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شرکت مسئولیت محدود گالینا ایتالیا در سال 1960 توسط پیر ائولو گالینا، در ابتدا به منظور 
تولید پروفیل هایی براي صنعت اتومبیل بنا نهاده شد. با پیشرفت هاي روز افزون در فناوري و 
گسترش بازار و در پی آن افزایش نیاز به مواد ترموپالستیک، شرکت مسـئولیت محدود گالینا 
ایتالیا تنوع محصوالت تولیدي خود را گسـترش داد و بخش هایی همچون ساختمان سازي و 

صنعت را در بر گرفت. به طوري که امروزه در بازار بین المللی شرکتی پیشگام است.

این شـرکت در حال حاضــر نیروي کاري برابر با 170 نفر دارد و واحد هاي تولیدي خود را در 
کشور هایی چون ایتالیا، یونان، ایاالت متحده آمریکا و هند قرار مستقر کرده است.

شرکت مســـئولیت محدود گالینا پروفیل هاي پالستیکی را به منظور ساخت و تعمیر بدنه و 
تودوزي در صنعت اتومبیل، تهیه ورق هاي چند جداره، ورق هاي مســتحکم و پنل هاي پلی 
کربنات پیش ساخته به منظور سقف سازي و کاربرد هاي شیشـــــه اي در صنعت ساختمان 
سازي تولید کرده است. این محصوالت به دلیل ویژگی هاي نوري (شفافیت) مشابه به شیشـه 
و خواص مکانیکی و حرارتی بهتراز شیشــه، به سرعت بازار مواد ساختمان سازي را ازآن خود 

کرده اند.

شرکت مسئولیت محدود گالینا ایتالیا پیشگام این پیشـرفت ها است، به خط مشـی تحقیقات 
مهندسـی و تکنولوژیکی متعهد اسـت. سـرمایه گذاري هایی را در توســعه تجهیزات نوین و 

اجراي رویه هاي کنترل دقیق کیفیت به عمل آورده است.

این گاتالوگ با گرافیکی جدید و محتواي فنی بازنگري شده، راهنمایی بر محصـــــــوالت و 
متعلقات ما است که به شما بســته به نوع کاربرد و مشــخصـــه هاي فنی در انتخاب بهترین 

محصول کمک خواهد کرد.

سیســــــــتم هاي پلی کربنات پیش ساخته، ورق هاي چند جداره و ورق هاي پلی کربنات 
مسـتحکم از جمله محصــوالت ابتکاري هســتند و تمامی آن ها به بهترین وجه ویژگی هاي 

فیزیکی، مکانیکی و زیباشناختی ممکن را تضمین می کنند.

تاریخچه شرکت
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پلی کربنات ها در

صنعت ساختمان سازي
پلی کربنات یک پالستیک مهندسی نوین اسـت که به 
دلیل شفافیت، عایق حرارتی و استحکام ضـربه اي باال 
محصولی بسـیار پرکاربرد می باشد. این ویژگی ها پلی 
کربنات ها را براي طیف گســـترده اي از کاربرد ها در 

ساختمان سازي صنعتی و مسکونی ایده آل می سازد.

فرآیند تولید
اکســتروژن فرآیندي است که به منظور تولید پروفیل 
هاي چند جداره و ورق هاي مســـتحکم پیوسته مورد 

استفاده قرار می گیرد.

حفاظت فرابنفش
تمامی محصــوالت به منظور اطمینان از محافظت در 
برابر قرار گیـري در معـرض تابش فـرابنفش، طوالنـی 
کردن طول عمر و به تاخیر انداختن فرسودگی طبیعی 
مواد به طور جانبی تحت تاثیر اکســـــتروژن قرار می 

گیرند.

ورق هاي چند جداره ورق هاي  مستحکم سیستم هاي پیش ساخته

اکستروژن جانبی

اکستروژن جانبی مشاهده شده با استفاده از یک میکروسکوپ

فناوري

فناوري

واحد صنعتی
تولیدي

A

B

C

D

E

F

G

H

پخش کننده افزودنی ها و رنگ
اکسترودر اصلی

اکسترودر جانبی فرابنفش
خالء سنج

نشان گذار محصول
دستگاه پوسته حفاظتی

برش زن افقی

صفحه غلتان بسته بندي

H
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Annule et remplace l’Avis Technique 2/09-1352
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گواهینامه

گواهینامه محصول

تمامی محصـوالت توسط البراتور هاي 
معتبر و نهاد هاي بین المللی گواهینامه 

خود را دریافت کرده اند.
براي اطالعات بیشــتر لطفا از سایت ما 

www.gallina.it دیدن فرمایید؛

CE نشان گذاري

آیین نامه اروپایی 305/2011 براي محصـــــوالت 
ساختمانی، نشـــــــان گذاري CE را براي تمامی 
محصوالتی مطابق با استاندارد هاي فنی مقرر کرده 

است.

 En 16153:2013 از 2015/01/01، بر اســــــاس
موافقت شده اروپایی، نشان گذاري CE بر همه ورق 

هاي چند جداره پلی کربنات اجباري شده است.

از نقطه نظر شـــناســـایی (براي مثال پلی کارب 
 (DOP) 10) مــی توان اظهارنامه عملکـــردmm

مربوط منتشـــــر شده در بخش دانلود اظهارنامه 
عملکرد را از طریق سایت ما دانلود کرد.

اظهارنامه عملکرد ویژگی هاي محصــول و  کمیت 
ها و عملکرد هاي مربوط را در فهرســـتی ارائه می 

دهد.

نشـــان گذاري CE و استاندارد هاي موافقت شده 
مورد استناد چاپ شده بر روي یک برچســب پالت 
تمامی محتواي محصـــول را به طور خالصه واري 

مورد اشاره قرار می دهند.

سیستم کیفیت
شرکت یک سیســــتم کیفیت معتبر و مجاز را بر 

اساس استاندارد هاي زیر به کار می گیرد:

گواهینامه



پلی کربنات

 

VALUE TEST METHOD

 1.200 Kg/m3 ISO 1183

  ± 0.19 % ASTM D570

VALUE TEST METHOD

89 % ASTM D570

1.58 ISO 489

VALUE TEST METHOD

-40 +120°C

0,065 mm/m°C

151 °C  ISO 306

VALUE TEST METHOD

66 MPa ISO R527-2

60 MPa ISO R527-2

2.300 MPa ISO 178

150 % ISO R527-2

93 kJ/m2 ISO 180/4A
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سبک بودن
پلی کربنات یک ماده سـبک وزن اسـت که در صـنعت 
ســــاختمان ســـــازي به منظور کاهش هزینه هاي 
ساختمانی مورد اسـتفاده قرار می گیرد و در عین حال 
تطبیق با شـرایط مختلفی از بار باد هاي مثبت و منفی 

را تضمین می سازد.

نیمه شفاف بودن
یکی از ویژگی هاي کلیدي پلی کربنات، شــفافیت آن 
است. استفاده از نورپردازي طبیعی با نصـب سقف ها و 
دیوار هاي نیمه شفاف پلی کربنات به دست می آید. از 
این رو، در عین حال که محیطی بســـیار آرامبخش را 
ایجاد می کند، از عایق حرارتی مناســــــب اطمینان 
حاصــــل می نماید. پلی کربنات را می توان در جهت 
تغییر دامنه انتقال نور، بهینه سازي سـایبان و از این رو 
کاهش گرماي داخل سـاختمان، به طور مناسـبی با ته 
رنگ هایی پوشـش داد. رنگ دانه هاي رنگی به منظور 
دســتیابی به اثرات رنگی خوشــایند و برآورده کردن 
بســـــیاري از باید هاي زیباشناختی و معماري مورد 

استفاده قرار می گیرند.

چند کاربردي
ما طیف گسـترده اي از محصـوالت را براي استفاده در 
ســاخت ســقف ها و دیوار هاي نیمه شــفاف، نورگیر 
سقفی، پنجره هاي عایق ثابت و باز شونده تدارك دیده 

ایم.
تحقیقات پیوســــــته ما به منظور کامل کردن طیف 
محصـــــوالت به توسعه مجموعه هایی از متعلقات از 

جنس استیل و آلومینیم منجر شده است.
این متعلقات از جنس اســـــتیل و آلومینیم در جهت 
تســهیل و ایمن سازي نصـــب و اطمینان از تطابق با 
مقادیر شـدت آتش و بار و باید هاي ایمنی ســاختمان 
طراحی شده اند. تمامی محصــوالت ما توسط آخرین 
استاندارد هاي عایق حرارتی و ذخیره انرژي تضــمین 

شده اند.

ویژگی هاي
نوري

ویژگی هاي
فیزیکی

ویژگی هاي
مکانیکی

ویژگی هاي
حرارتی

چگالی

جذب آب

شاخص انکسار

انتقال نور

مقاومت در برابر تنش کششی

مقاومت در برابر تنش تسلیم

مدول کششی

کشیدگی به شکست

اثر ایزود

دماي کاربردي

انبساط حرارتی خطی

(B/50) ویکا

مقاومت در برابر 

فرابنفش و تگرگ
سـطح خارجی پنل به منظور اطمینان از حفاظت ایده 
آل در برابر پرتو هاي فرابنفش، تگرگ و ضــــربه هاي 
تصـــادفی حتی بعد از در قرار گیري طوالنی مدت در 
معرض نور خورشید،  با اسـتفاده از پلی کربنات جذب 
کننده فـــرابنفش داراي کارایـــی باال تحت تاثیـــر 

اکستروژن جانبی قرار گرفته است.

ایمنی
پلی کربنات به طور ویژه اي استحکام ضـربه اي باالیی 
دارد. از این رو محصـــوالت ما به شدت در برابر ضربه 
هاي تصــــادفی و تگرگ مقاوم هســــتند و الزامات 
استاندارد هاي ایمنی براي شیشــه کاري نیمه شفاف 

در محیط هاي کاري و عمومی را برآورده کرده اند.

محیط زیست دوست
فاز هاي مختلف عمل آوري پلی کربنات مصـرف انرژي 

و اثرات زیست محیطی بسیار کمی دارند.
پلی کربنات یک محصــول داراي بازده انرژي باال است 
که در پایان چرخه عمر خود به طور کامل قابل بازیافت 

است.
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فلز قلیایی

الکل ها

اسید هاي غیر آلی

نمک هاي غیرآلی

روغن موتور

نرم شونده

اسید هاي آلی

دیگر عوامل

تغییرات عامل
متیل الکل

اتیل الکل %50
بوتیل الکل

اتیلین گلیکول

سدیم هیدرات %1
سدیم هیدرات %10
آمونیم هیدرات %10

کلسیم هیدرات %10

هیدروکلریک اسید %35
هیدروکلریک اسید %10

سولفوریک اسید %70
سولفوریک اسید %30

نیتریک اسید %40
نیتریک اسید %10

کرومیک اسید %10

سدیم کلرید %10
پتاسیم نیترات %10

پتاسیم بی کرومات %10
سدیم سولفات %10

آمونیم کلرید
سدیم کربنات %10

سدیم بی کربنات %10

روغن پارافین
روغن سیلیکون

روغن ماشین

تري کرسیل فسفات
دي اکتیل آدیپات

بوتیل استئارات
تري متیل. اسید خارجی

استیک اسید %70
استیک اسید %10
فرمیک اسید %30
الکتیک اسید %5

اکسالیک اسید %10
بنزوئیک اسید %10
اولئیک اسید %100

بنزن
تولوئن

بنزین صنعتی

نفتا دیزل
هپتان

متیل اتیل کتون
اکریلونیتریل
وینیل استات

(5 C) اتیلیک اتر
دي اتیلن تري آمین

اتیلن دي آمین
تري اتانول آمین

فنول %5
کرسول %5

فرمالین

استیرین

نفت سفید

ترك خوردگی
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر

بدون تغییر
تیره شدگی

قهوه اي شدن

بدون تغییر

ترك خوردگی
بدون تغییر
بدون تغییر
زرد شدگی
زرد شدگی
زرد شدگی
بدون تغییر

بدون تغییر
بدون تغییر
زرد شدگی
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر

ترك خوردگی

بدون تغییر
بدون تغییر

بدون تغییر

تیره شدگی
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر

بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر

انحالل سریع
انحالل سریع

زرد شدگی - ترك خوردگی - غیر شفاف شدگی

بدون تغییر
بدون تغییر

تیره شدگی - نرم شدگی 
تیره شدگی - نرم شدگی

تورم

انحالل
ترك خوردگی

زرد شدگی - غیر شفاف شدگی
بدون تغییر
بدون تغییر

انحالل

بدون تغییر

تیره شدگی - نرم شدگی
انحالل سریع

مقاومت شیمیایی

پلی کربنات مقاومت خوبی در برابر بســــیاري از مواد 
شـیمیایی دارد که ممکن اسـت در طول اسـتفاده هاي 

معمول و روزمره با آن ها مواجه شود.
پیاده سازي آزمایش هاي مشخصـی براي کاربرد هایی 
که در آن ها احتمال واکنش پلــی کــربنات ها با مواد 

شیمیایی فعال زیاد است، توصیه شده اند.
تایید سازگاري این مواد شـیمیایی با پلی کربنات پیش 
از مورد استفاده قرار دادن آن ها امري بســیار ضروري 
اســــت. جدول ســـــمت چپ واکنش هاي برخی از 

محصوالت اصلی را به طور خالصه واري آورده است.
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ویژگی هاي
ورق هاي چند جداره

درون

تابش
خورشیدي

بازتاب
خورشیدي

گسیل 
به سوي خارج

گسیل 
به سوي داخل

جذب

انتقال خورشیدي
مستقیم

ورق هاي چند جداره
انتقال نور (LT)(EN 16153)ویژگی هاي نوري و حرارتی

رنگدانه هاي مختلفی به منظور دســت یابی به مقادیر 
مختلفی از انتقال نور مورد استفاده قرار می گیرد.

مقادیر نشــــــان داده شده در جدول سمت راست بر 
اســاس محاســباتی اســت که توســط البراتور هاي 

متخصص به اجرا درآمده اند.

(SF) فاکتور خورشیدي

تابش خورشیدي در تماس با سـطح منعکس شـده، تا 
حدودي جذب و مقداري نیز به فضــاي درونی منتقل 

می شود.
فاکتور خورشیدي نشـــان داده شده در جدول سمت 
راست در واقع یک نسبت میان مقدار کل انرژي منتقل 
شده به فضـــاي درونی و مقدار کل تابش خورشیدي 

است که به صورت درصد بیان شده است.

(SC) ضریب سایه

ضریب سایه مربوط به یک ورق شفاف در واقع نسـبت 
میان فاکتور خورشیدي ورق و فاکتور خورشـیدي یک 
3 میلیمتر است  ورق شیشـــــــــــه اي با ضخامت 

.(SC=SF/0.87)

Policarb 2P-4mm    3,9 
Crystal 80 79 0,91
Bronze 63 75 0,86
Opal 50 66 0,76
Policarb 2P-4,5mm    3,9 
Crystal 80 79 0,91
Bronze 63 75 0,86
Opal 50 66 0,76
Policarb 2P-6mm    3,6 
Crystal 82 81 0,93
Bronze 60 72 0,83
Opal 50 66 0,76
Policarb 2P-8mm    3,3 
Crystal 82 80 0.92
Bronze 65 75 0,86
Opal 50 65 0,75
Policarb 2P-10mm    3,0 
Crystal 81 80 0.92
Bronze 65 75 0,86
Opal 50 64 0,74
Policarb 16mm WIDE    2,5 
Crystal 85 83 0.95
Bronze 65 70 0,80
Opal 50 65 0,75 
Policarb 3P-10mm    2,7 
Crystal 74 75 0,86
Bronze 65 72 0,83
Opal 52 62 0,71
Policarb 3P-16mm    2,3 
Crystal 74 76 0,87
Bronze 40 55 0,63
Opal 52 57 0,66
Blue 45 70 0,80
Green 60 70 0,80
Policarb 3P-20mm    2,1 
Crystal 74 75 0,86
Bronze 40 55 0,63
Opal 52 63 0,72
Policarb 4P-6mm    3,1 
Crystal 79 78 0,90
Opal 45 53 0,61
Policarb 4P-8mm    2,7 
Crystal 79 78 0,90
Opal 45 53 0,61
Policarb 4P-10mm    2,5 
Crystal 79 78 0,90
Opal 45 53 0,61
Policarb 5P-16mm RDC    2,1 
Crystal 66 70 0,80
Bronze 30 45 0,52
Opal 40 55 0,63
Policarb 5P-20mm RDC    1,8 
Crystal 63 67 0,77
Bronze 28 43 0,49
Opal 40 49 0,57
Policarb 5P-25mm RDC    1,6 
Crystal 60 64 0,74
Bronze 27 41 0,47
Opal 40 45 0,52
Policarb 6P-16mm    1.8 
Crystal 60 62 0,71
Opal 40 45 0,52
Policarb 6P-20mm    1,6 
Crystal 58 60 0,69
Opal 38 43 0,49
Policarb 7P-25mm    1,4
Crystal 58 62 0,71
Opal 40 45 0,52
Reflecto 40 40 0,46
Policarb 7P-32mm    1,2
Crystal 57 61 0,70
Opal 39 43 0,49
Reflecto 35 37 0,43
Policarb 7P-40mm    1,1 
Crystal 55 59 0,68
Opal 35 39 0,45
Reflecto 33 35 0,40 
Policarb 11W-25mm    1,3 
Crystal 45 52 0,60
Opal 33 44 0,50
Policarb 11W-32mm    1,1 
Crystal 44 51 0,59
Opal 29 38 0,44
Policarb 11W-40mm    1,0 
Crystal 43 50 0,57
Opal 25 34 0,39

PROFILE LIGHT SOLAR SHADING THERMAL
 TRANSMISSION (LT) FACTOR (SF) COEFFICIENT (SC) TRANSMITTANCE (U) 
 % %  W/m2K
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ویژگی سیستم هاي
پیش ساخته

سیستم هاي پیش ساخته
(EN 16153)ویژگی هاي نوري، گرمایی و صوتی

عایق سازي صوتی
عایق سـازي صـوتی به توانایی یک ماده در مقاومت در 
برابر انتقال صدا اشاره دارد. مقدار آن بر طبق فرکانس، 
ویژگی هاي فیزیکی، ابعاد و محدودیت هاي نصــــب 

اجزاء تغییر می کند.

(U -مقدار) عایق سازي گرمایی
اتالف حرارتی به طور کلی به عنوان پـراکنش گـرمایـی 
	 U تعریف می شود و در علم فیزیک تحت عنوان مقدار-
بدان اشاره می شود. این مقدار در واقع نرخ افت حرارت 
از طریق یک ســطح پیوســته اســت که موجب ایجاد 
اختالف دمایی در دو طرف سـطح می شـود و به ویژگی 
هاي ماده اي که ســازه از آن ســاخته شــده اســت و 

همچنین شرایط انتقال گرمایی خطی بستگی دارد.

arcoPlus324    1.8  16
Crystal 70 74 0,85 
Green 65 70 0,80  
Bronze 60 67 0,77   
Opal 45 50 0,57
arcoPlus625    1,7  16
Crystal 70 74 0,85
Opal 52 57 0,66
arcoPlus344x    1,7  19
Crystal 72 77 0,89   
Green 65 70 0,80
Bronze 50 62 0,71
Opal 49 60 0,69
arcoPlus347-547    1,1  21
Crystal 54 58 0,67
Green 60 65 0,75
Bronze 40 47 0,54
Opal 31 46 0,53
arcoPlus549    1,0  21
Crystal 50 56 0,64
Opal 28 46 0,53
arcoWall5613    0,7  22
Crystal 37 45 0,52
Opal 20 36 0,41
arcoPlus684    3.3  18
Crystal 70 71 0,82
Blue 50 55 0,63 
Bronze 45 50 0,57
Opal 42 55 0,63
arcoPlus6104    3.0 18
Crystal 70 70 0,80 
Blue 50 55 0,63 
Bronze 45 50 0,57
Opal 38 53 0,60
arcoPlus6124    2,7  19
Crystal 68 70 0,80
Blue 50 55 0,63
Bronze 45 50 0,57
Opal 36 52 0,60
arcoPlus6166    1,8  20
Crystal 59 63 0,72 
Green 49 54 0,62
Bronze 41 46 0,53
Opal 34 49 0,56
arcoPlus626    1,7  20
Crystal 58 62 0,71 
Green 48 53 0,61
Bronze 40 45 0,52
Opal 33 48 0,55
arcoPlus9207    1,7  20
Crystal 55 60 0,69 
Opal 43 53 0,61
arcoPlus9257    1,4  20
Crystal 54 60 0,69 
Opal 43 53 0,61 
arcoPlus9327    1,3  21
Crystal 53 60 0,69 
Opal 41 52 0,60
Velario 613    2,7  16
Crystal 76 81 0,93
Opal 58 65 0,75
Velario 20-5    1,7  16
Crystal 70 74 0,85
Opal 52 57 0,66
arcoPlus1000    2,7  16
Crystal 70 74 0,85
Opal 40 45 0,52
arcoPlusSUPER1000    1.8  16
Crystal 65 66 0,76
Opal 37 40 0,46
arcoPlusGrecaClick    3,0  16
Crystal 70 74 0,85
Opal 45 50 0,57 
arcoPlusMiniGreca    3,0  16
Crystal 70 74 0,85
Opal 45 50 0,57 
arcoPlusOnda - 6mm    3,2  16
Crystal 73 77 0,89
Opal 45 50 0,57
arcoPlusAislux Polivalente    1,3  21
Crystal 60 65 0,75
Reflecto 40 40 0,46
arcoPlusAislux Aisluxecure    1,4  21
Crystal 58 62 0,71
Opal 40 45 0,52
arcoPlusAislux Complet    1,3  21
Crystal 58 62 0,71
Opal 35 40 0,46
arcoPlusAislux PS    1,3  21
Crystal 58 62 0,71
Opal 35 40 0,46
arcoPlusAislux PSV    1,3 (25mm) - 1,4 (30mm)  21
Crystal 60 64 0,74
Opal 40 45 0,52

PROFILE LIGHT SOLAR SHADING THERMAL ACOUSTIC
 TRANSMISSION (LT) FACTOR (SF) COEFFICIENT (SC) TRANSMITTANCE (U) INSULATION
 % %  W/m2K dB
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عملیات هاي ویژه

عملیات هاي ویژه به 

منظور بهبود خصوصیات 

محصوالت در ساخت سقف 

ها و نماهاي نیمه شفاف با 

در نظر گرفتن روش هاي 

طراحی ابتکاري

پروژه کالیدو به منظور برآورده کردن نیاز هاي طراحی 
از لحاظ معماري ایجاد شـد. این پروژه به سـمت ایجاد 
پنل هایی با رنگ هاي سفارشی متمایل شـد. پنل هاي 
arcoPlus و arcoWall می توانند با صــرف نظر از چند 
رنگ PC استاندارد سنتی، در طیف بی نهایتی از سـایه 
رنگ ها تولید شوند.به لطف ظرفیت تولیدي که داریم، 
می توانیم میزان تیرگـی در رنگ مورد نظـر را از نمونه 
استخراج کنیم و آن را مجدداً در توده هاي پلی کربنات 
ایجاد کنیم. به عبارتی ما سـایه هاي نوینی را ایجاد می 

کنیم!

پروژه کالیدو

پنل هاي arcoPlus همچنین مــی توانند به رنگ هاي 
مختلفی در دو طرف تولید شــوند. این قابلیت به دلیل 
اکسـتروژن دو توده مختلف، یکی براي سطح داخلی و 
دیگري براي ســطح خارجی، امکان پذیر اســـت. این 
فناوري تولید خاص، شـــــــرایط الزم براي مدیریت 
همـزمان انتقال نور و اثـر رنگ را فــراهم مــی کند. از 

طرفی نیز اثر بصري را به حداکثر می رساند.

فناوري رنگ دوگانه

براي پرهیز از بازتاب آزار دهنده نور که شاخص پوشش 
ساختمانی PC است و همچنین دستیابی به تاثیر ماده 
اي جدید، مـی توانیم پــرداخت هاي مات و محافظت 
شـده در برابر فرابنفش را بر ســطح خارجی پنل هاي 
arcoPlus اعمال کـنـیم. این عملــیات تحت عــنوان 
پرداخت مات محافظت شـده در برابر فرابنفش خطاب 
می شــود. این عملیات همچنین امکان توزیع بهتر نور 
طبیعی را در فضـــــاي داخل فراهم می سازد و لمس 

ابریشمی را ایجاد می کند.

عملیات فرابنفش-مات

پنل هاي arcoPlus قـرار گـرفته در معــرض عملیات 
تخصــصـــی فرابنفش، به دلیل اکســـتروژن جانبی 
حفاظتی پرداخت شـده بر سـطح خارجی با ضــمانت 
افزایش یافته تا 15 سـال شـاخص می باشـند. به لطف 
وجود جاذب هاي فـرابنفش ویــژه، این پنل ها با گذر 
زمان پایداري شیمیایی و اثربخشی شیمیایی بیشتري 

را از خود نشان می دهند.

عملیات تخصصی فرابنفش

پنل هاي arcoPlus داراي پوشــــش AR با دارا بودن 
نوعی از اکستروژن جانبی بر جداره داخلی شاخص می 
شـوند. این پوشـش نور خورشــید را پراکنده می کند 
وگذر گرما را کاهش می دهد. همچنین این ســـــطح 
ابتکاري از بازتاب آزار دهنده نور و برق زدن جلوگیـري 
می کند. بنابراین جلوه بصـــري محیطی که در آن جا 

نصب می شوند را بهبود می بخشند.

AR عملیات

اکستروژن جانبی رنگی تیره، سفید یا هر رنگ دیگري، 
به منظور مسـدود کردن دید نسـبت به اجزاء درونی یا 
عایق کاري مواد در هنگامـــــــی که به منظور تحقق 
بخشـیدن به شیشـه کاري نیمه شفاف یا روکش کاري 
نماي خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، نســبت به 
جداره داخلی اعمال می شـود (که ســطح خارجی آن 
ممکن اسـت رنگ متفاوتی داشـته باشــد یا می تواند 

شفاف باشد).

AR -عملیات مطلق

پنل هایی که با استفاده از عملیات IR خط دار شده اند 
می توانند بخشــی از نور را مطابق با طیف مادون قرمز 
(1400nm-780) جذب کرده و گرماي خورشــید را 
مســـدود سازند و در عین حال اجازه گذر به نور را می 
دهند. با استفاده از این محصـــــوالت شما می توانید 
افزایش دماي داخلی به دلیل اثر گلخانه اي را به میزان 
2 درصد کاهش دهید و همچنین جو را آرامبخش تر  5

سازید.

عملیات IR -کنترل خورشیدي

پنل هاي پلی کربنات arcoPlus مقاومت بسـیار باالیی 
دارند. این ویژگـی همـراه با عایق بودن، آن ها را بـراي 
روکاري، پنجره نیمه شـفاف و نورگیر ســقفی ایده آل 

می ســازد. در صـــورتی که، در مکانی که این پنل ها  
نصـــب شده اند، احتمال تخریب در اثر رنگ آمیزي از 
طریق اسـپري و ایجاد خراش بر سـطح وجود داشــته 
باشـد، انتخاب منطقی تر می تواند اسـتفاده از عملیات 
ضد دیوار نوشـته- AG باشـد. این عملیات یک سـطح 
ضـد دیوار نوشــته و ضــد خراش را ایجاد می کند. به 
طوري که با ایجاد یک ســــد دافعه در برابر روغن ها و 
آب، از نفوذ جوهر نوشته ها به زیرالیه ها جلوگیري می 
کند و از طرفی نیز زدودن آن ها را آسان می سـازد. در 
عین حال سطح arcoPlus در برابر بســـیاري از عامل 

هاي شیمیایی مقاومت بیشتري خواهد داشت.

عملیات هاي
ضد دیوارنوشت و ضد خراش
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خط فیلتر پلی کربنات
براي محافظت در برابر فروسرخ

ورق هاي PoliCarb IR ،PoliComp IR و پـــنل هاي 
arcoplus IR اجازه عبور به نور را می دهند، اما از عبور 

گـرما جلوگیــري مــی کنند. این ها طیف جدیدي از 
محصـوالت گالینا براي کاربرد در پوشش هاي شفاف و 
پنجره هایی با کنترل خورشیدي هســـــتند. تمامی 
I، راه حل هایی  R محصـــــوالت حاصل از خط تولید
نوینی  را براي کاربرد هاي معمول ساختمانی ارائه می 
دهند که نیاز باالیـی به نور و نیـزکاهش دماي داخلـی 
وجود دارد. از نتایج بالقوه می توان به کاهش مصــرف 

انرژي الزم براي خنک سـازي و روشـنایی و همچنین 
افزایش راحتی محیط اشاره کرد. ورق هاي چند جداره 
و پنل هاي arcoPlus IR پیش ســـاخته به لطف طیف 
وسیعی از محصـــــوالتی که از آن ها در دسترس می 
باشــــــد، انعطاف پذیري قابل توجهی را از نقطه نظر 
طراحی در کاربرد هایی همچون نورگیر هاي ســقفی، 
پنجره ها، گلخانه ها، هنرکده ها و بســـیاري از کاربرد 

هاي دیگر به دست می دهند.

طیف جدیدي از محصوالت 

کاهش مصرف انرژي داخلی
آزمایش ها تایید کرده اند که محصـــوالت داراي فیلتر 
هاي محافظتی فروســــــرخ می توانند به میزان قابل 

توجهی گرمایش داخلی را کاهش دهند.

حفاظت طبیعی
گرماي ناشی شده از گرمایش خورشـیدي تا حد زیادي 
توسط سطح خارجی و به وسـیله جاذب هاي فروسـرخ 
پرداخته شده بر روي آن، جذب می شـود. به طوري که 
تابش به فضــــاي داخلی ساختمان و از این رو افزایش 

گرماي ناشی شده را کاهش می دهد.

حفاظت در برابر فرابنفش

تمامی محصــوالت پلی کربناته در شرکت 
مســــئولیت محدود گالینا ایتالیا، توانایی 
محافظت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش را 
دارند. به طوري که تابش فرا بنفش مضـر را 

مسدود می سازد.

انرژي فروسرخ

ورق هاي PoliCarb IR و پـــــــنل هاي 
arcoPlus IR انرژي فروســرخ کمتري را 

به فضاي داخلی انتقال می دهند.

انتقال نور

ورق هاي PoliCarb IR و پـــــــنل هاي 
arcoPlus IR پیش سـاخته مقدار باالتري 

از نور را از خود عبور می دهند.

کنترل خورشیدي 

در جهت خنثی سازي گرما
کنترل دما و مدیریت گرما از عوامل اصلی در نگهداشـت 
سطح مطلوبی از آرامبخشی در داخل ساختمان هستند. 
این ها همچنین از مولفه هاي کلیدي در کنترل هزینه و 
حداکثر سازي صرفه جویی در انرژي هستند. محصوالت 
حاصل شده از خط تولید IR، مقداري از نور را نســبت به 
پرتو هاي فروسـرخ (nm 1400-780) جذب می کنند، به 
طور موثري گرماي خورشیدي را مسدود می سازند و در 
عین حال اجازه عبور به نور را می دهند. از این رو شـاهد 
کاهش انتقال گرما به داخل و کاهش هزینه خنک سازي 
 IR خواهیم بود. در حقیقت تمامی محصوالت خط تولید
می توانند نسـبت به دیگر انواع پنجره ها، عملکرد بهتري 
در کاهش دماهاي بیش از 25 درجه سـانتیگراد  داشـته 

باشند.

تضمین دراز مدت
تمامی محصوالت خط تولید IR در برابر تضعیف ویژگی 
هاي انتقال نور، زرد شدگی و شکســــت توسط تگرگ 

گارانتی مکتوب شده اي دارند.

پرتو هاي فرابنفش نور مرئی پرتو هاي فروسرخ

خارج

داخل



E   

K   

S    

Gg   

24   

PT   

h    

2.300    Kcal/KWh

10.200  Kcal/Kg

8.200   Kcal/m 3

2.340 °C

 1.440 °C

 2.570 °C

  690   °C

 

E =
K • S • Gg • 24

Pt • h
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1.9 

صرفه جویی در انرژي

صرفه جویی در انرژي
ســـاختار چند جداره اي Policarb و arcoPlus مزیت 
هاي قابل توجهی را بر حسب عایق سازي حرارتی ارائه 
می دهند. با توجه به محاسـبات انجام شـده بر اسـاس 
دستور العمل هاي DIN 4701، تفاوت قابل توجهی در 
مصــرف سوخت میان سازه صنعتی داراي پنجره هاي 
شیشـه اي و همان سازه صنعتی داراي شیشـه کاري با 

استفاده از پلی کربنات چند جداره وجود دارد.

محاسبه میزان ذخیره سازي سوخت

فرمول  مقابل به منظور محاسبه میزان صرفه جویی در سوخت مورد استفاده قرار می گیرد:

(Kg) صرفه جویی ساالنه در انرژي

(Kcal/hm  C) تفاوت میان مقادیر عبور گرما از شیشه و پلی کربنات

(m ) سطح پنجره

( Ch) (روز هاي گرم در تفاوت میانگین دمایی) فاکتور گرمایش فصلی

ضریب تبدیل

(Kcal/Kg) توان حرارتی سوخت به کار گرفته شده
(normal h=0.7) تولید تجهیزات گرمایشی

2o

2

o

توان حرارتی

توان برقی

گرمایش نفت سوز
متان

فاکتور گرمایش فصلی

میالن
رم

تورین

پالرمو

مثال: اتاقک صنعتی
موقعیت: تورین

صرفه جویی در انرژي
بیرون درون

تابش
خورشیدي

بازتاب
خورشیدي

گسیل 
به سوي خارج

گسیل 
به سوي داخل

جذب

انتقال خورشیدي
مستقیم

Surface: 1,40 (height) x 100 (boundary development) S = 140 m²

Difference “K”: between U-GLASS 27 et arcoPlus344x 
(5,0 x 1,7) = 3,3 Kcal/hm² °C    K = 3,3 Kcal/hm²°C

Fuel: oil-fire 10.200 Kcal/Kg    Pt = 10.200 Kcal/Kg

Plant production     h = 0,7

 Therefore the yearly fuel saving will be: E = 3.3 x 140 x 62.808
10.200 x 0.7

= 4.064 Kg

(degree per day) 2570 • 24 = 61680 (degree per hour) Gg • 24 = 61680 °C h
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استفاده و نگهداري پاك سازي
براي پاك کردن ورق ها و پنل ها ما تنها استفاده از آب 

و شوینده هاي طبیعی را توصیه می کنیم.
از محصوالت خورنده استفاده نکنید.

انبساط حرارتی
o 0.065 mm/mC پلی کربنات ها تحت تاثیر انبساط حرارتی

قرار می گیرند.
ـاي الزم  در هنگام نصب ورق ها و پنل ها، بایستی همیشـه فض

براي انبساط را در نظر گرفت.
ـتی  در صورتی که از سیستم هاي قالبی استفاده می شود بایس
سگدست ها و متصل کننده هاي ویژه اي براي هر محصول در 

نظر گرفته شوند.

جا به جایی
در هنگام جا به جایی مواد و به منظور پرهیز از ضــربه 
هاي تصـادفی و خراشیدن، که می تواند موجب خرابی 
ظاهر و آســیب به ویژگی هاي مکانیکی مواد شـــود، 

تمامی اقدامات احتیاطی را در پیش بگیرید.

ذخیره سازي
از قرار دادن مســـتقیم مواد در معرض نور خورشید به 
منظور جلوگیري از هر گونه افزایش تدریجی و بیش از 
اندازه دما در بســـــته بندي و همچنین تراکم سازي 

سلول ها پرهیز کنید.
پوشش حفاظتی را قبل از نصــــب بر ندارید اما بعد از 
نصــب حتما نصـــب به برداشتن این پوشش ها اقدام 

کنید.

مهر و موم کردن
تنها از سیلیکون هاي طبیعی و سـازگار با پلی کربنات 

به منظور رخنه گیري استفاده کنید.
پوشش حفاظتی را قبل از نصــــب بر ندارید اما بعد از 
نصــب حتما نصـــب به برداشتن این پوشش ها اقدام 

کنید.

هرگز مواد را در حالی که در پوشش محافظتی خود پوشیده شده اند، در معرض نور خورشـید 
قرار ندهید

مواد را به گونه اي نصـب کنید که سطح محافظت شده در برابر فرابنفش رو به فضـاي خارجی 
باشد و بعد از نصب پوشش حفاظتی را بردارید

فضاي الزم براي انبساط حرارتی مواد را فراهم کنید

تنها در صورت لزوم از سیلیکون هاي سازگار با پلی کربنات استفاده کنید

از نوار چسبنده آلومینیمی به منظور مهر و موم کردن سلول هاي هوایی استفاد کنید

براي پاك سازي سطوح از آب و شوینده هاي طبیعی  استفاده کنید

براي جا به جایی مواد از تجهیزات مناسب و استاندارد استفاده کنید

استفاده و نگهداري



1-2 سیستم هاي چفت شونده
این گروه از سیســتم هاي پیش ساخته همگی داراي سیســتم متصــل کننده از نوع کام-زبانه 
هســتند. ساختار آن ها به گونه اي طراحی شده است، تا بتوان از مقاومت در برابر تغییرات جوي 

اطمینان حاصل کرد.
تمامی این سیستم ها به منظور اطمینان از نصـب صحیح، با طیف کاملی از متعلقات در دسترس 

قرار می گیرند.
این سازه ها به طور ویژه اي براي کاربرد در ساخت سقف ها، شیشـه کاري نیمه شفاف پیوسته و 

سقف هاي کاذب مناسب هستند.

2-2 سیستم هاي اتصال دهنده
این گروه از سیستم هاي پیش ساخته شامل تمامی سیسـتم هاي پیش ساخته اي می شود که با 
یک اتصال دهنده خاص در دسترس قرار می گیرند. نوع این اتصال دهنده به نوع کاربرد بسـتگی 

دارد.
تمامی این سیستم ها به منظور اطمینان از نصـب صحیح، با طیف کاملی از متعلقات در دسترس 

قرار می گیرند.
این سازه ها به طور ویژه اي براي ساخت سقف ها به منظور پوشـش محوطه هاي بزرگ، نماهاي 

نیمه شفاف و کاربرد در شیشه کاري مناسب هستند.

3-2 سیستم هاي هم گام
این گروه از محصـــوالت سقف سازي و دیوار سازي می توانند به تنهایی در سازه هاي پیوسته یا 
همراه با دیگر پنل هاي فلزي نصــب شده و پنل ها و ورق هاي موج دار به کار گرفته شوند. طرح 
ساختاري آن ها و استفاده از انواع مشخصی از متعلقات تضمین کننده مقاوم بودن آن ها در برابر 

تغییرات آب و هوایی است.

4-2 سیستم هاي باز شونده
این گروه از محصــوالت می توانند همراه با سیســـتم هاي پیش ساخته چفت شونده به منظور 

ساخت پنجره هاي باز شونده مورد استفاده قرار بگیرند.

تمامی سیســـتم هاي arcoPlus از جمله پروفیل هاي آلومینیمی و سیســـتم هاي لنگرگاهی، 
مقاومت در برابر بار باد هاي مثبت و منفی را تضــمین می کنند و در عین حال شرایط الزم براي 

انبساط خطی را فراهم می سازند.

سیستم هاي
پیش ساخته



خته
سا

ش 
ي پی

م ها
ست

سی



333mm

2
0

m
m

U.V. side

20mm

   333mm

1,8  W/m K

 16 dB

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

EuroClass B-s1,d0
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2.1 

2

سیستم هاي چفت شونده

پروفیل

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات هاي چند جداره 

محافظت شده در برابر 

فرابنفش به منظور کاربرد در 

دیوار هاي نازك و شیشه کاري 

نیمه شفاف

توضیحات

پنل arcoPlus 324 یک سیســتم پیش ساخته از پنل 
4 جداره و قـرار گـرفته تحت تاثیـر  هاي پلی کـربنات 
اکســتروژن جانبی به ضخامت 20 میلیمتر، پنل هاي 
آلومینیم، متعلقات و پنجره هاي باز شـونده اســت که 
براي اســتفاده در کاربرد هاي ســاده و متنوع طراحی 

شده است.

 این سیســتم براي کاربرد در ساخت سقف ها مناسب 
نیست.

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر

طول پنل

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

بدون محدودیت

4 جداره اي

مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی

محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

مدیریت نور

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي 
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي حرارتی

مزیت ها

کاربرد ها

پنجره هاي قائم
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مقاومت بار

ساختار 4 جداره اي با ضـخامت 20 میلیمتر همراه 
با اتصـال کام - زبانه، توان خمشـی چشـمگیري را 
بــراي پنل ها به بار مــی آورد. این ویــژگـــی ها 
همچنین این امکان را بـراي پنل ها فــراهم مــی 
ســازند که بدون اســتفاده از چارچوب هاي فلزي 
تقویتی نصــب شوند. بدین طریق از اتالف گرمایی 
به دلیل وجود پل هاي حرارتی حاصــــــل از این 

ساختار ها جلوگیري می کنند.
اتصــــال پیش ساخته از درزگیري نفوذ ناپذیر در 
3 درجه اطمینان  شیشــــه کاري هایی با شیب 0

حاصل می کند.
براي تاسیســـات داراي ارتفاع بیش از 1/5 متري، 
یک پروفیل بخش شکن مناسب بایســــتی مورد 
استفاده قرار گرفته و نصـــــــب شود تا پنل هاي 
arcoPlus بتوانند در جاي خود ثابت شـوند (رجوع 
کنید به نمودار مقاومت بار). این عملیات با استفاده 

از سگدست هاي مخصوصی انجام می شود تا بتوان 
مقدار مقاومت الزم در بــرابــر بار باد هاي مثبت و 
منفی را براي سیستم فراهم کرد و امکان لغزش به 

دلیل انبساط حرارتی را فراهم کرد.

)

Load (daN/m 2)

نصب آسان و کم هزینه

تعبیه صفحه
تعبیه صفحات فوالدي ضد زنگ به منظور 

ثابت سازي ساختار هاي موجود

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

حداکثر بار هاي  وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود



WITH
EAVE
PL = A - 50 mm
A = opening measure

WITHOUT
EAVE
PL = A - 40 mm
A = opening measure

OUTSIDE OF
THE BUILDING
PL = A + 80 mm
A = opening measure

A A A
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(PL) نمونه هایی از نصب و محاسبه طول پنل

شیشه کاري قائم

ساخت سازه هاي شیشه اي نیمه شفاف پیوسته با استفاده از پروفیل بخش شکن



4062

4064

4061

1169/B

4063

4066

code 4062
Base AL profile

code 4061
Upper and side
AL profile

code 4064
Base AL profile
with eave
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متعلقات

سیســتم به منظور نصـــب پنل ها دربرگیرنده طیف 
کاملی از پروفیل هاي آلومینیمی است.

ســـلول هاي هوایی مرتبط با پنل هاي پلی کربنات را 
بایســــتی با استفاده از یک نوار هواگیري آلومینیمی 
مجرا دار درز گیري کرد. این عمل امکان تهویه صحیح 
و جلوگیري از انباشـته شــدن گرد و خاك در داخل را 

فراهم می کند.

پروفیل  هاي فلزي

پروفیل پایه

تعبیه پنل هاي دیوار هاي نازك در پروفیل پایه همراه با یک درزگیر

پنجره عمودي

تثبیت موقعیت صــــفحات لنگر در پروفیل 

بخش شکن

متعلقات

پروفیل پایه آلومینیمی

پروفیل پایه آلومینیمی با سایه 
انداز

پروفیل  آلومینیمـی  باالیـی و 
کناري

صفحه رابط

نوار درز بندي تکمیلی

درزگیر پوششی لغزشی



  667 mm

1,7 W/m2K

16 dB

  0,065 mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

    EuroClass B-s1,d0

667mm

2
0

m
m

U.V. side
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2.1 

سیستم هاي چفت شونده

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات هاي چند جداره 

محافظت شده در برابر 

فرابنفش به منظور کاربرد در 

پنجره هاي قائم

توضیحات

پنل arcoPlus 625 یک سیستم پیش ساخته متشـکل 
از پنل هاي پلی کـربنات 5 جداره و قـرار گـرفته تحت 
تاثیر اکســــــتروژن جانبی به ضخامت 20 میلیمتر، 
پـروفیل هاي آلومینیمـی، متعلقات و پنجــره هاي باز 
شونده اسـت که براي اسـتفاده در کاربرد هاي سـاده و 

متنوع طراحی شده اند.
این سیســـتم براي کاربرد درساخت سقف ها مناسب 

نیست.

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر

طول پنل

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

بدون محدودیت

4 جداره اي

مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی

محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي 
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي حرارتی

مزیت ها

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

مدیریت نور

پنجره هاي پیوسته

پنجره هاي پیوسته نیمه شفاف

پروفیل

20 mm



4062

4064

4061

1169/B

4327

code 4062
Base AL profile

code 4061
Upper and side
AL profile

code 4064
Base AL profile
with eave
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متعلقات

سیســتم به منظور نصـــب پنل ها دربرگیرنده طیف 
کاملی از پروفیل هاي آلومینیمی اســت. ســلول هاي 
هوایی مرتبط با پنل هاي پلی کربنات را بایســــتی با 
اسـتفاده از یک نوار هواگیري آلومینیمی مجرا دار درز 

گیري کرد.

این عمل امکان تهویه صـحیح و جلوگیري از انباشــته 
شدن گرد و خاك در داخل را فراهم می کند.

پروفیل  هاي فلزي متعلقات

پروفیل پایه آلومینیمی

پروفیل پایه آلومینیمی با سایه 
انداز

پروفیل  آلومینیمی  باالیی و 
کناري

درزگیر پوششی لغزشی

نوار درز بندي تکمیلی

ساختار 5 جداره اي با ضخامت 20 میلیمتر همراه 
با اتصال از نوع کام-زبانه، توان خمشی چشمگیري 
را براي پنل ها به بارآورده اسـت. این ویژگی ها هم 
چنین این امکان را براي پنل ها فراهم می ســازند 
که بدون اســتفاده از چارچوب هاي فلزي تقویتی 
نصـب شوند. بدین طریق از اتالف گرمایی به دلیل 

وجود پل هاي حرارتی حاصـل از این ســاختار ها 
جلوگیري می کنند.

اتصــــال پیش ساخته از درزگیري نفوذ ناپذیر در 
شیشــــه کاري هایی با شیب 30 درجه اطمینان 

حاصل می کند.

مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

جزئیات اتصال
جزئیات اتصال نر-ماده

نصب آسان و کم هزینه



40mm

1,7 W/m2K
  19 dB

  0,065mm/m°C

- 40°C +120 °C

  Coextrusion

  EuroClass B-s1,d0

پروفیل

24

2.1 

سیستم هاي چفت شونده

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره محافظت 

شده در برابر فرابنفش به 

منظور کاربرد در پنجره ها و 

ساخت سقف هاي نیمه شفاف

توضیحات

پنل arcoPlus 344x یک سیســتم پیش ساخته است 
که در بخش ساختمانی صنعتی و مســــــکونی مورد 
استفاده قرار می گیرد. این سیســـتم براي استفاده در 
احداث ســـاختمان هاي جدید و همچنین پروژه هاي 
بازسازي و نگهداري مناسب می باشد. این سیســــتم 
متشـکل از پنل هاي پلی کربنات 4 جداره و قرار گرفته 
تحت تاثیر اکسـتروژن جانبی به ضخامت 40 میلیمتر، 
پـروفیل هاي آلومینیمـی، متعلقات و پنجــره هاي باز 
شونده اسـت که براي اسـتفاده در کاربرد هاي سـاده و 

متنوع طراحی شده اند.
این سیســـــتم ها می توانند در ساخت سقف هایی با 

شیب حداقلی 7 درجه به کار گرفته شوند.

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر

طول پنل
رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

بدون محدودیت

4 جداره اي

مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

333mm

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي 
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي حرارتی

v   مقاومت بار باال

مزیت ها

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

ساخت سقف

333mm

40
m

m

U.V. side
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مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

ساختار 4 جداره اي با ضخامت 40 میلیمتر همراه 
با اتصـال کام-زبانه، توان خمشـی چشـمگیري را 
بــراي پنل ها به بار مــی آورد. این ویــژگــی ها 
همچنین این امکان را بـراي پنل ها فــراهم مــی 
سـازند که بدون اســتفاده از چارچوب هاي فلزي 
تقویتی (پنجره هاي پیوسته) نصــب شوند. بدین 
طـریق از اتالف گـرمایــی به دلیل وجود پل هاي 
حرارتی حاصــل از این ســـاختار ها (پنجره هاي 

ناپیوسته) جلوگیري می کنند.

2 متري،  براي تاسیســات داراي ارتفاع بیش از 2/
یک پروفیل بخش شکن مناسب بایســــتی مورد 
استفاده قرار گرفته و نصــــــب شود تا پنل هاي 
arcoPlus بتوانند ثابت شــــــوند. این عملیات با 
استفاده از سگدست هاي مخصــــوصی انجام می 
شـــود تا بتوان مقدار مقاومت الزم در برابر بار باد 
هاي مثبت و منفی را براي سیســـتم فراهم کرد و 
امکان لغزش به دلیل انبساط حرارتی را فراهم کرد 

(رجوع کنید به نمودار مقاومت بار).

نصب آسان و کم هزینه



WITH
EAVE
LP = A - 50 mm 
(base profile without TT)
LP = A - 70 mm 
(base profile with TT)
A = opening measure

WITHOUT
EAVE
LP = A - 45 mm 
(base profile without TT)
LP = A - 60 mm 
(base profile with TT)
A = opening measure

OUTSIDE OF
THE BUILDING
LP = A + 95 mm
(profile without TT)
A = opening measure

A A
A
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(PL) نمونه هایی از محاسبه  و نصب طول پنل

دیوار نازك نیمه شفاف

تحقق دیوار هاي نازك نیمه شفاف قائم



code 4047
Base AL profile

code 4590
Base profile TT 
with eave in AL

code 4587
Base profile TT 
in AL 

code 4140
Base AL profile
with frontal opening

code 4046
Base AL profile
with eave

code 4045
Upper and side
AL profile

code4585
Upper and side 
profile TT in AL

4046

4140

4045

4587

4590

4585

4050

4052

4312

1169/B

4108

4047
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متعلقات

عالوه بـر طیف کاملــی از پــروفیل هاي آلومینیمــی  
موجود براي نصـــــب پنل ها (که همچنین به صورت 
عایق حرارتی در دسترس هسـتند)، این سیسـتم براي 
تهویه ساختمان، شامل پنجره هاي باز شونده (دسـتی 

یا مجهز به موتور) می شود.
ســـلول هاي هوایی مرتبط با پنل هاي پلی کربنات را 
بایستی با استفاده از نوار هواگیري آلومینیمی مجرا دار 
درزگیري کرد. این عمل امکان تهویه صــــــــحیح و 
جلوگیري از انباشــته شــدن گرد و خاك در داخل را 

فراهم می کند.

پروفیل  هاي فلزي

تعبیه صفحه

تعبیه صفحات آلومینیمی به منظور ثابت کردن ساختار هاي موجود

پروفیل پایه

جزئیات دیوار نازك، تعبیه در پروفیل پایه

متعلقات

پروفیل آلومینیمی پایه

پروفیل آلومینیمی پایه

با سایه انداز

پروفیل  آلومینیمی پایه

با باز شدگی از جلو

پـروفیل  آلومینیمـی باالیـی و 

کناري

پـروفیل  آلومینیمـی باالیـی و 

کناري

T پروفیل پایه آلومینیمـی با  T

سایه انداز

T پـروفیل باالیــی و کناري  T

آلومینیمی

سگدست آلومینیمی

سگدست اینوکس

ایکلیپس

درزگیر پوششی لغزشی

نوار درز بندي تکمیلی



40mm

 333mm (347) – 500mm (547-549)

  1,1 (347-547) - 1,0 (549) W/m2K

 21 dB

   0,065mm/m°C

 - 40°C +120 °C

   Coextrusion

  EuroClass B-s1,d0

347  modular width 333mm – 547 - 549  modular width 500mm

4
0

m
m

U.V. sidearcoPlus®547 - arcoPlus®347 arcoPlus®549
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سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره محافظت 

شده در برابر فرابنفش به 

منظور کاربرد در پنجره ها و 

ساخت سقف هاي نیمه شفاف

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر

طول پنل

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

بدون محدودیت

7 جداره اي - 9 جداره اي

مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی

محدوده دمایی
حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

توضیحات

پنل هاي arcoPlus 547 و arcoPlus 549، سیســــتم 
هاي پیش ساخته و متشکل از پنل هاي پلی کربنات 7 
و 9 جداره اي و قرار گرفته تحت تاثیر اکســــــتروژن 
4 میلیمتر، پروفیل هاي  جانبی به ضـــــــــخامت 0
آلومینیمی، متعلقات و پنجره هاي باز شونده اسـت که 
براي اســتفاده در کاربرد هاي ســاده و متنوع طراحی 

شده اند.

تمامی این سیستم ها می توانند در ساخت سقف هایی 
با حداقل شیب 7 درجه به کار گرفته شوند.

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي 
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

v   مقاومت بار باال

مزیت ها

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

ساخت سقف

2.1 

سیستم هاي چفت شونده

پروفیل

عملیات ویژه
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مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

طراحی 7 جداره اي و 9 جداره اي با ضـــــخامت 40 
میلیمتر همراه با اتصـــال کام-زبانه، توان خمشـــی 
چشـمگیري را براي پنل ها به بار می آورد. این ویژگی 
ها همچنین این امکان را براي پنل ها فراهم می سازند 
که بدون اســــــتفاده از چارچوب هاي فلزي تقویتی 
(پنجره هاي پیوسته) نصـــــب شوند. بدین طریق از 
اتالف گرمایی ناشی از وجود پل هاي حرارتی حاصل از 
این سـاختار ها (پنجره هاي ناپیوسـته) جلوگیري می 

کنند.

براي تاسیســات داراي ارتفاع بیش از 2/2 متري، یک 
پروفیل بخش شکن مناسب بایستی مورد استفاده قرار 
گیرد و نصـــب شود تا پنل هاي arcoPlus بتوانند در 
جاي خود ثابت شـــوند. این عملیات با اســــتفاده از 
سگدست هاي مخصـــــوصی انجام می شود تا بتوان 
مقدار مقاومت الزم در برابر بار باد هاي مثبت و منفـی 
را براي سیستم فراهم کرد و همچنین امکان لغزش به 
دلیل بســــــط حرارتی را فراهم کرد (رجوع کنید به 

نمودار مقاومت بار).

نصب آسان و کم هزینه

پروفیل ها



OUTSIDE OF
THE BUILDING
LP = A + 95 mm
A = opening measure

A A
A

WITH
EAVE
LP = A - 50 mm 
(base profile without TT)
LP = A - 70 mm 
(base profile with TT)
A = opening measure

WITHOUT
EAVE
LP = A - 45 mm 
(base profile without TT)
LP = A - 60 mm 
(base profile with TT)
A = opening measure
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(PL) نمونه هایی از محاسبه  و نصب طول پنل

اتصال سگدست آلومینیمی
ثابت شده به ساختار هاي موجود با استفاده از تعبیه 

سگدست آلومینیمی

اتصال سگدست آلومینیمی مستحکم
ثابت شده به ساختار هاي موجود با استفاده از تعبیه 

سگدست آلومینیمی



4046

4140

4045

4587

4590

4585

4050

4050/B

4052

4312

1169/B

4108

4047

code 4047
Base AL profile

code 4590
Base profile TT 
with eave in AL

code 4587
Base profile TT 
in AL 

code 4140
Base AL profile
with frontal opening

code 4046
Base AL profile
with eave

code 4045
Upper and side
AL profile

code 4585
Upper and side 
profile TT in AL
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متعلقات

عالوه بـر طیف کاملــی از پــروفیل هاي آلومینیمــی  

موجود براي نصـــب پنل ها (همچنین به صورت عایق  

حرارتی در دسترس هسـتند)، این سیسـتم همچنین 

براي تهویه سـاختمان، شـامل پنجره هاي باز شــونده 

(دستی یا مجهز به موتور) می شود.

ســـلول هاي هوایی مرتبط با پنل هاي پلی کربنات را 

بایستی با استفاده از نوار هواگیري آلومینیمی مجرا دار 

درز گیري کرد. این عمل امکان تهویه صـــــــحیح و 

جلوگیري از انباشــته شــدن گرد و خاك در داخل را 

فراهم می کند.

پروفیل  هاي فلزي متعلقات

پروفیل آلومینیمی پایه

پروفیل آلومینیمی پایه

با سایه انداز

پروفیل  آلومینیمی پایه

با باز شدگی از جلو

پـروفیل  آلومینیمـی باالیـی و 

کناري

پـروفیل  آلومینیمـی باالیـی و 

کناري

TT پـروفیل آلومینیمـی پایه با 

سایه انداز

TT پروفیل آلومینیمی باالیی و 

کناري 

سگدست آلومینیمی

سگدست اینوکس

ایکلیپس

درزگیر پوششی لغزشی

نوار درز بندي تکمیلی

سگدست آلومینیمی

پروفیل کناري
جزئیات پروفیل کناري TT آلومینیمی

TT پروفیل پایه با
جزئیات پروفیل پایه TT داراي سایه انداز آلومینیمی



 “© Akunah – Bruno Ramain” (photograph) and “Tomasini Design” (architect) © Miguel de Guzmلn. imagensubliminal.com

 

 

 60mm

 13 walls

 500mm

 no limits

 0,7  W/m2K

 22 dB

  0,065mm/m°C

- 40°C +120 °C

  Coextrusion

  EuroClass B-s1,d0

UV side

500mm

6
0
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سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي 

محافظت شده در برابر 

فرابنفش به منظور ساخت 

دیوار هاي قائم نیمه شفاف

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر

طول پنل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی

عایق کاري صوتی
انبساط حرارتی خطی

محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

توضیحات

پنل acroWall 5613 یک سیستم پیش ساخته از پنل 
هاي پلی کربنات 13 جداره اي و قرار گرفته تحت تاثیر 
اکستروژن با ضخامت 60 میلیمتر و متشکل از پروفیل 
هاي آلومینیمی ویژه اي است که می توانند بســته به 

نیاز هر پروژه به طور سفارشی طراحی شود.

این پنل به عنوان یک سیسـتم متشـکل از جداره هاي 
نیمه شـفاف، حاصـل تجربه 50 سـاله شــرکت ما می 
باشد. به طور پیوسته در تالش براي کاوش محصوالتی 
جایگزین در صنعت ساختمان سـازي و همچنین خلق 

سیستم هایی ابتکاري و منحصر به فرد بوده ایم.

v   نصب آسان و کم هزینه

v   قطع پل حرارتی

v   کاربرد پذیر بودن در سیستم هاي باز 
شونده

v   انتقال نور

v   ضریب عایق سازي باال

v   مقاومت باد باال

EN 13501-1 واکنش آتش   v
   EuroClass B-s1,d0                 

کاربرد ها

نماهاي پیوسته با کارایی باال

پنجره هاي قائم

دیوار هاي نازك نیمه شفاف

جزئیات پروفیل پایه
پروفیل پایه باز و بسته شونده داراي قطع حرارتی

جزئیات پروفیل کناري
جزئیات شیشه کاري قائم با استفاده از پروفیل داراي قطع حرارتی

پروفیل

2.1 

سیستم هاي چفت شونده

عملیات ویژه

مزیت ها
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1 جداره اي همراه با اتصــال کام-زبانه،  طراحی 3
توان خمشی چشـمگیري را براي پنل ها به بار می 
آورد. این ویـژگـی ها همچنین این امکان را بـراي 
پنل ها فراهم می ســـازند که بدون اســـتفاده از 
چارچوب هاي فلزي تقویتی نصـــب شوند. بدین 
طـریق از اتالف گـرمایــی به دلیل وجود پل هاي 
حرارتی حاصـل از این ســاختار ها جلوگیري می 

کنند.
3 متري،  براي تاسیســات داراي ارتفاع بیش از 5/

یک پروفیل بخش شکن مناسب بایســــتی مورد 
استفاده قرار گرفته و نصــــــب شود تا پنل هاي 
arcoWall 5613 بتوانند ثابت شوند. این عملیات با 

استفاده از سگدست هاي مخصــــوصی انجام می 
شــود تا بدین طریق بتوان مقدار مقاومت الزم در 
برابر بار باد هاي مثبت و منفی را براي سیســــتم 
فراهم کرد و امکان لغزش به دلیل انبساط حرارتی 

را فراهم کرد (رجوع کنید به نمودار مقاومت بار).

طراحی و نصب آسان

حداکثر بار ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

طراحی و نصب آسان

طراحی 13 جداره اي همراه با اتصــــال کام-زبانه، توان 
خمشـی چشـمگیري را براي پنل ها به بار می آورد. این 
ویژگی ها هم چنین این امکان را براي پنل ها فراهم مـی 
سـازند که بدون اسـتفاده از چارچوب هاي فلزي تقویتی 
نصـب شوند. بدین طریق از اتالف گرمایی به دلیل وجود 
پل هاي حرارتی حاصل از این سـاختار ها جلوگیري می 

کنند.

براي تاسیســــات داراي ارتفاع بیش از 3/5 متري، یک 
پروفیل بخش شکن مناسب بایســتی مورد استفاده قرار 
گرفته و نصـب شود تا پنل هاي arcoWall 5613 بتوانند 
در جاي خود ثابت شـــوند. این عملیات با اســـتفاده از 
سگدست هاي مخصـوصی انجام می شود تا بدین طریق 
بتوان مقدار مقاومت الزم در بــرابــر بار باد هاي مثبت و 
منفی را براي سیسـتم فراهم کرد و امکان لغزش به دلیل 
انبســـــاط حرارتی را فراهم کرد (رجوع کنید به نمودار 

مقاومت بار).

سیستم قابل باز شدن با قطع حرارتی

سیســــتم هایی از acroWall 5613 داراي قابلیت باز 
شـدن وجود دارند که به منظور قطع حرارتی از پروفیل 

هاي آلومینیمی نوینی بهره می برند.

مقاومت بار

جزئیات سیستم هاي داراي قابلیت باز شدن

پـروفیل هاي آلومینیمـی جدید داراي قطع حـرارتـی، امکان ایجاد 
سیسـتم هایی با توانایی باز شدن به منظور تهویه دیوار هاي نازك را 

فراهم می کنند.

پروفیل هایی با قطع حرارتی

اســــتفاده از پروفیل هاي احاطه کننده داراي قطع حرارتی از درز 
بندي کامل در برابر عوامل جوي اطمینان حاصل می کند. از این رو 

از وقوع اتالف گرمایی معمول جلوگیري به عمل می آید.

پروفیل  آلومینیمی باالیی و 

کناري داراي قطع حرارتی

پروفیل PE داراي سایه انداز 

داخلی براي پروفیل پایه

پروفیل  آلومینیمی داراي لبه 

آبریز براي سیستم باز شونده

پروفیل  آلومینیمی داراي لبه 

آبریز

پروفیل  آلومینیمی داراي لبه 

آبریز با سایه انداز

سگدست آلومینیمی

درزگیر پوششی لغزشی

Load (daN/m 2)



605mm

667mm

10mm

20mm

 Velario ®613 Velario®20-5

 10mm 20mm

3 walls 5 walls

605mm 667mm
بدون محدودیت

 Velario ®613 Velario®20-5

2,7 W/m2K 1,7 W/m2K

  16 dB 16 dB
   0,065mm/m°C 0,065mm/m°C

  -40°C +120 °C -40°C +120 °C
 EuroClass B-s1,d0 EuroClass B-s1,d0
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2.1 

سیستم هاي چفت شونده

پروفیل

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي به 

منظور کاربرد در سقف کاذب و 

پارتیشن بندي، بدون محافظت 

در برابر فرابنفش

بدون محدودیت

استاندارد هاي تولید

ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر

طول پنل

مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش
EN 13501-1 واکنش آتش

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   خود ایستایی

v   عایق سازي گرمایی

مزیت ها

کاربرد ها

پارتیشن بندي اتاق

سقف هاي کاذب



فاصله میان ستون ها

code 4226

VELARIO 
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 ،Velario 20-5 و Velario 613 سیســــــتم هاي
سیســـتم هاي پیش ساخته اي هســـتند که در 
ساختمان هاي صنعتی و مسکونی، ساختمان هاي 
تازه ســاخته شـــده و همچنین در عملیات هاي 

بازسازي و نگهداري مورد استفاده قرار می گیرند.

این سیستم ها متشـکل از پنل هاي پلی کربنات با 

اتصال نر-ماده می باشند.

این سیســـتم ها براي کاربرد در مواردي که عایق 
سازي حرارتی با نصــــبی آسان و سریع مورد نیاز 

است، بسیار ایده آل می باشند.

توضیحات

مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

نمودار به نمایش درآمده بیشـــــترین فاصله را بر 
اساس نوع پروفیل مورد استفاده نشـــان می دهد. 
بنابراین انتخاب سیســـتمی که بایســــتی مورد 
استفاده قرار بگیرد، تابعی از فاصـله میان سـتون و 

مقدار عایق سازي درخواستی می باشد.

براي پرهیز از انباشت گرد و خاك در داخل سـلول 
ها، توصیه می شود که از محصــــوالت مهر و موم 
شده و همچنین  محصــــوالتی که در کناره هاي 
خود به صورت حرارتی جوش خورده اند، اسـتفاده 

شود.

انتخاب پروفیل

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي 

محافظت شده در برابر 

فرابنفش به منظور کاربرد در 

پنجره هاي قائم

سقف کاذب

جزئیات پنل هاي تکیه گاهی

Velario جزئیاتساخت سقف هاي فلزي

متعلقات

جوش حرارتی

نوار آلومینیمی

نوار آلومینیمی

Load (daN/m 2)



8-10-12mm

600mm

3,3 - 3,0 - 2,7 W/m2K

18 dB (th.8-10mm)  
  19dB (th.12mm)

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

EuroClass B-s1,d0

600mm

  8mm
10mm
12mm

U.V. side

2.2 
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سیستم هاي
اتصال دهنده پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي 

محافظت شده در برابر 

فرابنفش به منظور کاربرد در 

دیوار هاي نازك و ساخت سقف

بدون محدودیت

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر
طول پنل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی

عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رجو کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

4 جداره اي

توضیحات

سیسـتم هاي arcoPlus 684-6104-6124، سیســتم 
هایی پیش ساخته متشــکل از پنل هاي 4 جداره اي و 
قرار گرفته تحت تاثیر اکسـتروژن جانبی با ضخامت 8، 
10 و 12 میلیمتر هستند که با استفاده از یک سیستم 

کلیکی در پروفیل هاي آلومینیمی تعبیه شده اند.

این سیسـتم ها در پنجره هاي قائم، ساخت سقف هاي 
مســـطح (شیب حداقل 5 درصد) و سقف هاي قوسی 
شکل (شعاع حداقلی 2 متر با پروفیل هاي کد 4248 و 
4249؛ شـــــعاع حداقلی 3 متر با پروفیل الومینیمی 
مســــــتحکم شده کد 4636) مورد استفاده قرار می 

گیرند.

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

ساخت سقف

ساخت سقف هاي قوسی شکل

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي 
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

v   خود ایستایی

مزیت ها

سقف سازي پیوسته

مدلی از یک تونل ساخته شده با استفاده از پروفیل آلومینیمی مستحکم شده

عملیات ویژه
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Code 4243 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4635 
ALUMINIUM PROFILE 62mm

Code 4243 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4635 
ALUMINIUM PROFILE 62mm

Code 4243 (straight)
Code 4248 (curved)

Code 4635 (straight) Code 4636 (curved)
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مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

سیســـــتم هاي arcoPlus 684-6104-6124 می 
توانند در ساخت سقف هاي مســـطح و دیوار هاي 

قائم به کار برده شوند.

پنل ها با استفاده از سیســتم کلیکی بر لوله هایی 

فلزي لوال باز تعبیه شده اند. این موضـوع از ویژگی 
هاي مقاومت بار برف و باد الزم اطمینان حاصـــل 

می نماید (به جداول مقاومت بار رجوع کنید).

سیستم خود ایستا مسطح

پروفیل آلومینیمی 32 میلیمتر

پروفیل آلومینیمی

32 میلیمتر

پروفیل آلومینیمی

32 میلیمتر
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Code 4248 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4636 
ALUMINIUM PROFILE 62mm
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مقاومت بار

R.4.000mm حداکثر بار هاي  بر روي دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

در حالی که نوار هاي پلی کربنات، دیوار ســــازي 
نازك پیوسـته اي را ممکن می ســازند، چارچوب 
هاي تقویتی فلزي نیـز ظـرفیت بار را بـر روي کل 
سیستم تضمین می کنند. بسـت هاي قابل تنظیم 

ویژه اي نیز درزگیري کامل را تضمین می کنند.

بنابر مقادیر مقاومت بار نســبی و شرایط استفاده، 
انواع مختلفــی از چارچوب هاي تقویتــی بــراي 
تضمین ویژگی هاي مقاومت باد و مقاومت بار مورد 

نیاز در دسترس هستند.

R.2.000mm شعاع خمیدگی حداقل

سیستم خود ایستا قوسی شکل

پروفیل ابتدایی

جزئیات تعبیه پروفیل ابتدایی در سقف

پروفیل انتهایی

جزئیات تعبیه پروفیل بخش شکن به منظور تکمیل ساخت سقف



4140

4045

4243 (straight)

4244 (straight)

4635 (straight)

4248 (curved)

4249 (curved)

4636 (curved)

4245

4252

1169/B

2147  th.8/10mm
2245 th.12mm 

2148 th.8mm

4665/600  th.8mm

2265 th.10mm

4666/600 th.10mm

2250 th.12mm

4667/600 th.12mm

4213 dim. 40x35x580

4221 dim. 70x40x580

4260 

4589

10

72

39

4 جداره اي همراه با اتصـال نوع کلیکی با لوله  طراحی 
هاي لوال باز، توان خمشی فوق العاده اي را براي پنل به 
بار می آورد. این پنل براي ســــاخت دیوار هاي قائم و 
محوطه هایی بزرگ از سقف هاي خود ایســــتا، بدون 

استفاده از پروفل هاي بخش شکن مناسب می باشد.

متعلقات

پنل arcoPlus شامل طیف کاملی از متعلقات است که 
درز گیري ضــــد آب و مقاومت بار باد قابل توجهی را 

تضمین می کند.

پروفیل هاي فلزي

پروفیل آلومینیمی جناغی

جزئیات پروفیل باالیی

پروفیل باالیی همراه با درزگیر و نوار درزبندي

جزئیات ثابت کردن ایکلیپس

جزئیات اتصال پروفیل هاي آلومینمی با استفاده از  ایکلیپس آلومینیمی

جزئیات پایه

جزئیات پروفیل هاي دیوار نازك در پایه قابلیت جا به جایی با بازشـدگی از 

جلو

پروفیل آلومینیمی پایه

با سایه انداز

پروفیل  آلومینیمی باالیی و کناري

پروفیل ابتدایی 6104-684

پلی کربنات

پروفیل آلومینیمی 62 میلیمتري

پروفیل آلومینیمی 62 میلیمتري

بســــــــت نهایی زانویی شکل 

آلومینیمی

بست انتهایی آلومینیمی

پروفیل انتهایی آلومینیمی

PC پروفیل انتهایی در

درزگیر پوششی لغزشی

PE-LD درزگیر

ایکلیپس

پروفیل آلومینیمی پوشاننده قطعه

نصب آسان و کم هزینهمتعلقات

code 4140
Base AL profile
with frontal opening

code 4243 (straight)
code 4248 (curved)
Reinforced AL profile

code 4045
Upper and side
AL profile

code 4244 (straight)
code 4249 (curved)
Gabled AL profile

code 4245
U-shaped closing
support in AL

code 4252
Closing
support in AL

code 4260
Eclypse

cod. 4636 (curved)
Reinforced AL 
profile 62mm

cod. 4635 (straight)
Reinforced AL 
profile 62mm



 8-10-12mm

 600mm

3,3 - 3,0 - 2,7 W/m2K
18 dB (th.8-10mm)  

  19dB (th.12mm)

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

2 sides Coextrusion

EuroClass B-s1,d0

U.V. side

U.V. side600mm

  8mm
10mm
12mm

2.2 
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سیستم هاي 
اتصال دهنده پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره محافظت 

شده در برابر فرابنفش به 

منظور کاربرد در پنجره ها و 

ساخت سقف هاي نیمه شفاف

پروفیل

توضیحات

سیستم هاي arcoPlus 684-6104-6124، سه سیستم 
پیش ساخته اي هسـتند که متشـکل از پنل هاي پلی 
کــربنات 4 جداره اي داراي حفاظت فــرابنفش در دو 
طرف و داراي ضـــــخامت 8-10-12 میلیمتري می 
باشند. آن ها با استفاده از سـگدسـت هاي لنگري ویژه 
به ساختار هاي موجود متصـــل می شوند. این پنل ها 
براي اطمینان از درزبندي نفوذ ناپذیر کامل، با استفاده 
از پلی کربنات محافظت کننده به هم متصل می شوند، 
یا در غیر اینصــــــــورت با استفاده از پروفیل صفحه 
سرپوش آلومینیمی و با استفاده از سیســتم کلیکی بر 

هم سوار می شوند.

بدون محدودیت

استاندارد هاي تولید

ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر
طول پنل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی

عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

4 جداره اي

کاربرد ها

ساخت سقف

ساخت سقف هاي قوسی شکل

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي   
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی  

R.min=2.5m خمش پذیري    v

مزیت ها

سقف سازي پیوسته

نمونه اي ازساخت سقف با استفاده از صفحه سرپوش پلی کربنات

عملیات ویژه
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Code 4310 
AL CONNECTOR

Code 4310 
AL CONNECTOR

Code 2146 
COVERGASKET IN POLYCARBONATE

Code 2146 
COVERGASKET IN POLYCARBONATE

41

مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

سیسـتم داراي درزگیر پوششــی 

CODE2146 – پلی کربنات

سیســـتم داراي اتصـــال دهنده 

CODE4310 – آلومینیمی

سگدست هاي لنگري بایستی به منظور اطمینان 
از مطلوبیت پیش نیاز هاي مقاومت بار باد منفـی 
و بار برف  براي هر یک از تیرك هاي اصلی نصب 

شوند.

پنل هاي پلی کربنات با استفاده سگدسـت هایی 
خاص به ساختار هاي زیرین متصــل می شوند و 
در عین حال بایســـتی با استفاده از پیچ خودکار 

سرمته اي/پیچ خودکار (در ساختار هاي فلزي) و 
پیچ هاي مخروطی (براي ســـاختار هاي چوبی) 
مناسب به تیرك هاي اصلی متصـــل شوند. این 
پیچ ها و پیچ و مهره ها در دســترس خریدار قرار 

نمی گیرند.

بسته به مشخصـه هاي بار مورد نیاز پروفیل هاي 
متصــل کننده مختلفی می توانند مورد استفاده 

نصب آسان و کم هزینه



42

پنل هاي پلی کربنات پیش ســـاخته می توانند به 
منظور ساخت سقف هاي مســــطح یا سقف هاي 
قوس دار مورد اســــــتفاده قرار بگیرند. این ها با 
اسـتفاده از سـگدسـت هاي آلومینمی خاصــی به 
ساختار هاي ایستا ثابت می شوند. بسـته به مقادیر 

ظرفیت بار الزم یا فاصـله میان تیرك هاي مرکزي 
سازه هاي زیرین، صفحات پوششـــی پلی کربناته 
می توانند مورد استفاده قرار بگیرند و یا در غیر این 

صورت به منظور استحکام بیشــــــتر می توان از  
اتصال دهنده هاي آلومینیمی بهره برد.

سیستمی کامل براي ساخت سقف هاي متفاوت

پروفیل ابتدایی

جزئیات تعبیه پروفیل ابتدایی در سقف

پروفیل انتهایی

جزئیات تعبیه پروفیل بخش شــــکن به منظور تکمیل 
ساخت سقف

جزئیات سیستم کامل

پروفیل ابتدایی همراه با پنل، صفحه پوششی، صفحه و پروفیل هاي پوششی سلول هوایی



4318

4329

4213 dim. 40x35x580

4316 M6 nut

4221 dim. 70x40x580

4315 M6 x 20 screw

4x15mm

4303

2146

2282

2147

2245

4245

4310

4252

4319/200 

4264

4138

4326 th.8mm

2148 th.8mm

4350 th.10mm

2265 th.10mm

4355 th.12mm

2250 th.12mm

 

 

10

72

4675/600  th.8mm
4676/600 th.10mm

4677/600 th.12mm

43

متعلقات

سیستم arcoPlus به منظور تسهیل نصب، متشـکل از 
طیف کاملی از متعلقات می باشد. به منظور نصـــــب 
صحیح، انتهاي سلول هاي هوایی در پنل ها بایستی به 
طریق حرارتی مهر و موم شـــود تا بدین طریق از نفوذ 

گرد و خاك به داخل جلوگیري به عمل آید.

پروفیل هاي فلزيمتعلقات

درپوش درزگیر پوششی

درزگیر پوششی پلی کربنات

اتصـــال دهنده دوگانه پلی 

کربنات

پروفیل ابتدایی 684-6104 

پلی کربنات

پروفیل ابتدایی 6124  پلـی 

کربنات

PC پروفیل انتهایی در

پروفیل آلومینیمی اتصـــال 

دهنده همراه با پیچ

بســت انتهایی زانویی شکل 

آلومینیمی

بست انتهایی آلومینیمی

ایکلیپس آلومینیمـی بـراي 

اتصال دهنده

AL صفحه

صفحه استیل ضد زنگ براي 

اتصال قائم

صفحه استیل ضد زنگ براي 

اتصال افقی

پروفیل آلومینیمی پوشش دهنده قطعه

PE-LD درزگیر

PE-LDدرزگیر

براي اتصال دهنده

PE-LD  چسب درزگیر

متعلقاتی براي اتصال دهنده

لوالي اتصال دهنده

پروفیل اتصال دهنده آلومینیمی همراه با ایکلیپس

جزئیات اتصال دهنده

استفاده از لوالي آلومینیمی پیچدار رو به پایین و انتها بسـته همراه با 

PE-LD درزگیر

code 4310
Connector AL
profile with screw

code 4252
Closing
support in AL

code 4245
U-shaped closing
support in AL



th.20mm

600mm

3
8
m

m20mm

U.V. side

 20mm

600mm

1,7 W/m2K

20 dB

 0,065mm/m°C
 - 40°C +120 °C

 Coextrusion

 EuroClass B-s1,d0

44

2.2 

سیستم هاي
اتصال دهنده پیش ساخته

پروفیل

بدون محدودیت

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر

طول پنل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش
EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

4 جداره اي

عملیات ویژه

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره محافظت 

شده در برابر فرابنفش به 

منظور کاربرد در پنجره ها و 

ساخت سقف هاي نیمه شفاف

توضیحات

سیسـتم arcoPlus یک سیســتم پیش ساخته از پلی 
کربنات 6 جداره اي و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن 
جانبی است که داراي مدول 600 میلیمتر می باشد. با 
استفاده از یک سیســــــــتم کلیکی بر پروفیل هاي 

آلومینیمی سوار شده است.

این سیسـتم در شیشـه کاري قائم، ساخت سقف هاي 
5 درصد) و ساخت سقف هاي  مسـطح (شیب حداقلی 

قوسی شکل (شعاع حداقلی 4 متر) استفاده می شود.

 

کاربرد ها

نماهاي پیوسته با کارایی باال

پنجره هاي قائم

دیوار هاي نازك نیمه شفاف

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي 
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

v   خود ایستایی

مزیت ها



d
is

ta
n
ce

 b
e
tw

e
e
n
 s

u
p
p
o
rt

s 
(m

)
d
is

ta
n
ce

 b
e
tw

e
e
n
 s

u
p
p
o
rt

s 
(m

)

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

 

 

50 100 150 200 250 300 350 400

50 100 150 200 250 300 350 400

Code 4243 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4635 
ALUMINIUM PROFILE 62mm

Code 4243 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4635
ALUMINIUM PROFILE 62mm

Code 4243 (straight)
Code 4248 (curved)

Code 4635 (straight) Code 4636 (curved)

45

مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

6 جداره اي با اتصـــال چفتی به لوله هاي  طراحی 
لوال باز، توان خمش قابل توجهی را ایجاد مـی کند. 
این سیســـتم براي دیوار هاي نازك قائم و ساخت 
سقف هاي خود ایســـــتا در محوطه هاي بزرگ و 
بدون نیاز به اسـتفاده از بخش شـکن مناســب می 

باشد. اتصــــال چفتی و طیف کاملی از متعلقات و 
پـروفیل هاي احاطه کننده آلومینیمــی به منظور 
اطمینان حاصــــل کردن از درز بندي نفوذ ناپذیر 
کامل و مقاومت بار باد قابل توجه با یکدیگر ترکیب 

شده اند.

مقاومت بار

 6 پـروفیل آلومینیمــی 2  6 پـروفیل آلومینیمــی 2
 3 پـروفیل آلومینیمــی 2
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Span (Bow-string)

Outside edge

Panel development

Rise

Code 4248 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4636 
ALUMINIUM PROFILE 62mm
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سیستم خود ایستا قوسی شکل

R.4.000mm حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

در حالی که نوار هاي پلی کربنات ســــاخت دیوار 
هاي نازك پیوســــته اي را ممکن می ســــازند، 
چارچوب هاي تقویتـی فلـزي نیـز ظـرفیت بار کل 

سیستم را تضمین می کنند.

بسـت هاي تنظیم پذیر ویژه اي نیز درزبندي کامل 

را تضـــمین می کنند. بر اساس مقادیر ظرفیت بار 
نسـبی و شرایط استفاده، انواع مختلفی از چارچوب 
هاي تقویتی به منظور تضــمین مشــخصــه هاي 
مقاومت باد و مقاومت بار مورد نیاز در دسترس قرار 

می گیرند.

Load (daN/m 2)

پروفیل انتهایی

جزئیات تعبیه پروفیل بخش شکن به منظور تکمیل ساخت سقف

جزئیات پایه ها

تعبیه پنل ها با قرار دادن آن ها در داخل پروفیل هاي پشـتیبان و پایه 

هاي کناري ویژه



4243 (straight)

4244 (straight)

4248 (curved)

4249 (curved)

4271

4252

2179 

2180

2550

2182

4588

4213 dim. 35x40x580

4221 im 70x40x580

4327

4589

4668/600

10

72

4260 

4635 (straight)
4636 (curved)

1169/B
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متعلقات

سیســتم arcoplus به منظور تســهیل نصــب، طیف 
کاملی از متعلقات را شامل می شود.

سلول هاي هوایی پنل ها بایسـتی با استفاده از پروفیل 
هاي پلی کربنات خاص یا نوار هواگیر آلومینیمی مجرا 

دار مهر و موم شوند.

این عمل شرایط الزم براي تهویه صحیح و جلوگیري از 
انباشت گرد و خاك در داخل را فراهم می کند.

ایکلیپس براي اتصـــال دهنده 
32 میلیمتري

درزگیر پوششی

پروفیل آلومینیمی 32 میلیمتري

پروفیل آلومینیمی جناغی

پروفیل آلومینیمی 62 میلیمتري

پروفیل آلومینیمی پایه-کناري با 
باز شدگی از جلو

بست انتهایی آلومینیمی

پروفیل سه ضلعی آلومینیمی

بست انتهایی آلومینیمی

پروفیل ابتدایی پلی کربنات

پروفیل انتهایی پلی کربنات

پروفیل گوشه آلومینیمی

PE-LD درزگیر

نوار درزبندي تکمیلی

پوشش قطعه آلومینمی 20

پوشش قطعه 

سیستم دیوار

ساخت دیوار هاي شفاف پیوسـته از طریق تعبیه پروفیل آلومینیمی با 

استفاده از سیستم چفتی

جزئیات گوشه

تعبیه کلیکی پروفیل هاي سه ضـلعی در پلی کربنات از طریق پروفیل 

آلومینیمی

پروفیل هاي فلزيمتعلقات

code 4271
Base-side 
AL profile with 
frontal opening

code 4252
Closing support 
in AL

code 4260
Eclypse for 
connector 32mm

code 4243 (straight)
code 4248 (curved)
Aluminium 
profile 32mm

code 4244 (straight)
code 4249 (curved)
Gabled AL profile

cod. 4636 (curved)
Reinforced AL 
profile 62mm

cod. 4635 (straight)
Aluminium 
profile 62mm



th.20mm

600mm

3
8
m

m

20mm

U.V. side

U.V. side

 20mm

600mm

1,7 W/m2K

 20 dB

 0,065mm/m°C

 - 40°C +120 °C

 2 sides Coextrusion

 EuroClass B-s1,d0
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2.2 

سیستم هاي
اتصال دهنده پیش ساخته

پروفیل

سیستم پیش ساخته اي از 

پلی کربناته چند جداره 

اي و محافظت شده 

مضاعف براي کاربرد در 

ساخت سقف

بدون محدودیت

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر
طول پنل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش
EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

4 جداره اي

توضیحات

سیسـتم arcoPlus 626 یک سیســتم پیش ساخته از 
پلـی کـربنات 6 جداره اي و قـرار گـرفته تحت تاثیــر 
اکســــتروژن جانبی با مدول 600 میلیمتر است. این 

سیسـتم ها با استفاده از سگدست هاي لنگري ویژه اي  
به ساختار هاي موجود ثابت شـده اند. پنل هایی که به 
وسیله صفحه سرپوش پلی کربنات سـرهم شـده اند، با 
استفاده از سیســـــــــتم کلیکی یا براي اطمینان از 
درزگیري نفوذ ناپذیر کامل با استفاده از اتصـال دهنده 

آلومینیمی به یکدیگر متصل شده اند.

کاربرد ها

ساخت سقف

ساخت سقف هاي قوسی شکل

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي   
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی  

R.min=2.5m خمش پذیري    v

مزیت ها

پنجره هاي قائم

عملیات ویژه
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Code 4310 
AL CONNECTOR

Code 4310 
AL CONNECTOR

Code 2146 
COVERGASKET IN POLYCARBONATE

Code 2146 
COVERGASKET IN POLYCARBONATE

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50
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50 100 150 200 250 300 350 400
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مقاومت بار سیستم مسطح

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

سیسـتم داراي درزگیر پوششــی 

CODE 2146 – پلی کربناته

سیســـتم داراي اتصـــال دهنده 

CODE 4310 – آلومینیمی

ســـگدســــت هاي لنگري به منظور اطمینان از 
مطلوبیت پیش نیاز هاي مقاومت بار باد منفـی و بار 
برف بایستی براي هر یک ازتیرك هاي اصلی نصب 

شود.

پنل هاي پلی کربنات با اسـتفاده سـگدسـت هایی 
خاص به ساختار هاي زیرین متصــل می شوند، که 
بایســـتی با استفاده از پیچ خودکار سرمته اي/پیچ 

خودکار (در ســـــــاختار هاي فلزي) و پیچ هاي 
مخروطی (براي ســاختار هاي چوبی) مناســب به 
تیرك هاي اصلی متصـل شوند. این پیچ ها و پیچ و 
مهره ها در دسترس خریدار قرار نمی گیرند. بسـته 
به مشخصـه هاي بار مورد نیاز پروفیل هاي متصـل 
کننده مختلفی می توانند مورد اســــــتفاده قرار 

بگیرند.

نصب آسان و کم هزینه



Connector

AL plate

Eclypse

Screw

Plate

Panel
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پنل هاي پلی کربنات چند جداره اي پیش ســاخته به 
منظور ساخت سقف هاي مسـطح یا قوسی شکل. پنل 
ها با استفاده از سـگدسـت هاي آلومینیمی و به منظور 
تضــمین توان بار به ساختار هاي پشــتیبان ثابت می 

شوند.

صفحه هاي سرپوش پلی کربنات بســــــته به مقادیر 
ظرفیت بار مورد نیاز یا فاصـله میان تیرك هاي اصـلی 
سـاختار هاي زیرین مورد اســتفاده قرار می گیرند. در 
غیر اینصورت می توان براي استحکام بیشتر از اتصـال 

دهنده هاي آلومینیمی استفاده کرد.

سیستم ساخت سقف کامل

جزئیات پروفیل ابتدایی

پروفیل ابتدایی همراه با پنل، صفحه سـرپوش، صـفحه و پروفیل هاي 

پوششی سلول هوایی

جزئیات

ثابت کردن اتصال دهنده با استفاده از پیچ

جزئیات پروفیل انتهایی

جزئیات تعبیه پروفیل بخش شـکن در ســاخت ســقف 

کامل

ساخت سقف هاي پیوسته

ساخت سقف هاي شفاف پیوسته با استفاده از صـفحه سـرپوش 

پلی کربناته



4303

2146

2282

4271

4310

4252

4319/200 

4328 th.20 mm 

4264

4263

4213 dim. 40x35x580

4221 dim. 70x40x580

 

 

4318

4329

2182 (626)

4x15mm

4327

10

72

4316 M6 nut

4315 M6 x 20 screw

4678/600  th.20mm

2179 th.20 mm 

2180 th.20 mm
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متعلقات

سیستم arcoplus به منظور تسهیل نصـب متشـکل از 
طیف کاملی از تعلقات می باشد.

سلول هاي هوایی موجود در پنل ها بایستی با استفاده 
از پـروفیل هاي پلــی کــربنات خاص یا نوار هواگیــر 

آلومینیمی مجرا دار مهر و موم شوند.

این عمل شرایط الزم براي تهویه صحیح و جلوگیري از 
انباشت گرد و خاك در داخل را فراهم می کند.

پروفیل هاي فلزيمتعلقات

درپوش درزگیر پوششی

درزگیر پوششی پلی کربنات

اتصــال دهنده دوگانه  پلی 

کربنات

پروفیل ابتدایی پلی کربناته

پروفیل ابتدایی پلی کربنات

پروفیل آلومینیمی اتصــــال 

دهنده همراه با پیچ

بست انتهایی آلومینیمی

ایکلیپس آلومینیمــی بــراي 

اتصال دهنده

AL صفحه

صفحه اسـتیل ضـد زنگ براي 

اتصال قائم

صفحه اسـتیل ضـد زنگ براي 

اتصال افقی

PE-LD درزگیر

پــروفیل آلومینیمـــی پایه-
کناري با باز شدگی از جلو

درزگیرPE-LD  براي اتصال دهنده

PE-LD نوار درزبندي

متعلقاتی براي اتصــــال 
دهنده

پوشش قطعه

نوار درزبندي تکمیلی

جزئیات مهاربندي

پروفیل ها با استفاده از صفحات آلومینیمی به ساختار هاي پشـتیبان 

ثابت می شوند

جزئیات اتصال دهنده دوگانه

جزئیات سیستم چفت شونده با استفاده از اتصال دهنده دوگانه

لوالي اتصال دهنده

پروفیل هاي اتصال دهنده آلومینیمی با ایکلیپس

پوشاننده قطعه
Al 20 Reverso

code 4310
Connector AL
profile with screw

code 4271
Base-side AL profile
with frontal opening

code 4252
Closing
support in AL



900mm

3
8
÷ 5
0

m
m

20mm
25mm
32mm

U.V. side

 20-25-32mm

900mm

1,7-1,4-1,3 W/m2K

 20 dB (9207-9257)

  21 dB (9327)

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

EuroClass B-s1,d0
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2.2 
سیستم هاي 

اتصال دهنده پیش ساخته

پروفیل

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربناته چند جداره اي 

محافظت شده در برابر 

فرابنفش براي کاربرد در سقف 

سازي و دیوار هاي نازك

عملیات ویژه

بدون محدودیت

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر

طول پنل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش
EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

7 جداره اي

توضیحات

سیســــــتم هاي arcoPlus 9207-9257-9327، سه 
سیستم پیش ساخته متشـکل از پنل هاي پلی کربنات 
7 جداره اي و قرار گرفته تحت تاثیر اکسـتروژن جانبی 
هسـتند که داراي ضخامت هاي 20، 25 و 32 میلیمتر 
و مدول 600 میلیمتر هســــــتند و با استفاده از یک 
سیســتم کلیکی بر پروفیل هاي آلومینیمی سوار شده 

است.

این سیستم ها در شیشه کاري قائم، ساخت سقف هاي 
5 درصد) و ساخت سقف هاي  مسـطح (شیب حداقلی 
قوسـی شـکل (شـعاع حداقلی 4 متر با ضــخامت 20 

میلیمتر) استفاده می شوند.

کاربرد ها

روکش کاري

شیشه کاري قائم

ساخت سقف خود ایستا

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي 
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

v   خود ایستایی

مزیت ها

ساخت سقف هاي قوسی شکل
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Code 4243 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4635 
ALUMINIUM PROFILE 62mm

Code 4243 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4635
ALUMINIUM PROFILE 62mm

Code 4243 (straight)

Code 4248 (curved)

Code 4635 (straight)

Code 4636 (curved)

4243 (straight)

4244 (straight)

4248 (curved)

4249 (curved)

4271

4252

2550

4588

4465 dim. 40x35x875
4476 im 70x40x870

4327

4589

4635 (straight)
4636 (curved)

2179 th.20 mm 

2180 th.20 mm

4668/900/TR  th.20mm
4730/900/TR  th.25mm
4732/900/TR  th.32mm

2714 th.25 mm 
2710 th.32 mm 

2712 th.32 mm
2716 th.25 mm
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Code 4248 
ALUMINIUM PROFILE 32mm

Code 4636 
ALUMINIUM PROFILE 62mm

th.32mm

th.20mm

  

th.32mm

th.25mm

th.20mm
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مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

مقاومت بار 

R.4.000mm* حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

* تنها براي ضخامت 20 میلیمتر. براي ضخامت هاي بیشتر به سیستم مستقیم استناد کنید.

6 جداره اي با اتصـــال چفتی به لوله هاي  طراحی 
لوال باز، توان خمشی قابل توجهی را ایجاد می کند. 
این سیســـتم براي دیوار هاي نازك قائم و ساخت 
سقف هاي خود ایسـتا در محوطه هاي بزرگ بدون 
اسـتفاده از پروفیل هاي بخش شـکن مناسـب می 

باشد. اتصــــال چفتی و طیف کاملی از متعلقات و 
پـروفیل هاي احاطه کننده آلومینیمــی به منظور 
اطمینان حاصــــل کردن از درز بندي نفوذ ناپذیر 
کامل و مقاومت بار باد قابل توجه با یکدیگر ترکیب 

شده اند.

نصب آسان و کم هزینه

نکته

منحنی هاي ظرفیت بر اساس 
کوپالژ مورد استفاده، مقادیر حداکثر 

و حداقل رو نشان می دهند. این 
داده ها به مقدار مقاومت بار براي 
ضخامت هاي مختلف مربوط می 

شود.

پروفیل آلومینیمی 32 میلیمتر

پروفیل آلومینیمی 62 میلیمتر

پروفیل آلومینیمی 32 میلیمتر

پروفیل آلومینیمی 62 میلیمتر

پروفیل آلومینیمی 32 میلیمتري

پروفیل آلومینیمی جناغی

پروفیل آلومینیمی 62 میلیمتري

پروفیل آلومینیمی پایه-کناري با 
باز شدگی از جلو

بست انتهایی  آلومینیمی

پروفیل گوشه آلومینیمی

بست انتهایی آلومینیمی

پروفیل ابتدایی پلی کربنات

پروفیل انتهایی پلی کربنات

پروفیل گوشه آلومینیمی

PE-LD درزگیر

نوار درزبندي تکمیلی

متعلقات

Reverso پوشش قطعه آلومینیمی
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 - 40°C +120 °C

2 sides Coextrusion

EuroClass B-s1,d0

54

2.2 

سیستم هاي
اتصال دهنده پیش ساخته

پروفیل

سیستم پیش ساخته اي از 

پلی کربناته چند جداره 

اي محافظت شده مضاعف 

براي کاربرد در ساخت 

سقف هاي نیمه شفاف

عملیات ویژه

بدون محدودیت

استاندارد هاي تولید
ضخامت
ساختار

پهناي مدوالر موثر
طول پنل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش
EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

7 جداره اي

توضیحات

سیســــــتم هاي arcoPlus 9207-9257-9327، سه 
سیستم پیش ساخته متشـکل از پنل هاي پلی کربنات 
7 جداره اي و قرار گرفته تحت تاثیر اکسـتروژن جانبی 
هسـتند که داراي ضخامت 20، 25 و 32 میلیمتري  و 
مدول 900 میلیمتري می باشـند. آن ها با اسـتفاده از 
سـگدسـت هاي لنگري ویژه به ســاختار هاي موجود 
متصــــــل می شوند. این پنل ها با استفاده از صفحه 
سرپوش پلی کربنات محافظت شده به هم متصـل می 
شوند و همچنین با استفاده از سیســـتم کلیکی بر هم 
سوار شده اند به طوري از درز بندي نفوذ ناپذیر به طور 

کامل اطمینان حاصل می کنند.

کاربرد ها

ساخت سقف هاي نیمه شفاف

v   نصب آسان و کم هزینه

v   انتقال نور

v   مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي 
فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

R.min=4.0m خمش پذیري   v

ساخت سقف هاي قوسی شکل

مزیت  ها



Code 4310 
AL connector

Code 4310 
AL connector

Code 2146 

Code 2146 

4303

2146

2282

4271

4310

4252

4319/200 

4328 th.20 mm 

4465 dim. 35x40x875

4476 dim. 70x40x870

4318

2179 th.20 mm 

2180 th.20 mm

4316 M6 nut
4315 M6 x 20 screw

4678/900/ tr  th.20mm
4734/900/ tr  th.25mm
4736/900/ tr  th.32mm

4710 th.25 mm 
4712 th.32 mm 

2714 th.25 mm 
2710 th.32 mm 

2712 th.32 mm
2716 th.25 mm

th.20mm

th.25mm

th.32mm

Code 4310Cod.2146

  

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

50 100 150 200 250 300 350

50 100 150 200 250 300 350

d
is

ta
n

c
e

 b
e

tw
e

e
n

 s
u

p
p

o
rt

s
 (

m
)

d
is

ta
n

c
e

 b
e

tw
e

e
n

 s
u

p
p

o
rt

s
 (

m
)

th.32mm

th.32mm

th.20mm

th.20mm

55

مقاومت بار سیستم مسطح

حداکثر بار هاي  وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصـوالت نصـب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه 

فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري از ستون ها
مقادیر زیر به محصـوالت نصــب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه 

فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

سگدسـت هاي لنگري به منظور اطمینان از مطلوبیت 
پیش نیاز هاي مقاومت بار باد منفی و بار برف بایسـتی 

براي هر یک از تیرك هاي اصلی نصب شود.

پنل هاي پلی کربنات با استفاده سگدست هایی خاص 
به ساختار هاي زیرین متصـل می شوند و در عین حال 
بایســــــتی با استفاده از پیچ خودکار سرمته اي/پیچ 
خودکار (در سـاختار هاي فلزي) و پیچ هاي مخروطی 
(براي ساختار هاي چوبی) مناسب به تیرك هاي اصلی 
متصـــل شوند. این پیچ و مهره ها در دسترس خریدار 

قرار نمی گیرند.

پروفیل هاي متصل کننده مختلفی می توانند بسته به 
مشخصه هاي بار مورد نیاز مورد استفاده قرار بگیرند.

نصب آسان و کم هزینه متعلقات

سیستم arcoplus به منظور تسهیل نصب شامل طیف 
کاملی از تعلقات می باشد.

سلول هاي هوایی پنل ها بایسـتی با استفاده از پروفیل 
هاي پلی کربنات خاص یا نوار هواگیر آلومینیمی مجرا 

دار مهر و موم شوند.

این عمل شرایط الزم براي تهویه صحیح و جلوگیري از 
انباشت گرد و خاك در داخل را فراهم می کند.

نکته

منحنی هاي ظرفیت بر اساس 
کوپالژ مورد استفاده، مقادیر 

حداکثر و حداقل را نشان می 
دهند. این داده ها به مقدار 

مقاومت بار براي ضخامت هاي 
مختلف مربوط می شود.

درزگیر پوششی پلی کربنات اتصال دهنده آلومینیمی

متعلقات

درپوش درزگیــــــــر 

پوششی

درزگیر پوششی پلی کربنات

اتصـــال دهنده دوگانه  

پلی کربنات

پروفیل ابتدایی پلی کربنات

پروفیل ابتدایی پلی کربنات

پروفیل آلومینیمی اتصـــــال 

دهنده  با پیچ

بست انتهایی آلومینیمی

ایکلیپس آلومینیمـــی 

براي اتصال دهنده

AL صفحه

صفحه اسـتیل ضـد زنگ براي 

اتصال قائم

صفحه اسـتیل ضـد زنگ براي 

اتصال افقی

پروفیل آلومینیمی پایه-کناري 
با باز شدگی از جلو

متعلقاتی براي اتصال دهنده

Reverso پوشش قطعه آلومینیمی

COVERGASKET IN PC

COVERGASKET IN PC



 variable 8÷12mm

80mm

990 ± 5mm

2,7 W/m2K

 16 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

 Coextrusion

EuroClass Bs1d0

1.200 Joule
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990 ± 5mm
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سیستم هاي
هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از 

پلی کربنات چند جداره اي 

موج دار محافظت شده در 

برابر فرابنفش به منظور 

کاربرد در ساخت سقف و 

دیوار نازك

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

3 جداره اي

مقاومت ضربه ناگهانی

توضیحات

سیستم arcoPlus1000 یک سیستم موج دار پیش 
ساخته متشــــــکل از سه جداره پلی کربنات قرار 
گرفته تحت تاثیر اکســــــتروژن جانبی است که 
ضــــخامت 12 ÷ 8 میلیمتر دارد و به طور کاملی 
همپوشی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سـقفی 

پیوسته را ممکن می سازد.

با در نظر گرفتن انبســاط حرارتی پلی کربنات و به 
منظور پرهیز از ترك خوردگی از طـریق افـزونه ها، 
حداکثر طول توصـیه شــده برابر با 5000 میلیمتر 

می باشد.

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

v    مقاومت بار باال

v   همپوشی طولی

v   همپوشی عرضی

v   پنل هاي جوش خورده به طــــــریق 
حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در برابر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

مزیت ها

ساخت سقف

نورگیر سقفی

ساخت نورگیر سقفی با استفاده از همپوشی جانبی پنل هاي به کار رفته در ساخت سقف هاي عایق.

جزئیات ناودان شیاري
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مقاومت بار

نورگیر سقفی-سیستم تک پنل

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

کاربرد ستیغ ناودان نورگیر سقفی

پنل ها به طور جانبـــی پنل هاي به کار رفته در 
ساخت سقف هاي فلزي موج دار را می پوشانند.

به لطف طراحی خاص پروفیل، سیســتم به طور 

کاملی براي همپوشی تمامی انواع پنل ها مناسب 
می باشد.

شیب حداقلی %5.

ستیغ ورق فلزي

پروفیل رنگ شده ورق فوالدي ستیغ گالوانیزه شده و متشکل از دو نیم ستیغ

انتهاي  پوشش

جزئیات همپوشی جانبی با استفاده از پنل هاي فلزي - به هم وصل کردن انتهاي پوشش
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مقاومت بار

سیستم هاي پوشش سقف هاي پیوسته توسط پنل هاي چند جداره اي

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

کاربرد در ساخت سقف هاي پیوسته

ساخت دیوار هاي پیوسته و سقف هاي پیوسته با 

استفاده از همپوشـی جانبی و پیوسـته پنل هاي 

پلی کربناته.

 %7 براي سـاخت سـقف هایی با شــیب حداقلی 

توصیه می شود.

ساخت سقف هاي پیوسته

ساخت سقف هاي نیمه شفاف پیوسته با استفاده از همپوشی پنل ها

شیب حداقلی توصیه شده %7



4234

4233

4229

4250

4236

4232

4235

4231
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متعلقات

سیســـتم arcoPlus 1000 یک سیســـتم کامل براي 
ساخت دیوار نازك/سـقف نیمه شـفاف می باشـد. این 
سیسـتم متشـکل از انواع مختلفی از متعلقات است که 

آن را براي تمامی اهداف مناسب می سازند.

عالوه بر متعلقات چفت و بســت کامل، این سیســتم 
متشــکل از درزبندي کام-زبانه، یک نوار مســـطح به 
منظور همپوشــی محوطه ها، انواع مختلفی از پروفیل 
هاي فوالدي از جمله سگدست بسـتی و پروفیل پرسی 
شــــــکل ویژه اي به منظور تعبیه در کنار کام-زبانه 

موجود در پنل به عنوان تقویت کننده می شود.

به منظور سـاخت سـقف هاي پیوســته، پنل ها با یک 
همپوشی جانبی پیوسـته آرایش می یابند. یک سـتیغ 
تخت به منظور قرار گیـري در نـزدیکـی پـروفیل هاي 
ســـــتیغ، طیف متعلقات را کامل می کند. پنل هاي 
استاندارد همراه با کناره هایی مهر و موم شده به طریق 
حرارتی به منظور جلوگیري از انباشــته شــدن گرد و 
خاك در داخل سلول هاي هوایی در دسـترس قرار می 

گیرند.

مهاربندي سقف

این عملیات با اســتفاده از کالهک آلومینیمی همراه با واشــر ویپال و پیچ 

سرمته اي خودکار

متعلقات

کالهک آلومینیمی همـراه 
با درزگیر

پیچ همراه با واشر ویپال

3/6 × 120 

PE-LD درزگیر کام و زبانه در

PE-LD درزگیر براي ناودان در

پروفیل فوالدي محافظت کننده

سگدست تقویتی مرکزي

PE-LD 20×10 نوار درزگیر

پروفیل سقف (2 تکه)



 variable 8÷12mm

80mm

980 ± 5mm

2,7 W/m2K

 16 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

 EuroClass B-s1,d0

1.200 Joule
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2.3 

سیستم هاي
هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از 

پلی کربنات چند جداره اي 

موج دار محافظت شده در 

برابر فرابنفش به منظور 

کاربرد در ساخت سقف هاي 

قوسی شکل نیمه شفاف

پروفیل

ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

3 جداره اي

مقاومت ضربه ناگهانی

پنل نورگیر سقفی

ساخت سقف هاي پیوسته

ساخت نورگیر ها با اسـتفاده از همپوشـی جانبی اجزاء 
نیمه شـفاف با پنل هاي عایق فلزي قوسـی شــکل به 

دست می آید.

سـاخت سـقف هاي پیوسـته با اسـتفاده از همپوشـی 
جانبی پنل هاي پلی کربنات حاصل می شـود. اجزاء با 
شـعاع خمش R.3,300mm یا R.6,000mm تولید می 

شوند.

کاربرد ها

ساخت سقف هاي قوسی شکل

v    مقاومت بار باال

v   همپوشی طولی

v   پنل هاي جوش خورده به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

مزیت ها

ساخت سقف هاي قوسی شکل

جزئیات سقف هاي قوسی شکل به کار برده شده همراه با پنل هاي فلزي عایق

استاندارد هاي تولید

مشخصه هاي فنی



R.3.300mm R.6.000mm
Span Rise   Development    Rise  Development

1.000 38 1.016 21 1.008

1.200 55 1.221 30 1.210

1.400 75 1.428 41 1.413

1.600 98 1.636 54 1.615

1.800 125 1.845 68 1.819

2.000 155 2.057 84 2.023

2.200 189 2.270 102 2.227

2.400 226 2.486 121 2.432

2.600 267 2.705 143 2.638

2.800 312 2.927 166 2.845

3.000 361 3.152 191 3.052

3.200 414 3.381 217 3.261

3.400 472 3.615 246 3.470

3.600 534 3.854 276 3.681

3.800 602 4.098 309 3.892

4.000 675 4.349 343 4.105

4.200 754 4.608 380 4.319

4.400 840 4.875 418 4.535

4.600 934 5.151 458 4.752

4.800 1.035 5.440 501 4.971

R.3.300mm

R.3.300mm

R.6.000mm

R.6.000mm
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Outside edge

Panel development

Rise

 

Application 
PANEL - SKYLIGHT

Application 
CONTINUOUS ROOFING

50 100 150 200 250 300 350 400

4234

4233

4250

4232

4235

 

Radius 3.300 mm 6.000mm
Development 5.000 mm 5.800mm
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مقاومت بار سیستم قوسی شکل

R.3,300 - R.6,000mm - حداکثر بار هاي وارد شده روي دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

جزئیات مهاربندي

جزئیات مهاربندي پنل ها به ساختار هاي پشتیبان

سیســـتم arcoPlus 1000 یک سیســـتم کامل براي 
ساخت سقف هاي نیمه شفاف است و دربرگیرنده انواع 
مختلفی از متعلقات است که این سیســــــتم را براي 

تمامی اهداف مناسب می سازد.

 به منظور جلوگیري از انباشــت گرد و خاك در داخل 
سـلول هاي هوایی، پنل هاي اســتاندارد با کناره هاي 
مهر و موم شده به طریق حرارتی در دسـترس قرار می 

گیرند.

متعلقات
جدول توسعه

حداکثر توسعه

متعلقات

کالهک آلومینیمی همـراه 
با درزگیر

پیچ همراه با واشر ویپال

3/6 × 120 

PE-LD درزگیر براي ناودان در

سگدست تقویتی مرکزي

PE-LD 20×10 نوار درزگیر



 variable ١3÷20mm

80mm

1.000 ± 15mm

1,8 W/m2K

18 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

EuroClass B-s1,d0

1.200 Joule

8
0

m
m13

m
m

1.000 ± 15mm

2
0

m
m

U.V. side
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2.3 

سیستم هاي 
هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از 

پلی کربنات چند جداره اي 

موج دار محافظت شده در 

برابر فرابنفش به منظور 

کاربرد در ساخت سقف هاي 

قوسی شکل نیمه شفاف

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

5 جداره اي

مقاومت ضربه ناگهانی

توضیحات

سیستم arcoPlus SUPER1000 یک سیستم موج دار 
5 جداره پلی کربنات قرار  پیش ساخته و متشـــکل از 
گرفته تحت تاثیر اکسـتروژن جانبی است که ضخامت 
20 ÷ 13 میلیمتر دارد و همپوشـــی کاملی از درازا و 
ساخت پوشش و نورگیر سـقفی پیوسـته را ممکن می 
سازد. با در نظر گرفتن انبســاط حرارتی پلی کربنات و 
به منظور پرهیز از ترك خوردگـی از طـریق افـزونه ها، 
حداکثر طول توصـیه شـده برابر با 5000 میلیمتر می 

باشد.

براي گام هایی با طول بیشــتر استفاده از پنل هاي هم 
گام چندگانه انتخابی بهتر می باشد.

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

v    مقاومت بار باال

v   همپوشی طولی

v   همپوشی عرضی

v   پنل هاي جوش به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

مزیت ها

ساخت سقف

نورگیر سقفی - کاربرد پنل

ساخت نورگیر هاي سقفی با استفاده از همپوشی جانبی پنل هاي به کار رفته در ساخت سقف ها.
جزئیات ناودان شیاري
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4655
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4231
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مقاومت بار نورگیر سقفی-سیستم تک پنل

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

مقاومت بار سیستم ساخت سقف پیوسته پنل چند جداره

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

کاربرد ستیغ ناودان نورگیر سقفی

پنل ها به طور جانبـــی پنل هاي به کار رفته در 
ساخت سقف هاي فلزي موج دار را می پوشانند.

به لطف طراحی خاص پروفیل، سیســتم به طور 

کاملی براي همپوشی تمامی انواع پنل ها مناسب 
می باشد.

حداقل شیب  %5.

کاربرد در سقف سازي پیوسته

ساخت دیوار ها و سقف هاي پیوسته با اسـتفاده 
از همپوشــی جانبی و پیوســـته پنل هاي پلی 

کربنات.

متعلقات

سیسـتم arcoPlus SUPER 1000 یک سیسـتم 
کامل براي ســـاخت دیوار نازك و ســـقف نیمه 
شفاف می باشد. این سیســتم متشــکل از انواع 
مختلفی از متعلقات اســت که آن را براي تمامی 
اهداف مناسب می سازد. عالوه بر متعلقات چفت 
و بست کامل، این سیسـتم متشـکل از درزبندي 

کام-زبانه، یک نوار مســـطح به منظور همپوشی 
محوطه ها، انواع مختلفی از پروفیل هاي فوالدي 
از جمله سگدست بســتی و پروفیل پرسی شکل 
ویژه اي به منظور تعبیه در کنار کام-زبانه پنل به 
عنوان تقویت کننده می شـود. به منظور سـاخت 
سـقف هاي پیوســته، پنل ها با یک همپوشــی 

جانبی پیوسته آرایش می یابند.

یک ســـــتیغ تخت براي قرار گیري در نزدیکی 
پروفیل هاي ســتیغ، طیف متعلقات را کامل می 
کند. پنل هاي اسـتاندارد همراه با کناره هاي مهر 
و موم شـده به طریق حرارتی به منظور جلوگیري 
از انباشته شدن گرد و خاك در داخل سلول هاي 

هوایی در دسترس قرار می گیرند.

متعلقات

آلومینیمــی  کالهک 
همراه با درزگیر

پیچ همراه با واشر ویپال

3/6 × 120 

PE-LD درزگیر کام و زبانه در

PE-LD درزگیر براي ناودان در

پروفیل فوالدي محافظت کننده

سگدست تقویتی مرکزي

PE-LD 20×10 نوار درزگیر

پروفیل سقف (2 تکه)



 variable 13÷20mm

80mm

980 ± 15mm

1,8 W/m2K

 18 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

EuroClass B-s1,d0

1.200 Joule
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980 ± 15mm

2
0

m
m

U.V. side
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2.3 
سیستم هاي

هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از 

پلی کربنات چند جداره اي 

موج دار محافظت شده در 

برابر فرابنفش به منظور 

کاربرد در ساخت سقف هاي 

نیمه شفاف قوسی شکل

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

5 جداره اي

مقاومت ضربه ناگهانی

پنل نورگیر سقفی

ساخت سقف هاي پیوسته

ساخت نورگیر ها با اسـتفاده از همپوشـی جانبی اجزاء 
نیمه شـفاف با پنل هاي فلزي قوسـی شــکل عایق به 

دست می آید.

سـاخت سـقف هاي پیوسـته با اسـتفاده از همپوشـی 
جانبی پنل هاي پلی کربنات حاصل می شود. سیسـتم 
arcoPLUS SUPER 1000 با شـــــــــــعاع خمش 

R.3,300mm یا R.6,000mm تولید می شوند.

کاربرد پنل هاي نورگیر سقفی

به کار بردن ستیغ ناودان سقفی با استفاده از استقرار متقاطع پنل هاي خمیده پلی کربنات

کاربرد ها

ساخت سقف هاي قوسی شکل

v    مقاومت بار باال

v   همپوشی طولی

v   پنل هاي جوش خورده به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

مزیت ها
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50 100 150 200 250 300 350 400

4482

4233

4658

4232

4235

R.3.300mm   R.6.000mm
Span Rise   Development    

1.000 38 1.016 21 1.008

1.200 55 1.221 30 1.210

1.400 75 1.428 41 1.413

1.600 98 1.636 54 1.615

1.800 125 1.845 68 1.819

2.000 155 2.057 84 2.023

2.200 189 2.270 102 2.227

2.400 226 2.486 121 2.432

2.600 267 2.705 143 2.638

2.800 312 2.927 166 2.845

3.000 361 3.152 191 3.052

3.200 414 3.381 217 3.261

3.400 472 3.615 246 3.470

3.600 534 3.854 276 3.681

3.800 602 4.098 309 3.892

4.000 675 4.349 343 4.105

4.200 754 4.608 380 4.319

4.400 840 4.875 418 4.535

4.600 934 5.151 458 4.752

4.800 1.035 5.440 501 4.971

R.3.300mm

R.3.300mm

R.6.000mm

R.6.000mm

Application 
PANEL - SKYLIGHT

Application 
CONTINUOUS ROOFING

Span (Bow-string)
Outside edge

Panel development

Rise

 

Radius 3.300 mm 6.000mm
Development 5.000 mm 5.800mm
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مقاومت بار سیستم قوسی شکل

R.3,300 - R.6,000mm - حداکثر بار هاي وارد شده روي دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

جزئیات مهاربندي

جزئیات تثبیت پنل ها به ساختار هاي پشتیبان

سیسـتم arcoPlus SUPER 1000 یک سیسـتم کامل 
براي ساخت دیوار نازك و سقف نیمه شفاف می باشـد. 
این سیستم متشـکل از انواع مختلفی از متعلقات است 
که آن را براي تمامی اهداف مناسـب می ســازند. پنل 
هاي اسـتاندارد همراه با کناره هاي مهر و موم شـده به 
طریق حرارتی به منظور جلوگیري از انباشــته شــدن 
گرد و خاك در داخل سـلول هاي هوایی در دســترس 

قرار می گیرند.

جدول توسعه

حداکثر توسعه

متعلقات

کالهک آلومینیمی همـراه 
با درزگیر

پیچ همراه با واشر ویپال

3/6 × 120 

PE- درزگیـر بـراي ناودان در

LD

سگدست تقویتی مرکزي

PE-LD 20×10 نوار درزگیر

  Development      Rise



 8mm

40mm

1.000mm ± 5mm

3,0 W/m2K

 16 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

 EuroClass B-s1,d0

40mm

1.000mm ± 5mm

8mm

U.V. side

N.B. arcoPlus®GrecaCLICK
تولید شده با کناره هاي جوش جوش خورده به طریق حرارتی

P A T E N

T
-

I
N

T

E
RNATIO

N
A

L
-

PROTECTED

SYSTEM
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2.3 
سیستم هاي 

هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي موج دار 

محافظت شده در برابر 

فرابنفش، سرهم شده با استفاده 

از سیستم گیره اي و بدون 

استفاده از مته کاري به منظور 

کاربرد در سقف ها ودیوار هاي 

نازك نیمه شفاف

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش
EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

3 جداره اي

توضیحات

یک سیسـتم سقف سازي انحصــاري و ابتکاري، که به 
وسیله پرس کردن آن در سگدسـت هاي لنگري خاص 
ثابت می شود. بدین طریق امکان انبســـــــاط بدون 

تضعیف توان بار ممکن می شود.

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

v    پرس شده بدون مته کاري در پنل ها

v   سـگدسـت هاي لنگري مخفی در 
سازه

v   همپوشی طولی و عرضی

v   پنل هاي جوش خورده به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در برابر پرتو هاي فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

مزیت ها

ساخت سقف ها و نورگیر هاي سقفی

نورگیر سقفی - کاربرد پنل

کاربرد ستیغ ناودان نورگیر سقفی



N.B. arcoPlus®GrecaCLICK

28mm

40mm
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Application
PANEL - SKYLIGHT

Application
CONTINUOUS ROOFING

50 100 150 200 250 300 350 400

4420 Kit 20

4425 Kit 20

4407 Kit 20
4406 Kit 0

4423 Kit 30

4427 Kit 30

4408 Kit 30

4424 Kit 40

4429 Kit 40

4409 Kit 40

GrecaClick 

GrecaClick

PE-LD GrecaClick ridge bird
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مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

نورگیر سقفی به وسـلیه همپوشـی جانبی با همه انواع 
پنل هاي سقفی اسفنجی یا ورق هاي موج دار به دست 
می آید. روش ویژه اي از اتصال، مقاومت در برابر بار باد 
دینامیک را تضـمین می کند. در حالی که در آن واحد 

شرایط الزم براي انبساط را براي ماده فراهم می کند.

حداقل شیب توصیه شده، %5

سـاخت سـقف هاي پیوسـته با اسـتفاده از همپوشـی 
جانبی پیوسته اجزاء.

حداقل شیب توصیه شده، %7.

کاربرد در ساخت سقف هاي پیوستهکاربرد در ستیغ ناودان نورگیر سقفی

تولید شده با کناره هاي جوش جوش خورده به طریق حرارتی

کناره هاي ورق ها می توانند به منظور استفاده

 همراه با پروفیل هاي ساخت سقف مختلف اصالح شوند.

مهاربندي ساخت سقف

این عملیات با پرس کردن در سگدست لنگري انجام می شود.

جزئیات ناودان

PE-LD جزئیات تعبیه درزبند

همپوشی-مرحله 1

جزئیات سگدست لنگري دوگانه ثابت شده به ساختار سقف

جزئیات ستیغ

PE-LD جزئیات ستیخ با درزبند

همپوشی-مرحله 2

تعبیه ورق پایینی به وسیله پرس کردن

همپوشی-مرحله 3

تعبیه ورق باالیی با پرس کردن

بسته اتصال

بسته همپوشی

بسته ترکیبی

متعلقات



U.V. side

40mm

995 ± 5mm

8mm

 8mm
40mm

995 ± 5mm

3,0 W/m2K
16 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

 EuroClass B-s1,d0  

N.B. arcoPlus®MiniGreca
تامین شده با کناره هاي جوش خورده به طریق حرارتی

68

2.3 

سیستم هاي
هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي موج 

دار محافظت شده در برابر 

فرابنفش به منظور کاربرد در 

ساخت سقف هاي قوسی شکل 

نیمه شفاف

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

3 جداره اي

توضیحات

سیســتم arcoPlus MiniGreca یک سیســتم کامل 
براي ساخت دیوار نازك و سقف نیمه شفاف می باشـد. 
این سیستم متشـکل از انواع مختلفی از متعلقات است 
که آن را براي تمامی اهداف مناسب می سازند. به لطف 
طراحی خاص پروفیل، این سیسـتم به طور فوق العاده 

اي با تمامی انواع اصلی پنل ها سازگار می باشد.

کاربرد ها

v   همپوشی طولی و عرضی

v   پنل هاي جوش خورده  به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در برابر پرتو هاي فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

مزیت ها

ساخت سقف ها و نورگیر هاي سقفی

نورگیر سقفی - کاربرد پنل

کاربرد ستیغ ناودان نورگیر سقفی
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Application 
PANEL - SKYLIGHT

Application
CONTINUOUS ROOFING

50 100 150 200 250 300 350 400

4433

4432

4404 Kit 21 - 28
4406 Kit 0 - 40

4405
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سـاخت نورگیر سـقفی به وسـیه همپوشــی جانبی با 
تمامی ورق هاي موج دار به دست می آید.

شیب کمینه توصیه شده %5

سـاخت سـقف هاي پیوسـته با اسـتفاده از همپوشـی 
جانبی پیوسته اجزاء.

شیب کمینه توصیه شده %7.

کاربرد در سقف سازي پیوستهکاربرد در ستیغ ناودان نورگیر سقفی 

PE-LD GrecaClick 

بسته ترکیبی ستیغ

متعلقات

کالهک آلومینیمی همـراه 
با درزگیر

پیچ همراه با واشر ویپال

3/6 × 120 

PE-LD درزگیر براي ناودان در

کناره هاي ورق ها می توانند به منظور استفاده

همراه با پروفیل هاي ساخت سقف مختلف اصالح شوند.

مهاربندي ساخت سقف

این عملیات به وسله مته کاري و تعبیه پیچ همراه با واشر ویپال 
و کالهک انجام می شود.

جزئیات همپوشی

جزئیات مربوط به سگدست لنگري دوگانه ثابت شده به ساختار 

جزئیات ناودان

PE-LD جزئیات تعبیه درزبند

ساخت سقف هاي  پیوسته

تثبیت اجزاء سقف

ساخت سققف هاي پیوسته

ساخت محوطه هاي بزرگی از سقف هاي شفاف

مقاومت بار

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)



U.V. side

40mm

990 ± 10mm

8mm

 8mm

۴0mm

990 ± 10mm

3,0 W/m2K

16 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

 EuroClass B-s1,d0  N.B. arcoPlus®MiniGreca
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2.3 

سیستم هاي 
هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي موج 

دار محافظت شده در برابر 

فرابنفش به منظور کاربرد در 

ساخت سقف هاي قوسی شکل 

نیمه شفاف

پروفیل

 

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رجوع کنید به صفحه 11رنگ هاي موجود

3 جداره اي

تولید شده با کناره هاي جوش جوش خورده به طریق حرارتی

نصب آسان و کم هزینه

سـاخت سـقف هاي پیوسـته یا نورگیر هاي سـقفی به 
وســیله همپوشــی جانبی و پیوســـته پنل هاي پلی 

کربنات با پنل هاي عایق فلزي به دست می آید.

تنها با شعاع 3/5 میلیمتر در دسترس هستند.

کاربرد ها

v   همپوشی طولی و عرضی

v   پنل هاي جوش خورده به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در برابر پرتو هاي فرابنفش و تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

مزیت ها

ساخت سقف ها و نورگیر هاي سقفی

ساخت سقف هاي پیوسته

ساخت سقف هاي پیوسته صنعتی
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50 100 150 200 250 300 350 400

R.3.500 mm
Span Rise Development

1.000 36 1.009

1.200 52 1.213

1.400 71 1.418

1.600 93 1.623

1.800 118 1.831

2.000 146 2.040

2.200 177 2.251

2.400 212 2.466

2.600 250 2.679

2.800 292 2.897

3.000 338 3.118

Span (Bow-string)

Outside edge

Panel development

Rise

4433

4432

4405

Application 
PANEL - SKYLIGHT

Application
CONTINUOUS ROOFING

 

Radius 3.500 mm
Development 5.000 mm

71

مقاومت بار سیستم قوسی شکل

R.3.500mm  حداکثر بار هاي وارد شده بر روي دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

متعلقات

کالهک آلومینیمی همـراه 
با درزگیر

پیچ همراه با واشر ویپال

3/6 × 120 

PE- درزگیـر بـراي ناودان در

متعلقات

سیســتم arcoPlus MiniGreca یک سیســـتم 
کامل به منظور سـاخت سـقف هاي نیمه شـفاف 
است و شامل انواع مختلفی از متعلقات اسـت که 

آن را براي تمامی اهداف مناسب می سازند.

پنل هاي استاندارد با کناره هاي مهر و موم شـده 
به طریق حرارتی به منظور جلوگیري از انباشــت 

گرد و خاك در سلول هاي هوایی ارائه می شوند.

جدول توسعه

حداکثر توسعه

جزئیات همپوشی

جزئیات سگدست لنگري دوگانه ثابت شده به ساختار سقف

کناره هایورق ها می توانند به منظور استفاده

همراه با پروفیل هاي ساخت سقف مختلف اصالح شوند.

مهاربندي ساخت سقف

این عملیات به وسله مته کاري و تعبیه پیچ همراه با واشر ویپال 
و کالهک انجام می شود.



 6mm

51mm

177mm

3 walls with “N” structure

1.050mm (875 on request)

5.000mm (max adviced length)

3,2 W/m2K
16 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

 EuroClass B-s1,d0

1.200 Joule

57
m

m

1.097mm (920 five waves)

177mm

6
m

m

U.V. side
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2.3 

سیستم هاي
هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي موج دار 

محافظت شده در برابر فرابنفش 

به منظور کاربرد در ساخت 

دیوار هاي قائم و  سقف هاي 

قوسی شکل نیمه شفاف و مات

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رنگ هاي موجود

مقاومت ضربه ناگهانی

گام موج

 همپوشی

جزئیات اجزاء همپوشی

کاربرد ها

پنجره هاي قائم

v    مقاومت بار باال

v   همپوشی طولی و عرضی

v   پنل هاي جوش خورده به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

v   نصب آسان

مزیت ها

ساخت سقف

رجوع کنید به صفحه 11
طول
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Application
PANEL - SKYLIGHT

Application 
CONTINUOUS ROOFING

50 100 150 200 250 300 350 400

4256

4232

4262 6,3 x 20

4261 6,3 x 90

4374 6,3 x 120

73

سیســتم arcoPlus Onda همراه با مجموعه کاملی از 

متعلقات ارائه می شوند که نصــبی آسان را موجب می 

شوند.

سـازه ها به منظور افزایش مقاومت در مناطق همپوش 

شده داراي اجزاء تثبیت سازي و درزگیري هستند.

سیســـتم arcoPlus Onda به صورت یک محصـــول 
استاندارد با کناره هاي جوش خورده به طریق حرارتی 

ارائه می شود.

ساخت سقف ها و دیوار هاي داراي همپوشـی جانبی و 
پیوسته با استفاده از پنل هاي پلی کربنات

کاربرد  در
ستیغ ناودان نورگیر سقفی 

کاربرد در
ساخت سقف-دیوار هاي پیوسته

مقاومت بار سیستم مسطح

حداکثر بار هاي وارد شده بر تعداد بیشتري ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

نصب آسان و کم هزینه

سیســــتم قدي arcoPlus Onda می تواند براي 
ساخت سقف هاي نیمه شـفاف و پیوسـته به کار 
برده شــود یا بدین منظور با ورق هاي ســـیمان 

فیبري ترکیب شود.

پنل ها بایستی به منظور حفظ ویژگی هاي نوري 
و مکانیکی مواد از سـمت محافظت شـده در برابر 

فرابنفش نصب شوند.

در صورتی که یک یا تعداد بیشـتري از همپوشی 
هاي عرضی مورد نیاز باشد، بایســــتی عملیات 

نصب  از قسـمت هاي پایینی شروع شود و سپس 
با توجه به شیب سقف به سمت قســـــمت هاي 

باالیی و ستیغ به پیش رفت.

در مناطق باد خیز، همپوشی دو شـیاري توصـیه 
می شود.

همپوشی می تواند براي ایجاد نورگیر هاي ستیغ 
ناودانی و نور گیر هاي سقفی پیوسته با همپوشی 

پنل ها به طور جانبی مورد استفاده قرار بگیرد.

 همپوشی

جزئیات اجزاء همپوشی

انتهاي پوشش

جزئیات خط ناودان داراي درزگیر

متعلقات

PE-LD درزگیر براي ناودان در

PE-LD 20×10 نوار درزگیر

پیچ تثبیت همراه با باتس

جوش حرارتی

سیســـتم arcoPlus Onda به صورت یک محصـــول 

استاندارد با کناره هاي جوش خورده به طریق حرارتی 

تا درازاي بیش از 5.000mm ارائه می شوند.

متعلقات

پنل ها به طور جانبی، پنل هاي به کار رفته در سـاخت 
سقف هاي موج دار عایق یا ورق هاي سـیمان فیبري را 

می پوشانند. توصیه شده براي حداقل شیب %7.
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1.097mm (920 five waves)

177mm

6
m

m

U.V. side

 6mm

51mm

١77mm

3 walls with “N” structure

1.050mm (875 on request)

5.000mm (max adviced length)

3,2 W/m2K

 16 dB 

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

EuroClass B-s1,d0

1.200 Joule
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2.3 

سیستم هاي
هم گام پیش ساخته

سیستم پیش ساخته اي از پلی 

کربنات چند جداره اي موج دار 

محافظت شده در برابر فرابنفش 

به منظور کاربرد در ساخت 

سقف هاي قوسی شکل نیمه 

شفاف و مات

پروفیل

استاندارد هاي تولید
ضخامت

ساختار
پهناي مدوالر

ارتفاع پروفیل

مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی
عایق کاري صوتی

انبساط حرارتی خطی
محدوده دمایی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

رنگ هاي موجود

مقاومت ضربه ناگهانی

گام موج

رجوع کنید به صفحه 11
طول

کاربرد سیستم قوسی شکل

سیســــتم قوسی شکل arcoPlus Onda می تواند به 
منظور سـاخت سـقف هاي نیمه شـفاف پیوســته، به 
وسـیله همپوشـی جانبی با ورق هاي ســیمان فیبري 
قوسـی شـکل یا پنل هاي عایق سـازي با شـعاع قوس 

R.3,500mm مورد استفاده قرار بگیرد.

به منظور حفظ ویـژگـی هاي نوري و مکانیکــی مواد، 
سیستم arcoPlus Onda بایستی طوري نصب شود که 
سمت محافظت شده در برابر فرابنفش رو به فضــــاي 

بیرونی باشد.

کاربرد ها

ساخت سقف هاي قوسی شکل

v    مقاومت بار باال

v   همپوشی طولی و عرضی

v   پنل هاي جوش خورده به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

مزیت ها
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Span  Rise Development

1.000 36 1.015

1.200 52 1.220

1.400 71 1.420

1.600 93 1.630

1.800 118 1.835

2.000 146 2.045

2.200 177 2.255

2.400 212 2.470

2.600 250 2.685

2.800 292 2.905

3.000 338 3.125

Span (Bow-string)

Outside edge

Panel development

Rise

 

Application
PANEL - SKYLIGHT

Application 
CONTINUOUS ROOFING

50 100 150 200 250 300 350 400

4256

4232

4262 6,3 x 20
4261 6,3 x 90

4374 6,3 x 120

 

Radius 3.500 mm
Development 5.300 mm

75

پنل ها به طور جانبی پنل هاي به کار رفته در ســاخت 
سقف هاي موج دار عایق یا ورق هاي سـیمان فیبري را 

می پوشانند.

ساخت سقف هاي پیوسته با همپوشی جانبی پیوسـته 
از پنل هاي کربنات.

اجزاء با شعاع خمیدگی R.3,500mm تولیده شده اند.

 ساخت سقف هاي پیوستهپنل نورگیر سقفی 

سیســتم arcoPlus Onda همراه با مجموعه کاملی از 
متعلقات ارائه می شوند که نصــبی آسان را موجب می 

شوند.

سـازه ها به منظور افزایش مقاومت در مناطق همپوش 
شده داراي اجزاء تثبیت سازي و درزگیر هستند.

سیســـتم arcoPlus Onda به صورت یک محصـــول 
استاندارد با کناره هاي جوش خورده به طریق حرارتی 

ارائه می شوند.

متعلقات

PE-LD درزگیر براي ناودان در

PE-LD 20×10 نوار درزگیر

پیچ تثبیت همراه با باتس

متعلقات

R.3.500 مقاومت بار سیستم مسطح

حداکثر بار هاي وارد شده بر دو ستون
مقادیر زیر به محصوالت نصب شده بر طبق توصیه هاي کتابچه فنی مربوط می شود

Load (daN/m 2)

R.3.500 mm

جدول توسعه

حداکثر توسعه 



th.40mm

th.20mm

WINDOW HEIGHT            WINDOW WIDTH 

  3 panels 4 panels 5 panels 6 panels

  1.180 1.513 1.846 2.180

 till 1.000mm * * * *

1.250m m * * * *

1.500m m * * * *

 1.750mm * * - -

WINDOW HEIGHT            WINDOW WIDTH 

  3 panels 4 panels 5 panels 6 panels

  1.250 1.580 1.915 2.250

 till 1.000mm * * * *

1.250m m * * * *

1.500m m * * * *

 1.750mm * * - -

 2.000mm * * - -

 2.250mm * * - -

 2.500mm * * - -

WINDOW HEIGHT            WINDOW WIDTH 

  2 panels 3 panels 4 panels

  1.250 1.750 2.250

 till 1.000mm * * *

1.250mm  * * *

1.500mm  * * *

 1.750mm * * -

 2.000mm * * -

 2.250mm * * - 

 2.500mm * - - 

EN 14351 -1

Window width

outside

outside

inside

insideWindow width

th.20mm

th.40mm

th.40mmEN 14351 -1
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2.4 

سیستم هاي  باز شونده

پنجره هایی از جنس 

پلی کربنات محافت 

شده در برابر فرابنفش 

با قابلیت باز شدن به 

منظور تهویه ساختمان 

پروفیل

با سیستم باز شونده arcoPlus، می توان پنجره هاي 
دســتی یا مجهز شــده به موتور را به منظور تهویه 

ساختمان در دیوار هاي نازك ثابت کرد.

این سیستم ها متشکل از چارچوب هاي آلومینیمی 
با اندازه هاي مناسبی هســــتند که در پروفیل پایه 
استفاده شده براي بخش ثابت شده جاي می گیرند. 
چارچوب هایـی 20 میلیمتـري همـراه با لوالهایـی 
نیمه گرد براي پهناهاي بیش از پهناي 4 دســت در 
دسـترس قرار می گیرند. لوال هاي خارجی نیز براي 
پهناهاي بیش از مقدار باال در دســـــترس قرار می 

گیرند.

این پنجره ها با طیف کاملـی از متعلقات الزم بـراي 
درزبندي ارائه می شوند.

سـلول هاي هوایی موجود در پنل هاي پلی کربنات 
را بایسـتی با استفاده از نوار هواگیر آلومینیمی مجرا 

دار مهر و موم کرد.

این عملیات امکان تهویه مناســــب و صــــحیح و 
جلوگیري از انباشت گرد و خاك در فضاي داخلی را 

فراهم می کند.

توضیحات

استاندارد هاي تولید

2 میلیمتر که بیش  0 توجه: سیستم هاي داراي قابلیت باز شدن با ضخامت
توجه: سیسـتم هاي بازشونده دستی با ضخامت 40 میلیمتر با کنترل هاي از پهناي 1.513mm  می باشد، با لوالهاي خارجی ارائه می شوند.

چند کاره ارائه می شوند.

کاربرد ها

پنجره هاي بازشونده قائم

v    مقاومت بار باال

v   انتقال نور

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

v   عایق سازي گرمایی

v   نصب آسان

مزیت ها



A A

S
P

A
N

W
IN

D
O

W
 H

E
IG

H
T

A

4208

4209

4210

4309

INSIDE WINDOW
WINDOW WIDTH

OUTSIDE WINDOW

OUTSIDE 
OF THE BUILDING
H. window th.20*
H. window th.40 = A + 95mm

WITH 
EAVE
H. window th.20*
H. window th.40 = A-50mm
H. window (TT) th.40 = A-80mm

WITHOUT 
EAVE
H. window th.20*
H. window th.40 = A-45mm
H. window (TT) th.40 = A-70mm

 

 

 

77

ابعاد پنجره

متعلقات

موتور برقی

دستگیره دستی

کنترل دستی چند کاره

لوال هاي خارجی براي چارچوب

براي تضــمین حداکثر عایق سازي حرارتی و توجه به 

رابطه هوا/نور، سیســــــتم هاي چارچوب لوال دار در 

arcoPlus همراه با پـروفیل هاي آلومینیمـی ایـزوله از 

نظر گرمایی در دسترس قرار می گیرند.

چارچوب هاي لوال دار

پروفیل پایه ایزوله

 شده از نظر گرمایی

دیوار نازك پلی کربنات

 پروفیل چارچوب بازشونده

 ایزوله شده از نظر گرمایی

پروفیل چارچوب ثابت ایزوله

 شده از نظر گرمایی



2,5 - 3,0 mm

4,6 W/m2K

Crystal 85% - Opal 70%

0,065mm/m°C

-40°C +120 °C

Coextrusion

EuroClass B-s1,d0

2.5 
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سیستم هاي  موج دار

ورق هاي موج دار پلی 

کربناته محافظت شده در 

برابر فرابنفش داراي 

ساختار ریزحفره اي به 

منظور سقف سازي و دیوار 

مشخصه هاي فنی

عایق کاري گرمایی

انبساط حرارتی خطی
انتقال نور

حفاظت پرتو هاي فرابنفش

EN 13501-1 واکنش آتش

ضخامت

محدوده دمایی

ورق موج دار TEGOPLUS پلی کربنات داراي ساختار 
ریــز حفــره اي، در پــروفیل هاي مختلف، به منظور 
ساخت نورگیر هاي سقفی، دیوار ها، سقف هاي شفاف 
و همچنین در ترکیب با صـفحات پوشــش و پنل هاي 
عایق تولید می شــــــــوند. چند کاربردي بودن این 
محصوالت امکان ایجاد نورگیر هاي سقفی، ستیغ هاي 
ناودانی با الیه هاي درونی سایه انداز را براي شما فراهم 

می کند.

توضیحات

چند کاربردي بودن TEGOPLUS در سـاخت سـقف 
ها، آن را براي بهینه سازي نفوذ نور در سـاختمان ایده 

آل می سازد.

انتقال نور

این پروفیل ها شـــــامل ورق هاي پلی کربنات داراي 
سـاختار ریز حفره اي می شــوند و از این رو تنها نمونه 
هایی اندکی از آن در انبار در دسـترس می باشـد. لطفا 

فهرست کامل آنالین را بررسی فرمایید.

با توجه به فناوري هاي تولید نوین امکان تولید هــــر 
گونه پروفیل درخواستی امکان پذیر می باشد.

انواع پروفیل

ورق هاي TEGOPLUS با حفاظت خارجـی در بـرابـر 
پرتو هاي فرابنفش تولید می شـوند. این عملیات دوام، 
ویژگی هاي مکانیکی و ویژگی هاي نوري محصــوالت 

در طول زمان را تضمین می کند.

حفاظت فرابنفش

کاربرد ها

دیوار هاي نازك

v    نصب آسان و کم هزینه

v   همپوشی طولی و عرضی

v   پنل هاي جوش خورده به طریق حرارتی

v   انتقال نور

v   مقاومت در برابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

EN 13501-1 واکنش آتش    v
   EuroClass B-s1,d0                    

مزیت ها

پوشش ها و نورگیر هاي سقفی

جزئیات ساختار ریز حفره اي



1.000mm

UV side

UV side

UV side

UV side

UV side

UV side

1.000mm

1.000mm

1.000mm

1.000mm

893 / 1.116mm

1.014 / 1.240mm

40

37

40

39

40

27,5

250mm

250mm

250mm

250mm

250mm

112mm

پروفیل هاي موج دار

TegoPlus® 2682 compatible with ISOLPACK DELTA 5*

compatible with LATTONEDIL EURO 5*

compatible with ISOPAN ISOCOP 5-1000*

compatible with MARCEGAGLIA TD 5*

compatible with ITALPANNELLI PENTA 01*

compatible with ALUBEL 28*

TegoPlus® 2683

TegoPlus® 2685

TegoPlus® 2688

TegoPlus® 2687

TegoPlus® 2681 - 2684
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توجه: ورق هاي TEGOPLUS می توانند با کناره هاي مهر و موم شده به طریق حرارتی ارائه شوند.



816mm

885mm

UV side

UV side

UV side

1.216mm

910mm

1.097mm

1.260mm

25,5

51

18

102mm

177mm

76mm

پروفیل هاي موج دار

compatible with ONDA 102/25

compatible with ONDA 76/18

compatible with ONDA 177/51

TegoPlus® 2680

TegoPlus® 2686

TegoPlus® 2495
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نورگیر سقفی تراگذار

پیاده سازي نورگیر هاي سقفی تراگذار همراه با پنل هاي یکپارچه

کاربرد در ستیغ ناودان نورگیر سقفی

ساخت نورگیر هاي سقفی ستیغ-سایه انداز با اضـافه کردن الیه اي 

در فضاي داخلی

بخش هاي مختلف  ورق هاي TEGOPLUS با بیشـتر 
پــــنل هاي عایق و ورق هاي موج دار موجود در بازار 
سازگار می باشند، و این محصول را براي تحقق نورگیر 

هاي سقفی میان الیه اي ایده آل می سازد.

در طول عملیات نصـب بایســتی پنل ها را در سقف به 
آرایشی معکوس نسـبت به جهت باد هاي غالب نصـب 

کرد.

نورگیر سقفی تراگذار

ورق هاي TEGOPLUS شـرایط الزم براي همپوشـی 
کناري و کامل با تمامی سیســتم هاي ساخت سقف و 
اجراي نورگیر هاي سقفی سـتیغ-سـایه انداز را فراهم 

می کنند.

به منظور پرهیز از ترك خوردگی به دلیل انســــــاط 
حرارتی خطـی مـربوط به تثبیت، حداکثـر طول مفید 
ورق هاي TEGOPLUS برابر با 5000 میلیمتر توصیه 

می شود.

کاربرد در ستیغ ناودان نورگیر سقفی



 

4432
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ورق هاي TEGOPLUS را می توان با اســتفاده از یک 
اره کمانه اي داراي دندانه هاي کوچک و  نرخ چرخش 
باال برش کرد. مراقب باشید و با سرعت کمی پیشـروي 
کنید. شــــما همچنین می توانید از اره یا برش مویی 
اسـتفاده کنید. در هر شــرایطی، محکم کردن ورق در 
نزدیکی نقطه برش و از بین بـردن خاك اره هاي ایجاد 

شده توسط برش از اهمیت زیادي برخوردار می باشد.

برش ورق

در صورتی که استفاده از مواد شیمیایی براي نصــــب 
ضــروري می باشـــد تنها از عامل هاي درزگیر و مواد 
چســـــبنده طبیعی و سازگار با پلی کربنات استفاده 

کنید.

از هرگونه تماس میان صـفحات TEGOPLUS و رنگ 
تازه یا دیگر موادي که با پلی کربنات ناسازگار هستند و 

می توانند به ورق ها آسیب برسانند خودداري کنید.

 مواد درزگیر و چســـبنده تو سط شرکت گالینا تامین 
نمی شوند و استفاده از آن به تایید نیاز دارد.

مقاومت شیمیایی

تثبیت صفحات TEGOPLUS بایســـتی در تطابق با 
ساختار هاي سـتیغ و با اسـتفاده از پیچ هاي 6/3 × 80 
میلیمتري در تناسـب با درزبندي تامین شـده توسـط 

شرکت گالینا به انجام برسد.

استفاده از دیگر انواع بســــت ها ممکن است مقاومت 
ورق را تغییر دهد. براي بســت زنی، مته کاري اولیه با 
استفاده از نوك فلزي با قطر بیش از 2 میلیمتر توصـیه 

می شود.

محکم کردن بیش از حد بســـــــت ها از جا به جایی 
صفحات به دلیل انبسـاط حرارتی جلوگیري می کند و 

ممکن است که درزبندي را به خطر بیاندازد.

مونتاژ کردن پنل ها

برش ورق ها با استفاده از اره مویی

حداقل همپوشـــی ورق هاي TEGOPLUS در عرض 

بایستی برابر با 120 میلیمتر باشد.

همپوشی عامل ها

در انتهاي عملیات پوشش دادن، ورق ها نبایستی بیش 

از 100 میلیمتر باالتر از ناودان بیرون زدگی داشــــته 

باشند.

بیرون زدگی انتها

متعلقات

جزئیات اجزاء همپوشی

پیچ همراه با درزگیر

  120 × 6/3 میلیمتر

مته کاري و اتصال با استفاده از پیچ گوشتی



با تمرکز بر نوآوري هاي تکنولوژیکی و تحقیقات پیوســته بر روي انتخاب مواد اولیه خام و روش 

هاي نوینی از دست یابی به حفاظت فرابنفش، توانسته ایم که طیف گسترده اي از ورق هاي چند 

جداره اي  را ایجاد کنیم که هر یک از آن ها داراي ویژگی هاي مختص به خود هســـتند. از این 

طریق تالش هایی را در جهت برآورده سازي نیاز بخش هاي مختلف بازار به انجام رسانده ایم.

ساختار چند جداره اي ترکیب شـده با ویژگی هاي پلی کربنات، عایق کاري گرمایی و اسـتحکام 

ضربه اي باالیی را تضمین می کنند.

ورق هاي Policarb در سطح رو به فضاي بیرونی (هر دو سمت در صورت درخواست مشتري) به 

منظور مقاومت باال در برابر کهنگی حتی بعد از رخنمون طوالنی مدت در برابر خورشـید و عامل 

هاي جوي، داراي محافظت فرابنفش می باشند.

ورق هاي چند جداره اي Policarb به منظور  شیشــــه کاري، ساخت سقف، گلخانه ها، نورگیر 

هاي سقفی، بالکن ها، آالچیق ها، پناهگاه ها و سقف هاي کاذب مورد استفاده قرار می گیرند.

ورق هاي
چند جداره اي



داره 
ج

د 
ـن

چ
ي 

ها
ق 

ور



 structure thickness weight U value width lenght

 walls mm Kg/mq W/m2K mm mm

 2 WALLS

Policarb 2P-4mm 2 4 0,80 3,90 2.100 6.000

Policarb 2P-4,5mm 2 4,5 1,00 3,90 2.100 6.000

Policarb 2P-6mm 2 6 1,30 3,60 2.100 6.000

Policarb 2P-8mm 2 8 1,50 3,30 2.100 6.000

Policarb 2P-10mm 2 10 1,70 3,00 980-1.250-2.100 6.000

Policarb 16mm WIDE 2 16 3,90 2,50 980-1.250 6.000

 3 WALLS

Policarb 3P-10mm 3 10 2,10 2,70 980-1.250-2.100 6.000

Policarb 3P-16mm 3 16 2,70 2,30 980-1.250-2.100 6.000

Policarb 3P-20mm 3 20 3,20 2,10 980-1.250-2.100 6.000

 4 WALLS

Policarb 4P-6mm 4 6 1,40 3,10 2.100 6.000

Policarb 4P-8mm 4 8 1,55 2,70 2.100 6.000

Policarb 4P-10mm 4 10 1,75 2,50 2.100 6.000

 5 WALLS

Policarb 5P-16mm RDC 5 16 2,55 2,10 980-1.250-2.100 6.000

Policarb 5P-20mm RDC 5 20 3,10 1,80 980-1.250-2.100 6.000

Policarb 5P-25mm RDC 5 25 3,10 1,60 980-1.250-2.100 6.000

 6 WALLS

Policarb 6W-16mm 6 16 2,80 1,80 980-2.100 6.000

Policarb 6W-20mm 6 20 3,10 1,60 980-2.100 6.000

 7 WALLS

Policarb 7W-25mm 7 25 3,40 1,40 1.250 6.000

Policarb 7W-32mm 7 32 3,70 1,20 1.250 6.000

Policarb 7W-40mm 7 40 3,90 1,10 1.250 6.000

11 PARETI

Policarb 11W-25mm 11 25 3,40 1,26 2.100 6.000

Policarb 11W-32mm 11 32 3,70 1,10 2.100 6.000

Policarb 11W-40mm 11 40  4,20 1,00  2.100 6.000

3 walls 6 walls 7 walls 11 walls2 walls

4  -4,5 - 6 - 8 - 10mm 10 - 16 -20mm              6  -8  -10mm 16 - 20 - 25mm 16 - 20mm 25 - 32 - 40mm 25 - 32 - 40mm16mm

2 walls WIDE 5 walls RDC4 walls
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3.1

ورق هاي چند جداره اي

ورق هاي پلی کربنات 

چند جداره اي 

محافظت شده در برابر 

فرابنفش

پروفیل

عملیات ویژه

استاندارد هاي تولید

ساخت سقف هاي پیوسته

جزئیات مربوط به سقف داراي اتصال دهنده H شکل و سلول هاي هوایی پروفیل انتهایی

کاربرد ها

پنجره هاي بازشونده قائم

v   انتقال نور

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

v   ذخیره سازي انرژي

v   اقتصادي بودن

v   چند کاربردي بودن

مزیت ها

ساخت سقف

ساخت سقف هاي قوسی شکل

سقف کاذب



0,065mm/m°C

-40°C +120 °C
Coextrusion (both sides upon request)

EuroClass B-s1,d0

Sheet

Washer

Retain screw

Screw cap

Supporting structure

Seal

20mm
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مشخصه هاي فنی

انبساط حرارتی خطی

حفاظت پرتو هاي فرابنفش
EN 13501-1 واکنش آتش

محدوده دمایی

ساختار اختصــاصی ورق هاي چند جداره اي همراه با 
فضــــاي خالی داخل آن ها، عایق کاري حرارتی باال و 
مقاومت باال در برابر تنش هاي ضربه اي را تضمین می 

کند.

سـطح بیرونی Policarb با حفاظت فرابنفش پوشــیده 
شــده اســت و مقاومت در برابر کهنگی به دلیل عامل 
هاي جوي و پرتو هاي فرابنفش را تضـــمین می کند. 
Policarb به منظور ساخت سقف ها، پنجره ها، نورگیر 

هاي ســقفی، گلخانه ها، ایوان ها، آالچیق ها، ســقف 
هاي کاذب مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیحات

رنگدانه هاي داراي مقاومت باال (یشمی، برنزي و سبز) 
به منظور دست یابی به مقادیر مختلفی از انتقال نور به 

پلی کربنات افزوده می شوند.

براي مشـــاهده این مقادیر به جدول صفحه 10 رجوع 
کنید.

انتقال نور

فاکتور خورشیدي رابطه نزدیکی با ساختار ورق دارد.

فاکتور خورشیدي در واقع یک نسـبت میان کل مقدار 
انرژي انتقال داده شده به داخل و کل تابش خورشیدي 

است که به صورت درصد بیان می شود.

فاکتور خورشیدي

افت گــــــرما به طور معمول تحت عنوان مقدار عبور 
حرارت تعریف می شــود و در علم فیزیک تحت عنوان 

مقدار-U بدان اشاره می شود.
این مقدار در واقع نرخ افت گرما از طریق یک ســـطح 
یکپارچه به ازاي تفاوت در درجه ســـانتیگراد میان دو 
سطح داخلی و خارجی می باشـد و به ویژگی هاي مواد 
سازنده ساختار و شرایط تراگســـیالیی حرارتی خطی 

بستگی دارد.

عایق حرارتی

ورق هاي Policarb داراي رده 1 نماد تایید می باشند و 
درجه بندي آتش EuroClass B-s1,d0 را دارا هستند.

خود اطفائی

ورق ها بایستی با استفاده از واشر هاي خاص و همراه با 
یک درزبند به ساختار ثابت شـوند تا بتوان کناره هایی 
ضد آب را تضــمین ساخت و امکان انبســاط به دلیل 

تغییرات دمایی را فراهم کرد.

واشر هاي قفل

ورق هاي Policarb را مـی توانند با کناره هایـی جوش 
خورده (تا ضــــخامت 10 میلیمتر) تامین کرد، که به 
موجب آن در طول گذر زمان تمیز ماندن درون سـلول 

ها و شفافیت باالتر تضمین می شود.

جوشکاري حرارتی

نوار هاي فوالدي چســــبنده با ارتفاع هاي مختلف به 
منظور بستن سلول ها در دستري قرار می گیرند:

- ارتفاع 19 میلیمتـر بــراي ورق هایــی با 
ضخامت 6-5/4 میلیمتر.

- ارتفاع 25 میلیمتـر بــراي ورق هایــی با 
ضخامت 10-8 میلیمتر.

- ارتفاع 38 میلیمتـر بــراي ورق هایــی با 
ضخامت 16 میلیمتر.

- ارتفاع 19 میلیمتـر بــراي ورق هایــی با 
ضخامت 40-32-25 میلیمتر.

نوار هاي مهر و موم سازي



Policarb 2P-6mm

Policarb 4P-10mm

Policarb 3P-16mm

Policarb 5P-20mm RDC

Policarb 6W-16mm

Policarb 7W-32mm

Policarb 2P-10mm

Policarb 2P-16mm WIDE

Policarb 5P-16mm RDC

Policarb 5P-25mm RDC

Policarb 6W-20mm

Policarb 7W-25mm

Policarb 7W-40mm

Length (m)                          Width (m)

   0.70 0.60  0.50 0.40

 1.00  50 80 105 120

 1.50  45 75 105 110

 2.00  40 70 100 110

 2.50  35 65 90 100

 3.00  35 65 90 100

Length (m)                          Width (m)

  1.20 1.00 0.90  0.70 0.50

 1.00 60 70 85 90 145

 1.50 40 65 75 80 140

 2.00 30 60 70 75 135

 2.50 25 60 65 70 130

 3.00 25 55 60 70 115

Length (m)                          Width (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.00 105 135 150 175 230

 1.50 70 125 140 150 220

 2.00 70 120 135 140 150

 2.50 70 110 110 135 145

 3.00 60 90 100 130 140

Length (m)                          Width (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.00 140 155 180 230 280

 1.50 120 140 170 200 255

 2.00 100 130 140 160 205

 2.50 80 120 130 140 165

 3.00 80 100 100 130 160

Length (m)                          Width (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.00 170 190 210 240 270

 1.50 130 180 200 220 250

 2.00 105 125 130 150 190

 2.50 75 110 125 130 155

 3.00 75 90 100 110 150

Length (m)                          Width (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.50 220 250 325 395 430

 2.00 170 210 260 305 330

 2.50 145 190 225 255 270

 3.00 140 180 210 235 250

Length (m)                         W idth (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.00 175 205 220 240 275

 1.50 130 185 205 220 265

 2.00 110 130 145 155 200

 2.50 75 110 110 120 160

 3.00 75 95 95 110 155

Length (m)                         W idth (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.00 120 140 160 200 250

 1.50 100 130 150 190 230

 2.00 90 120 130 140 180

 2.50 70 100 100 110 145

 3.00 70 85 85 100 140

Length (m)                         W idth (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.00 200 220 285 350 350

 1.50 180 210 275 340 350

 2.00 130 170 175 180 210

 2.50 100 140 145 150 165

 3.00 90 130 135 140 160

Length (m)                          Width (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.00 190 210 230 270 300

 1.50 160 200 220 240 290

 2.00 120 150 150 170 205

 2.50 90 130 140 145 165

 3.00 80 110 110 135 160

Length (m)                          Width (m)

  1.20 1.00 0.90   0.80 0.60

 1.50 180 240 315 385 390

 2.00 170 200 240 280 275

 2.50 145 170 195 215 240

 3.00 140 165 190 210 235

Length (m)                          Width (m)

  1.20 1.00 0.90  0.80 0.60

 1.50 240 255 330 400 450

 2.00 180 215 265 315 355

 2.50 155 190 230 265 280

 3.00 150 185 215 245 255

Length (m)                         W idth (m)

  1.20 1.00 0.80  0.70  0.50

 1.00 70 80 100 110 170

 1.50 50 75 90 100 165

 2.00 40 70 85 90 165

 2.50 30 70 75 85 160

 3.00 30 65 70 80 140
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انتخاب ضخامت ورق بر اسـاس مقادیر مورد نیاز از 

بار هاي باد/برف و ابعاد ورق صورت می پذیرد.

مقادیر نشان داده شده در جدول زیر در حالت هاي 

فشار و فروفشارش به دست آمده است

کاربرد ورق هاي صفحه اي

مقاومت بار ورق صفحه اي

تثبیت شده در 4 طرف



Sheet tk  4,5-2P 6-2P 10-2P 10-4P 16-3P 16-RDC 16-6W 20-RDC 20-6W 25/32/40-7W 25/32/40-11W

Radius (mm)  7 50 1.000 1.750 2.000 2.800 3.500 2.800 4.000 3.400          DO NOT BEND

1164 th.10mm
1298 th.8mm

1161 th.16mm

1296 th.8mm

4273 th.2-10mm

4077 th.4-6mm

4276 th.3-6mm

1165 th.16mm

2184 th.20mm

1160 th.10mm

2191 th.8-10mm

2193 th.8-10mm

4285 th.10mm

4272 th.2-10mm

4280 th.16-20mm

4076 th.8-10mm

4324 th.8-20mm

1300 th.20mm

2260 sp.30mm

2192 th.16mm

2194 th.16mm

4286 th.16mm

4279 th.16-20mm

4087 th.16mm
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به طور ویژه سیســتم Policarb در ساخت ساختار 
هاي تونل هاي گلخانه اي یکپارچه مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. زیرا که ساختار سلولی آن اسـتحکام 

ورق هایی که از درازاي خود از شیار میانی خم شده 
اند را افزایش می دهد.

کاربرد ورق هاي خمیده سرد

حداقل شعاع خمیدگی

(daN/m ) 2ظرفیت بار

ورق هاي خمیده سرد ثابت شده در هر 4 طرف

متعلقات

پروفیل H شکل محافظت شده
در برابر فرابنفش

پروفیل U شکل محافظت شده
در برابر فرابنفش

پروفیل R شکل محافظت شده
در برابر فرابنفش

پروفیل F شکل محافظت شده
در برابر فرابنفش

پروفیل آلومینیمی U شکل

پروفیل آلومینیمی باالیی

پروفیل آلومینیمی کناري

واشر همراه با درزگیر

درزگیر براي پروفیل آلومینیمی

                                   Sheet thickness (mm)

  6 8 10 16 16RDC 6 8 10 16 16RDC 6 8 10 16 16RDC 6 8 10 16 16RDC

Radius (m)              Width sheet (m)

 1.00 1.80     1.50     1.25     1.07

 1.20 1.50     1.25     1.00     0.90

 1.40 1.20 1.90    0.96 1.70    0.83 1.30    0.72 1.10

 1.60 1.00 1.65    0.82 1.27    0.68 1.06    0.60 0.92

 1.80 0.80 1.23 1.68   0.64 1.00 1.38   0.58 0.84 1.18    0.73 1.02

 2.00 0.75 1.15 1.60   0.60 0.92 1.28   0.55 0.78 1.08    0.68 0.93

 2.20 0.67 0.98 1.35    0.82 1.12    0.70 0.95     0.82

 2.40 0.60 0.88 1.23    0.70 1.00     0.84     0.74

 2.60  0.75 1.07     0.90    

 2.80   0.93 1.92     1.58     1.33     1.15

 3.00   0.88 1.78     1.45     1.21     1.06

 3.20   0.83 1.62     1.32     1.11     0.97

 3.40   0.75 1.48     1.24     1.07     0.95

 3.60    1.40 1.60    1.20 1.25    1.04 1.15    0.92 1.00

 3.80    1.30 1.50    1.15 1.20    1.00 1.12    0.90 1.00

 4.00    1.20 1.38    1.10 1.15     1.05     0.97

 4.20    1.20 1.35     1.10     1.00     0.95

 4.40    1.12 1.28     1.07     0.98     0.95

 4.60     1.20     1.05     0.98     0.93

 4.80     1.15     1.00     0.95     0.90

Load         |             80 daN/m2               |            100 daN/m2            |               120 daN/m2              |              140 daN/m2



ورق هاي پلی کربنات مسـتحکم با دارا بودن ترکیبی از مشـخصـه هایی همچون کشــســانی، 

شفافیت و روشنایی شاخص می باشند. به طوري که این محصـوالت به مانند یک شیشـه شفاف 

هستند و تقریبا وزنی برابر با نصف شیشه دارند. از طرفی نیز 250 برابر مقاومت بیشتري از شیشه 

در برابر ضربه ها دارند. آن ها همچنین عایق هاي صوتی و حرارتی بهتري هستند.

به همین دلیل آن ها کاربرد هاي زیادي دارند و به صـورت گرم یا سـرد مورد اســتفاده قرار  می 

گیرند. از این رو براي تمامی کاربرد ها در بخش ساختمانی و صنعتی مناسب هستند.

مزیت هاي ورق هاي مستحکم

  شفافیت

  استحکام ضربه اي فوق العاده

  ظرفیت حرارتی خوب

ورق هاي
مستحکم



م
حک

ست
ي م

ق ها
ور



Thickness (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12
Weight (Kg/m2  2,4 3,6 4,8  6,0 7,2  9,6 12,0  14,4  
Width (mm)    2.050 - 2.500

Lenght (mm)                                              6.1 00

4.1 
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ورق هاي مستحکم

ورق هاي مستحکم 

پلی کربنات با 

حفاظت فرابنفشی در 

هر دو طرف

استاندارد هاي تولید

)

توسعه فناوري اکستروژن، امکان ساخت یک واحد 
صنعتی منحصـــر به فرد به منظور تولید ورق هاي 
پلی کربنات مســتحکم با پهناي 2500 میلیمتر و 
ضـــخامت ها و رنگ هاي مختلف در اروپا را فراهم 

کرده است.

طیف محصــوالت این پلی کربنات ها  به ورق هاي 
Policomp مســتحکم داراي حفاظت فرابنفش در 

هــر دو طـــرف و ورق هاي Scudo بدون حفاظت 
فرابنفشی ایده آل براي کاربرد هاي صنعتی تقسیم 

می شوند.

توضیحات

ورق هاي Scudo در شیشــــه کاري ایمن براي اتاقک 
ماشین آالت به کار برده می شود.

ورق هاي Policomp در عوض براي ســاخت ســقف، 
پنجره هاي قائم و تابلو هاي تبلیغاتی مورد اســـتفاده 

قرار می گیرند.

ایمنی

در مقایســه با ساختار هاي شیشــه اي معمولی، ورق 
هاي Policomp و Scudo به طور قابل مالحضــــه اي 
وزن ســـازه را کاهش می دهند. یک ورق پلی کربنات 
5 درصد کمتر از ورق شیشــه اي با  مسـتحکم وزنی 0

همان ضخامت دارد.

روشنایی

ورق هاي Policomp داراي ویژگی هاي مناســــبی از 
انتقال نور هســـتند. این ویژگی ها در ورق هاي داراي 

رنگدانه هاي برنزي و یشمی نیز یافت می شوند.

انتقال نور

ورق هاي Policomp عایق کاري حرارتی بسـیار خوبی 
را به دست می دهند که فاکتوري بسیار مهم در کاهش 
مصـــرف سوخت در جهت گرمایش ساختمان ها می 

باشد.

ذخیره سازي انرژي

ورق هاي Policomp نســـــــبت به دوام و ماندگاري 
تضمین می شوند.

دوام و ماندگاري

الیه جاذب فرابنفش با کارایی باال بر روي هر دو سـطح 
داخلـی و خارجـی ورق هاي Policomp قـرار گــرفته 
اســـت. این الیه با فیلتر کردن نور از پلیمر ها در برابر 
اثرات کهنگی محافظت مـی کند و حتـی بعد رخنمون 
طوالنی مدت در برابر نور خورشید، استحکام ضـربه اي 

ایده آلی را  تضمین می کند.

اکستروژن جانبی

ورق هاي Policomp در هر دو سمت داخلی و خارجی 

داراي حفاظت فرابنفش می باشند.

حفاظت فرابنفش در هر دو سمت

ورق هاي پلی کربنات مســتحکم نماد تایید رده 1 را 
در ضــخامت 8 تا 12 میلیمتر دارند و مطابق با قانون 
EN 13501-1 در اروپا براي ضـــــخامت هاي 2 تا 6 

میلیمتـر ظـرفیت حـرارتـی EuroClass B-s2,d0 را 
برآورده می کنند.

خود اطفائی

کاربرد ها

پنجره هاي بازشونده قائم

v   تنها واحد صنعتی تولید کننده پهناهایی 
تا 2500 میلیمتر

v   مقاومت در بـرابـر پـرتو هاي فـرابنفش و 
تگرگ

v   انتقال نور

v   استحکام ضربه اي باال

v   عمل آوري آسان

مزیت ها

ساخت سقف

ساخت سقف هاي قوسی شکل

سقف کاذب

عملیات ویژه



Thickness (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12

Color
transparent 91 90 90 90 88 86 80 80

bronze 70 60 51  43 41 33 29 -

green - 78 74 70 67 61 56 -
light blue - 62 57 52 47 42    
opal - 53 50 40 38 29 24 -

Thickness (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12

Policomp 5,56 5,41 5,26 5,13 5,00 4,76 4,55 4,35
Glass - 5,87 5,82 5,80 5,77 5,71            

Thickness (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12
Value 25 26 27 28 29 31 33 34

Thickness (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12

Policomp 2,4 3,6 4 ,8 6,0 7,2 9,6 12,0 14 ,4
Glass 5 7,5 10  12 15 20 25 30

  Value Unit Test metod

Density  1,2 gr/cm3 ISO 1183

Moisture absorption 23°C  0,15 % ISO 62-4

Refractive index 20°C 1.586 - ISO 489  

  Value Unit Test metod

Vicat softening temperature  148 °C ISO 306

Thermal conductivity  0,2 W/m°C ISO 8302

Linear thermal expansion  0,065 mm/m°C ISO 11359-2

  Value Unit Test metod

Dielectric strength  35 kV/mm IEC 60243-1

Volume resistivity  1E14 Ohm/m IEC 60093

Surface resistivity 1E16 Ohm IEC 60093

  Value Unit Test metod

Resistance to tensile stress  <60 MPa ISO 527-2

Elongation at yield  6 % ISO 527-2

Elongation at break <٧٠ % ISO 527-2

Elastic modulus  2.300 MPa ISO 527-2

Limiting flexural stress  ca.90 MPa ISO 178

Impact strength (Charpy, unnotched)   no break KJ/m 2 ISO 179

Impact strength (Charpy, notched)  ca.11 KJ/m 2 ISO 179
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ویژگی هاي فیزیکی

ویژگی هاي مکانیکی

ویژگی هاي حرارتی

ویژگی هاي الکتریکی

انتقال نور %

(W/m K) U  عایق حرارتی

(dB) عایق صوتی

2

(Kg/m ) 2وزن

ورق هاي پلی کربنات مســــتحکم در دسترس در 
طیف وسـیعی از Policomp، شـفافیت فوق العاده 

اي را ایجاد می کنند.

آن ها براي کاربـرد در پـروژه هایـی که عایق کاري 
صــوتی و حرارتی باال و ســـاختار هاي ســـبک و 
استحکام ضربه اي باال مورد نیاز اسـت، ایده آل می 

باشند.

ورق هاي Policomp به مانند یک شیشـــه شفاف 
هسـتند و در عین حال وزنی برابر با نصـف شیشـه 
دارند و استحکام ضربه اي آن ها 250 برابر بیشتر از 

شیشه است.

--

- -
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ورق هاي پلی کربنات مسطح می توانند در بسـیاري از 
ساختار ها و چارچوب هاي پی وي سی، چوبی، فوالدي 

و آلومینیمی نصب شوند.

چارچوب در حالی که امکان انبساط را براي ورق فراهم 
می کند بایســــتی آن را در جاي خود ثابت نگه دارد. 
انتخاب ضخامت ورق به مقدار بار مورد نیاز بســــتگی 
A، ســطح  دارد. بر طبق اندازه ورق، با توجه به جدول 

موثر و همچنین ضخامت محاسبه خواهند شد.

جدول B را می توان به منظور محاسـبه ضـخامت ورق 
مورد اســتفاه بر طبق اندازه ورق ها (AREA) و مقدار 

بار مورد نیاز مورد استفاده قرار داد.

مقادیر نشــان داده شده در جدول B (بار هاي مثبت و 
منفی) نسبت به ورق هاي ثابت شده در هر چهار طرف 
خود و با مقدار حداکثر خمش 50 میلیمتري محاسـبه 

شده اند.

کاربرد ورق هاي مسطح

فضاي الزم
براي انبساط

حرارتی

اندازه ورق انتخاب ضخامت

A جدول B جدول

Sheet width (m)

S
he

et
 le

ng
th

 (m
)

Load (daN/m2)

  0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00

 0.25 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

 0.50 A1 A2 A3 A4 A4 A4 A4 A4

 0.75 A1 A3 A5 A6 A7 A7 A7 A7

 1.00 A1 A4 A6 A8 A9 A9 A10 A10

 1.25 A1 A4 A7 A9 A10 A11 A12 A13

 1.50 A1 A4 A7 A9 A11 A13 A14 A15

 1.75 A1 A4 A7 A10 A12 A14 A16 A17

 2.00 A1 A4 A7 A10 A13 A15 A17 A18

 2.25 A1 A4 A7 A10 A13 A16 A18 A19

 2.50 A1 A4 A7 A10 A14 A16 A19

 2.75 A1 A4 A7 A11 A14 A16 A19

 3.00 A1 A4 A7 A11 A14 A17 A19

 3.25 A1 A4 A7 A11 A14 A17

 3.50 A1 A4 A7 A11 A14 A17

 3.75 A1 A4 A7 A11 A14 A17

 4.00 A1 A4 A7 A11 A14 A17

 4.25 A1 A4 A7 A11 A14 A17

 4.50 A1 A4 A7 A11 A14 A17

 4.75 A1 A4 A7 A11 A14 A17

 5.00 A1 A4 A7 A11 A14 A17

 AREA  60 80 100 120 140

 A1  3 3 3 3 3

 A2  3 3 4 4 4

 A3  4 4 4 4 5

 A4  4 4 5 5 6

 A5  5 5 5 5 6

 A6  5 6 6 6 8

 A7  6 6 8 8 8

 A8  6 6 8 8 8

 A9  8 8 8 8 10

 A10  8 8 10 10 10

 A11  10 10 10 10 12

 A12  10 10 10 12 12

 A13  10 10 10 12

 A14  10 12 12

 A15  10 12 12

 A16  10 12 12

 A17  12 12

 A18  12 12

 A19  12



Frame (mm)  Sheet cut (mm)

   300  -1.000  3

 1.000 - 1.300 4

 1.300 - 1.700 5

 1.700 - 2.000 6

 2.000 - 2.300 7

 2.300 - 2.700 8

 2.700 - 3.000 9

Thickness (mm)  2 3 4 5 6 8 10 12

Radius (mm) 300 45  0 600 750 900 1.200 1.500 1.700

R

پهناي چارچوب

ي ورق
پهنا
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در هنگام بــرش ورق ها، به منظور فــراهم آوردن 
امکان انبساط حرارتی بایستی احتیاط ویژه اي را به 
خـــرج داد تا از اعمال هـــر گونه تنش بـــر مواد 

جلوگیري نمود.

خطاي مجاز بایستی هم از لحاظ پهنا و هم از لحاظ 
درازا به دست آیند.

جدول رو به رو بسـته به اندازه چارچوب و به منظور 
فراهم سازي امکان انبســاط حرارتی، مقادیر برش 

ورق را نشان می دهد.

تثبیت لبه ها بایسـتی به اندازه کافی عمیق باشد تا 
بدین طریق امکان انبســـــاط را براي مواد فراهم 
ســــــــاخت و همچنین از فرار ورق از چارچوب 

جلوگیري به عمل آید.

دستورالعمل هاي نصب

فضاي الزم
براي انبساط حرارتی

فضاي الزم
براي انبساط حرارتی

ورق Policomp براي ســاختن تاق هاي قوســـی 
یکپارچه و ســــاختار هاي تونل مانند، ایده آل می 

باشد.

حداقل شعاع خمش تقریبا 150 برابر ضخامت ورق 

است.
R) و  انتخاب ضـــخامت ورق به شــــعاع خمش (

همچنین به پهناي ورق (W) بستگی دارد. 

کاربرد ورق هاي قوسی شکل - سرد

مثال:

ضخامت ورق: 3 میلیمتر

شعاع کمینه = x 3 150 = 450 میلیمتر

حداقل شعاع خمش



1,00 1,50 2,00 2 ,50  3,00 3 ,50 4 ,00 4 ,50

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

1,00 1,50 2,00 2 ,50  3,00 3 ,50 4 ,00 4 ,50

3mm

4mm

5mm

6mm

3mm

4mm

5mm

6mm

4mm

5mm

6mm

8mm

8mm

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

S
h
e
e
t 
w

id
th

 W
 (

m
)

S
h
e
e
t 
w

id
th

 W
 (
m

)
S

h
e
e
t 
w

id
th

 W
 (
m

)

Bend radius (m)

Bend radius (m)

Bend radius (m)

60
(daN/m2

90
(daN/m

120
(daN/m

W

W

W
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طول (L) بایستی همیشه بیشتر از پهنا باشد.

نمودار ها ضـخامت ورق مناسـب را براي شــعاع هاي 
خمش مختلف و تحت تاثیر شرایط بار مختلف نشــان 

می دهد.

این مقادیر نسـبت به ورق هاي ثابت شده در سه طرف 
محاسبه شده اند.

مقاومت بار

)

2)

2)



 Circular saw Belt saw Milling machine

Rake angle  20 -°30 ° 20 -°30 ° 20 -°30°

Angle of inclination 15 ° 0,5 ° 0 -°5°

Cutting speed (m/min) 1.800 - 2.400 600 - 1.000 100 - 500

Feed speed (m/min) 19 - 25 20 - 25 0,1 - 0,5

Distance between teeth (mm) 2 - 5 1,5 - 2,5 -
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عمل آوري مواد

ورق هاي Policomp و Scudo می توانند به طور مکانیکی و با اســتفاده از تجهیزات داراي ســرعت عملکرد باال به 
منظور اجراي برش، خمش و مته کاري به شیوه سرد تولید شوند.

ایجاد شکاف هایی که می توانند ویژگی هاي مکانیکی پلی کربنات را تضعیف سازند، توصیه نمی شود.

برش

4.2 

ورق هاي مستحکم

ورق هاي مستحکم 

پلی کربنات بدون 

حفاظت فرابنفش

با استفاده ازماشین هایی که مشـــخصـــه هاي زیر را 
برآورده می سـازند، می توان به مته کاري بر روي ورق 

هاي Policomp و Scudo پرداخت.

مته کاري

به منظور پرهیز از وارد کردن هر گونه آسـیب در طول 

براده برداري بر ورق ها، به صــــورت زیر عملیات مته 

کاري را به پیش ببرید:

حفره اي را در ورق با فاصله حداقل 1/5 برابر قطر حفره 

از لبه ورق ایجاد کنید.

از روغن هاي خنک کننده استفاده نکنید.
در صورتی که استفاده از روش هاي دیگر میسر نبود، از 
بند کشی استفاده کنید. ممکن است ورق ها بعد از مته 

کاري دچار ترك خوردگی و شکستن شوند.

به منظور چسـباندن ورق هاي پلی کربنات مسـتحکم، 
بایســـتی از مواد چســــبنده طبیعی و سازگار با پلی 

کربنات مورد بهره برد.

چسباندن ورق ها

قبل از شــکل دادن با گرما پوشـــش محافظتی را 

بردارید و به منظور حذف رطوبت جذب شده مواد را 

در وهله اول تا دماي 120 درجه سـانتیگراد حرارت 

دهید. اســـــتفاده از هر گونه آون با قابلیت کنترل 

دماي داخل آن، براي این عملیات مناسب می باشد.

هوا بایستی میان ورق ها جریان داشته باشد.

مدت زمان گرمایش اولیه می تواند با ذخیره سـازي 

ورق ها در مکانی خشـک تا یک سوم کاهش یابد. از 

آن جایی که ورق هاي خشـک شده به محض اینکه 

دماي آن ها به زیر100 درجه سـانتیگراد می رسـد 

شــروع به جذب رطوبت می کنند، شــکل دادن با 

حرارت بایسـتی سریعا بعد از خشــک شدن به اجرا 

درآید.

خمش گرم بایســــتی در دماي میان 155 تا 165 

درجه سانتیگراد به اجرا درآید.

شکل دادن حرارتی

و خمش گرم

به منظور پاك کــــــردن ورق هاي Policomp و 
Scudo ، استفاده از  آب گرم و پارچه نرم را توصیه 

می کنیم.

پاکسازي سطوح کاربرد ها

پارتیشن بندي اتاق 

v   انتقال نور

v   نصب آسان و کم هزینه

v   عایق حرارتی

v   خود ایستایی

مزیت ها

سقف کاذب

اتاقک حفاظتی ماشین آالت

Parameter  Value
Rake angle    5°-8°
Angle of tip  90°-130°
Angle of blade  approx. 30°
Angle of inclination  3°-5°
Cutting speed 10-60 m/min
Tip speed 0,1-0,5 mm/rev



1) سفارشات:

سـفارشـات تنها در صـورتی که به صـورت نرخ هاي معمولی داراي اعتبار مربوط شـوند و با پذیرش کامل ضـوابط و شـرایط کلی فروش توسـط 
خریداران همراه باشد معتبر هستند. سفارش خریدار را متعهد می سازد و تنها با رضایت کتبی شرکت مسئولیت محدود گالینا لغو خواهد شد. در 
این صورت خریدار بایســتی تمامی غرامت هاي برآورده شده را تقبل کند. سفارش در صورت دریافت رسید ثبت سفارش توسط خریدار صورتی 
حقیقی به خود می گیرد. تمامی اندازه گیري هاي صورت گرفته موجود در سفارش بایســتی توسط خریدار بررسی و تایید شود و شخص خریدار 
نسبت به این اندازه گیري ها مسـئول می باشد. همچنین خریدار نسـبت به کنترل و تایید کیفیت ها و قیمت هاي خرید مورد توافق مسـئول می 

باشد.

2) تحویل:

تاریخ تحویل ذکر شده در سفارش و رسید سفارش تنها وجه اخباري داشته   و  بر شرکت مســئولیت محدود گالینا الزام آور نمی باشد. تاخیر در 
تحویل موجب هرگونه بازپرداخت، غرامت نسبت به آسیب ها یا لغو سفارش نخواهد شد. خریدار امکان دارد تا 45 روز بعد از تاریخ تحویل از قبول 
کردن کاالها امتناع ننماید. بعد از این تاریخ خریدار می تواند سفارش را لغو کند یا درخواست تحویل سفارش را داشته باشد. در هر صورت با توجه 
به مقررات قانون، طرفین صریحا از هرگونه حق نسبت به خسارت صرف نظر می کنند. شرکت مسـئولیت محدود گالینا نسـبت به تاخیر به دلیل 

شرایط غیر قابل پیش بینی از جمله تصادفات، خرابی ماشین، اعتصاب ها، کمبود مواد خام و غیره پاسخگو نمی باشد.

3) بسته بندي:

تنها در صورتی تمامی مواد بایستی در بسته بندي پلی اتیلین سفید و سر بسـته تدارك دیده می شوند که صریحا درخواستی نسـبت به آن وجود 
داشته باشد. در صورت امکان مواد بایستی به پالت ها محکم شوند.

4) حمل و نقل:

کاال ها با توجه درخواست مشــتري باربري می شوند. ولو اینکه آنها به طور رایگان به مقصـــد تحویل و از ماشین پیاده شده اند. هر گونه شکایت 
نسبت به تفاوت در کاالي ارسالی، کمبود در بسته بندي و خسارت بایسـتی سریعا در زمان تحویل به حامل گزارش شود و صریحا در برگه باربري 
بدان اشاره شود. هر گونه شکایت از جمله شکایت هاي در ارتباط با سفارشات مربوط به یک واسطه، بایســــتی به طور مســــتقیم براي شرکت 

مسئولیت محدود گالینا نگاشته شود و به وسیله پست فرستاده شود تا 8 روز پس از تاریخ تحویل به دست شرکت مسئولیت محدود گالینا برسد.

5) گارانتی:

(رجوع کنید به شرایط و ضوابط گارانتی). زمان گارانتی از تاریخ صدور فاکتور شروع می شود و گارانتی تنها بنا بر شرایط بیان شـده در گواهینامه 
هاي شرکت معتبر می باشد. شرکت مسـئولیت محدود گالینا حق هر گونه تغییر الزم بدون اطالع قبلی را براي خود محفوظ می داند و نسـبت به 

پاسخگویی به زیان و آسیب هاي مستقیم و غیر مستقیم افراد حقیقی و حقوقی ناشی شده از استفاده از محصول تعهدي ندارد.

6) خطاي مجاز

اندازه ها ممکن است به مقدار mm/m 2±  با کمینه mm 5± تفاوت داشته باشند. تحت هیچ شرایطی ارائه وزن محصـوالت الزامی نمی باشد. 
وزن محصوالت به منظور کمک به مشتري در انتخاب محصول ارائه می شود.

7) پرداخت:

شرکت مسـئولیت محدود گالینا تنها در صورتی سفارش جدیدي را قبول خواهد کرد که کلیه سفارش هاي قبلی تســویه شده باشد. پرداخت ها 
بایستی بر طبق شرایط مورد توافق در مورد پرداخت انجام شود و نبایسـتی نسـبت به هر دلیل و ادعایی پرداخت ها تعلیق یا به تاخیر بیافتند. در 
صورت تاخیر در پرداخت، سهم قانونی معادل سه ماه از نرخ پیشـنهادي مبادله ارزدر بازار بین بانکی اتحادیه اروپا به اضافه هفت درصد کاربسـت 
پذیر از تاریخ پرداخت برنامه ریزي شده تا تاریخ واقعی پرداخت مطالبه خواهد شد. تنها ممکن اسـت تحت شـرایطی اسـتثنایی خریدار می تواند 
درخواست خود را نسبت به عقب انداختن تاریخ تحویل نهایی و پیمانی ارائه کند. در این صورت خریدار بایسـتی با فاکتور شدن کاال ها و پرداخت 
نسـبی سر رسید عقب افتاده نسـبت به تاریخ آماده شدن کاال ها و تمامی هزینه هاي نگهداري، ذخیره سازي و جا به جایی و هر گونه هزینه دیگر 

موافقت کند.

8) اختالف

هر گونه اختالف نظر راجع به شرایط و ضوابط فروش بایستی منحصرا قبل از توافق در دادگاه تورین اقامه دعوي شود.

تمامی اطالعات موجود در این مســـتند معتبر بوده و در عین حال هیچ گونه الزامی را براي تولید کننده ایجاد نمی کند و تولید کننده می توانند 
بدون اطالع تغییراتی در این اطالعات ایجاد کند.

براي اطالعات بیشتر به دستورالعمل نصب رجوع کنید و یا با رایانامه زیر با ما در ارتباط باشید:

ضوابط و شرایط کلی فروش
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