عىًان سیستم )LIGHT GAUGE STEEL(LGS:سازیه
وًع سیستم :ساسٞ ٜای سثه فّشی جسار٘ ٜاسن ٌاِٛا٘یشٜ
ثبت يابداء سیستم :وطٛر آٔزیىا (15ساَ پیص)

يارد کىىدٌ تکىًلًشی در ایران:
يیصگیُاٚ :رلٟای فٛالزی ٌاِٛا٘یشٞث ٝضرأت 2تاmm5تٕٞ ٝزاٌ ٜچ تزي ٚػایك ٔصزفی ٚپٛضص زاذّی پالستٛف٘ ْٛسٛس،تا
اتصاالت پیچی  ٚجٛش تا  5طثم ٝت ٝصٛرت ٔٙفزز ٔی تٛا٘س ساس ٜساذتٕاٖ را تأیٗ وٙس ٚاس 6تا  8طثم ٝت ٝصٛرت تّفیمی تا زیٛارٞای
تزضی تتٙی.
ريش کار  :سیستٓ ساس ٜای ایٗ سیستٓ اس پزٚفیّٟای سزز ٘ٛرز ضس ٜتطىیُ یافت ٝاست و ٝلاتُ ذٕص  ٚضىُ پذیزی

است

پٛضص زاذّی لاتٟای پزٚفیّی پالست ٛف٘ ْٛسٛس است و ٝت ٝصٛرت زیٛار تارتز ٔی تاضس  ٚاتصاالت لاتٟا ٔ ٓٞی تٛا٘س ت ٝصٛرت پیچ
تاضس  ٓٞٚجٛش  ٚاجزای سمف ت ٝصٛرت ٚرق وزوز ٜای ٚتتٗ ٚیا صفحات سیٕا٘ی حسالُ ػزض پاّٟ٘ا  ٚ cm 120اس ٘ظز طَٛ
ٔحسٚزیتی ٚج٘ ٛسارز .

مسایا:

معایب:

ساذت ٔٚسٚالر تٛزٖ لطؼات
ٜ
پیص

ٔطىالت آوٛستیىی اس ٘ٛع وٛت ٝای

ٔشیتٟای سیست ٔحیطی

ضرأت ٘سثتا سیاز زیٛارٞا (حسالُ )20mm

سِٟٛت اجزا ،

ػسْ پالٖ آساز

ٔمأٚت سیاز زر تزاتز سِشِٝ
سزػت اجزای سیاز
سِٟٛت اجزای وارٞای تاسیساتی
سثىی ٚسٖ ساذتٕاٖ
واٞص ٞشی ٝٙساذت
ٚجٛز ٔٛاز اِٚی ٝزر زاذُ وطٛر
صزف جٛیی زر ٔصزف ا٘ضی
سِٟٛت اجزای تاسیسات
أىاٖ تِٛیس لطؼات زر ٔحُ اجزا
سِٟٛت اجزای تاسیسات
تاسٌطت سزیغ سزٔایٌ ٝذاری ساذت

ٔؼایة:

ٔشایا:
سِٟٛت ٍٟ٘ساری ٚتؼٕیزات
ػایك سزٔایص ٌٚزٔایص
ػسْ احساث زیٛار تا سیز سمف اصّی
ٔمأٚت زر تزاتز رطٛتت ٚآب
رً٘ پذیزی
احتٕاَ تاسیافت لطؼات وٛچه ٚاستفاز ٜزر ٔماطغ وٛچىتز
یىپارچٍی زیٛارٞا
اجزای ا٘ٛاع فزٟٔا (ٔٙحٙی )......ٚ

ومًوٍ َای اجرایی:


پزٚص ٜساذتٕاٖ ٍٟ٘ثا٘ی تا ٕ٘ای سیٕا٘ی ٚسٍٙی



پزٚص ٜتٛسؼٔ ٝسارط سّیٕا٘ی ٝػزاق ( اس رٚش سمف ذزپا)

تارید ضزٚع 1385/6/12تٔ ٝست 180رٚس

ومًوٍ َای در دست اجرا:


پزٚصٔ ٜسى٘ٛی 9طثمٔ ٝطٟس ٔتزاص ) 3600 m2و ٜٛسٍٙی ٔطٟس)



ساذتٕاٖ ازاری تجاری ٔیٍٖٛ

آدرض:تٟزاٖ ضٟزن لسط –تّٛار زریا – خیاتاٖ
ٔٛج ،وٛچ ٝضٟیس ػسٍزی – ضٕار16 ٜ

TEL:02188366557- 9

u

FAX:02188370427
Email: WWW.SAZIN_lgs.com

تاریخ تنظیم1387/3/1:

نحوه بتن ریسی قطعات در کارگاه

نحوه اجرای پروفیل ىای کف

نحوه اجرای  runerکف

نحوه اجرای سقف با ورق ىای کرکره ای و بتن

نحوه اتصال  jointبو سازه باربر

نحوه اجرای دیوار برشی

