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 مخصوص مناطق جنوبی - مدیریتی UPVC کانکس مشخصات فنی

ت
کل

اس
 

 18تیر آهن شاسی

 40* 40و  40* 80پروفیل  اسکلت

 20میلگرد نمره  قالب بارگیری

 سانتی متر 36به فاصله  40*80 پروفیل پل ریزی

 کشوراجرای ضد زنگ کل اسکلت جهت مقاومت در برابر رطوبت شدید مناطق جنوبی  ضد زنگ

 .پیچ مخفی ، UPCVبا روکش بیرونی ورق  سانت 4به ضخامت  PEپانل    بدنه

 .یمناطق جنوبمناسب پیش رنگ شده بیرونی گالوانیزه سانت با ورق  PE 4پانل  سقف 

 روکشداردیوارپوش پی وی سی کمپارس  پوشش داخلی 

 ورق عرشه گالوانیزه و بتن سبک سازه ای و سرامیک می باشد کف کانکس

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

 با حفاظ داخلی UPVC درب ورودی 

 با چهار چوب پروفیل فرانسوی HDFدرب چوبی از جنس مالمین  درب داخلی 

 با حفاظ داخلی  و پرده زبرا upvcدو جداره  پنجره 

 برای هر اتاق جداگانه دارد با سایبان جهت جلوگیری از تابش نور خورشید بر روی کولر فریم کولر 

ی
یک

تر
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ت ا
سا
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تا

 

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

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

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

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

 آمپر جهت اسپلیت 25عدد فیوز مینیاتوری  1

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

 به همراه لوله کشی MDFیک متری ، دارای سینگ و کابینت باال و پایین فلزی درب  آبدارخانه 

 یک عدد دارد جعبه کمک های اولیه 

 یک عدد دارد کپسول آتش نشانی 

 شرکت ایمن پناه هرمزگان

 

 پیوست: دعای خیر

www.Hconex.ir  
info@Hconex.ir  

 
 مدیریتی UPVCمشخصات فنی کانکس 
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