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 کلیپسی سیستم

 

 : کلیپسی مشهود سیستم

 مطمئن از گیرد، نمی صورت سرامیک روی بر … و برشکاری ،سوراخکاری هیچگونه کلیپسی مشهود سیستم با توجه به این که در

به گونه ای به پروفیل های   ها کلیپس روش این در. باشد می پرسالنی میک هایسرا خشک روش های نصب ترین ایمن و ترین

 این بست های .شود می مهار ها آن توسط و گرفته قرار آنها نگهدارنده در داخل لبه سرامیک قائم )استادها( اتصال پیدا می کنند که

 کوره های رنگ با را ها آن توان می توجه جلب از جلوگیری منظور به بنابراین. باشد می رویت قابل سرامیک نمای سطح در سیستم

 .داد پوشش سرامیک رنگ با متناسب الکترواستاتیک ای

  

 :است کلیپس نوع با متناسب روش سه به اجرا قابل کلیپسی سیستم مشهود

 کلیپس های تکیZV-CER-101 

 کلیپس های ترکیبیZV-CER-102 

 کلیپس های آلومینیومیZV-CER-103 
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http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c/
http://zibashian.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86/
http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86/
http://zibashian.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b3%d8%a8/
http://zibashian.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b3%d8%a8/
http://zibashian.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b3%d8%a8/
http://zibashian.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b3%d8%a8/
http://zibashian.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%da%a9/
http://zibashian.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%da%a9/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be%d8%b3%db%8c/
http://zibashian.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b3%d8%a8/
http://zibashian.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b3%d8%a8/
http://zibashian.ir/%da%a9%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84/
http://zibashian.ir/%da%a9%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84/
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 : ZV-CER-101 نصب  نیاز مورد آالت یراق (1
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2)   ZV-CER-102 

 مراحل نصب کلیپس های ترکیبی عبارت است از:

 پس از طراحی المان های نما ، بر اساس طرح به دست آمده براکت ها بوسیله بست مکانیکی به دیوار پشتیبان متصل می شوند.

 . سپس پروفیل های عمودی بر روی براکت ها متصل شده و به صورت شاغولی نصب می شود

 . در این مرحله پوشش عایق بوسیله بست های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می شود

 . پس از برپا کردن پروفیل های قائم ، بست های اصلی به پروفیل متصل می شوند

 . الستیک ضربه گیر در محل شیار پروفیل قائم جاگذاری می شود

 . در این مرحله فاصله دهنده بر روی گیره متصل شده و بوسیله بست های گیره در محل خود قفل می شوند

ه پرچ در میلی متری را دارند و پس از قرارگیری در محل خود بوسیل ۸تا  ۴فاصله دهنده های متصل به بست ها وظیفه ایجاد فاصله 

 . جای خود ثابت می شوند

 . نما بوسیله تکرار این فرایند ساخته می شود
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 : یراق آالت مورد نیاز سیستم نصب

 

 


