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 12×3پانل  چیکانکس ساندو یمشخصات فن

 مهندسینل اکانکس ساندویچ پ مدیریتینل اکانکس ساندویچ پ شرح

 شاسی
شیدن روی زمین با لوله  16تیرآهن سورتمه ای برای ک صورت  ب

 اینچ4

شیدن روی زمین با لوله  16تیرآهن سورتمه ای برای ک صورت  ب

 اینچ4

 تیر و ستون

و فرم فرعی  90×90مربوطه پروفیل ستون های باربر و تیر های 

3×120×120L   یت عا یدی و ور قاطع کل به همراه لچکی در م

دقیق ترین استاندارد طراحی سازه ازجمله تراکم باالی عضوهای 

 باربر در سازه به جهت توزیع مناسب نیرو در سازه کانکس

و فرم فرعی  90×90ستون های باربر و تیر های مربوطه پروفیل 

3×120×120L   یت عا یدی و ور قاطع کل به همراه لچکی در م

دقیق ترین استاندارد طراحی سازه ازجمله تراکم باالی عضوهای 

 باربر در سازه به جهت توزیع مناسب نیرو در سازه کانکس

 پروفیل پل

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

قالب 

 بارگیری
 plate  میلی متر10فوالدی به ضخامت  plate  متر میلی  8فوالدی به ضخامت 

 جوشکاری
شکاری از نوع جوش برق دورتا دور با الکترود درجه  ایرانی  1جو

 )پارس،میکا،آما،.....(

شکاری از نوع جوش برق دورتا دور با الکترود درجه  ایرانی  1جو

 )پارس،میکا،آما،.....(

 ارتفاع
شیب دار به ارتفاع  صورت  سانتیمتر از یک طرف  250سقف به 

 سانتیمتر از طرف دیگر 240و 

شیب دار به ارتفاع  سانتیمتر از یک طرف  250سقف به صورت 

 سانتیمتر از طرف دیگر 240و 

تمیز کاری 

 اسکلت

 استتتفاده از برس مخصتتوس و ستتمهاده جهت زدودن آلود یهای

روغن ، رطوبت،  ریس، خورد ی، رستتو، ، زنو و فعاس ستتازی 

 سطح فلز جهت رنو آمیزی

استتتفاده از برس مخصتتوس و ستتمهاده جهت زدودن آلود یهای 

روغن ، رطوبت،  ریس، خورد ی، رستتو، ، زنو و فعاس ستتازی 

 سطح فلز جهت رنو آمیزی

ضد  رنگ و

 زنگ

ریچ میکرون پوشتتز زینو  60کلیه مقاطع استتتراکچر توستت  

 . ه استدیکرون پوشز رنو نهایی اندود  ردیم 60اپکسی و

میکرون پوشتتز زینو ریچ  60کلیه مقاطع استتتراکچر توستت  

 . ه استدمیکرون پوشز رنو نهایی اندود  ردی 60اپکسی و

درزگیری 

 دیوارها

با  1درجه )کالهاستتی( استتتفاده از پستتص مخصتتوس درز یری

 انعطاف پذیری باال، مقاوم در برابر فشار و دمای باال

صوس درز یری سص مخ ستفاده از پ با انعطاف پذیری  1درجه ا

 باال، مقاوم در برابر فشار و دمای باال

 کف سازی
 - ستتانتیمتر 2.5اجرای ورق عرشتته  الوانیزه زوزنقه ای با  ام 

مرغو،  کیستترام - کیستترام یستتاز ریکف جهت ز یزیبتن ر

50×50 

 - ستتانتیمتر 5،2اجرای ورق عرشتته  الوانیزه زوزنقه ای با  ام 

ستترامیک مرغو،  - بتن ریزی کف جهت زیر ستتازی ستترامیک

50×50 

 پوشش بدنه
ضخامت  سانتیمتر بافوم تزریقی پلی  5ساندویچ پانل دیواری به 

 ساخت کارخانه کویر پانل PUR یورتان خودخاموش شونده

تزریقی پلی سانتیمتر بافوم  4ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 

 یورتان

 پوشش سقف
ضخامت  سقفی به  سانتیمتر بافوم تزریقی پلی  5ساندویچ پانل 

 ساخت کارخانه کویرپانل PUR یورتان خود خاموش شونده

ضخامت سقفی به  انتیمتر بافوم تزریقی پلی س4 ساندویچ پانل 

 یورتان

 دیوارپوش 

PVC 

دوجداره روکشتتدار  PVC بدنه از پوشتتز کامل داخلی ستتقف و

 )درصورت سفارش مشتری(

دوجداره روکشتتدار  PVC بدنه از پوشتتز کامل داخلی ستتقف و

 )درصورت سفارش مشتری(

 .در، ورودی از نوع ساندویج پانل با لوال ویراق مخصوس میهاشد در، ورودی ضدسرقت با روکز فلزی درب

 پنجره
UPVC   به همراه ب ودوجداره خارجی  یک  ا یراق آالت درجه 

 میلمتری ساده ویا رفلکس رنگی 4شیشه 

UPVC  به همراه ب دوجداره و خارجی  ا یراق آالت درجه یک 

 میلمتری ساده ویا رفلکس رنگی 4شیشه 

 داکت کشی
جهت مقاومت بیشتر  PVC با مواد سوپر 3استفاده از داکت نمره 

 در برابر ضربه

جهت مقاومت بیشتر  PVC با مواد سوپر 2نمره  استفاده از داکت

 در برابر ضربه

 شرکت ایمن پناه هرمزگان

 

 پیوست: دعای خیر

www.Hconex.ir  
info@Hconex.ir  
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 میلیمتر 4سیم های مربوط به پریز کولر بامقطع  میلیمتر 4سیم های مربوط به پریز کولر بامقطع  پریز کولر

 میلیمتر 2.5سیم های مربوط به پریز کولر بامقطع  میلیمتر 2.5سیم های مربوط به پریز کولر بامقطع  پریز عمومی

سیستم 

 روشنایی
 میلیمتر 1.5سیم های مربوط به سیستم روشنایی بامقطع  میلیمتر 1.5سیم های مربوط به سیستم روشنایی بامقطع 

کلید و پریز 

 برق
 تلفن روکار با درپوش محافظ میهاشد کلید، پریز و تلفن روکار با درپوش محافظ میهاشد کلید، پریز و

روشنایی 

 مهتابی
 جهت نصب درکلیه فضا های داخلیFPL  روشنایی اس ام دی جهت نصب درکلیه فضا های داخلیروشنایی 

 پراغ تونلی جهت نصب درکنار در، ورودی پراغ تونلی جهت نصب درکنار در، ورودی چراغ تونلی

 فیوز
 32و25و16ستتیم کشتتی کانکس بوستتیله فیوزهای استتتاندارد)

فیوز محافظ جان آمپر(تفکیک میگردد و جهت ایمنی بیشتتتتر 

 تعهیه میگردد

 32و25و16ستتیم کشتتی کانکس بوستتیله فیوزهای استتتاندارد)

 آمپر(تفکیک میگردد

سوکت 

 ورودی برق

صوس ورودی برق  صورت نری وسوکت مخ ضد آ،  به  ماد ی 

 گرددنصب می

صوس ورودی برق  صورت نری وسوکت مخ ضد آ،  به  ماد ی 

 گرددنصب می
 

 

 

 

 


