
 

 

 

                           

 

 پیش ساخته مشخصات فنی کمپ

 توضیحات شرح کاالی مصرفی 

ت
کل

اس
 

 گردد. در عرض به عنوان شاسی اصلی کانکس استفاده می 14تیرآهن  عدد 7در طول و  16عدد تیر آهن 2 شاسی

 تیر و ستون
ستون  و میلیمتر جهت تیر 2.50به ضخامت  120×120جهت قاب های بدنه و اسکلت اصلی کانکس از پروفیل 

 استفاده میگردد.

 عدد کرنر فیتینگ فوالدی استفاده میگردد. 4جهت بارگیری و جابجایی کانکس از  قالب بارگیری

 ی شود.مجهت جلوگیری از ضربه خوردن ساندویچ پانل سقف اطراف سقف بوسیله پروفیل فرانسوی پوشانده  قاب دور سقف

 می گردد سندبالست 50/2SAبا درجه تمیزی کلیه قطعات اسکلت  جهت جلوگیری از پوسیدگی کانکس ضد زنگ 

 رنگ 
سی میانی، الیه  جهت پوشش اسکلت فلزی در مقابل زنگ زدگی سه الیه رنگ )الیه اول زینک ریچ، الیه دوم اپوک

 میکرون پوشش داده می شود. 60سوم رنگ پلی اورتان( هر الیه به ضخامت 

 تر می باشد.میلیم 2به ضخامت  20*40پانل ها به سازه اصلی بوسیله پروفیل های قاب نگهدارنده ساندویچ  پروفیل قاب نگهدارنده

 پوشش دیوارها و سقف
رف ورق گالوانیزه طسانتی متر دارای دو  5بدنه و سقف با استفاده از ورق های ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 

 بکیلوگرم برمترمکع 40میلیمتر با دانسیته فوم  0.50رنگی به ضخامت 

 جوشکاری
ورت ممتد و درنقاط اتصال ستون به تیر و همچنین ستون به تیرآهن به ص CO2جوشکاری اسکلت بوسیله جوش 

 و نفوذی انجام می گردد.

 شود. سانتیمتر پوشش داده می 8میلیمتر با گام  0.7ورق عرشه فوالدی از جنس گالوالوم به ضخامت  کف کانکس

 باال با انعطاف پذیری باال، مقاوم در برابر فشار و دمای 1چسپ مخصوص درزگیری درجه استفاده از درزگیری دیوارها 

 از جنس ساندویچ پانل دارای قاب فلزی به همراه یراق آالت درجه یک ساخته می شود. درب ورودی 

 میلیمتر.  4استاندارد به همراه یراق آالت درجه یک و شیشه دوجداره  UPVCپروفیل  پنجره 
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 پی وی سی درجه یک استاندارد  داکت کشی

سیم برق
 میلیمتر  4سیم های فاز ، نول مربوط به پریز کولر با مقطع  پریز کولر 

 میلیمتر 2.5سیم های فاز ، نول مربوط به پریز با مقطع  پریز عمومی

 میلیمتر 1.5سیم های مربوط به سیستم روشنایی بامقطع  روشنایی

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

 کلید نشت جریان)حفاظت جان( به صورت سری با فیوز اصلی در ابتدای مسیر برق قرار می گیرد. کلید نشت جریان

 بارانی می باشند.کلید، پریز روکار درجه یک دارای درپوش محافظ و از نوع  کلید وپریز برق

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

 چراغ تونلی جهت نصب درکنار درب ورودی چراغ تونلی

 فیوز

 آمپر جهت روشنایی 10عدد فیوز مینیاتوری  1

 آمپر جهت پریز ها 16عدد فیوز مینیاتوری  1

 تآمپر جهت اسپلی 25عدد فیوز مینیاتوری  1

 آمپر ورودی اصلی 25عدد فیوز مینیاتوری  1

 آمپر محافظ جان 25عدد فیوز 1

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

 شرکت ایمن پناه هرمزگان

 

 دعای خیرپیوست: 

 www.Hconex.ir 
 info@Hconex.ir 

 پیش ساخته کمپمشخصات فنی  
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