت ایمن پناه هرمزگان

 

 دعای خیرپیوست: 

www.Hconex.ir  
info@Hconex.ir  

 ( D) تیپ  مهندسی -های پانلی اداری مشخصات فنی کانکس 
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