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 سیستم شیاری وشرسرامیک پرسالن به نصب 

 :  سیستم نامشهود شیاری

است که از به کارگیری مواد شیمیایی و اتصاالت مکانیکی در  نامشهود سیستم نامشهود شیاری نوعی سیستم نصب

پیش از اتصال نیاز  ها تایل. شود می انجام طولی صورت به پنل پشت از سیستم این در نصب. کند می استفاده سرامیک نصب

فیکس می  MS چسب توسط قالب به ماشین کاری در جهت افقی دارند و هر پنل در دو قسمت پایینی و باالیی، جایی که

درجه در جهت مخالف یکدیگر ایجاد می شوند تا در نهایت شکل کام و زبانه  ۴۵شود، شیار زده خواهند شد، شیار ها با زاویه ی 

  را در سرامیک بوجود آورند. بدین ترتیب جابه جایی و تعویض تایل ها به راحتی محقق می شود.

 

 

. اند شده متصل پایه دیوار به ها براکت توسط که است شده تشکیل عمودی پروفیل های آلومینیومی سیستم نامشهود شیاری از

 شکل را فراهم می سازد و به برطرف نمودن ناشاغولی ها کمک می کند. T سپری نصب امکان یستمس این در ها براکت

 جا دلیل همین به. گیرد می صورت اند، گرفته قرار سپری جای گیری طولی پنل ها در داخل ریل های افقی که از پیش بر روی

 .است پذیر امکان راحتی به افقی ریل در ها پنل جایی به

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86/
http://www.ostali.ir/
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://www.ostali.ir/
http://www.ostali.ir/
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 اجزای این سیستم:

 عایق حرارتی 

  سپریT 

 قالب باالیی 

 قالب پایینی 

 قالب فیکس 

 براکت 

 پنل سرامیکی 
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 : نصب

 پروفیل های عمودی:

 پروفیل های عمودی توسط براکت و پیچ به دیوار پایه متصل می شود.

 ریل های افقی:

موقعیت دقیق قرارگیری آن ها می باشد که باید توسط نقشه صورت پذیرد. این استراکچر به نصب ریل های افقی نیازمند تعیین 

 .شود می متصل متر سانتی ۱۹*۵٫۵پروفیل های عمودی با پیچ 

 پنل:

 ضروری است که نصب پنل ها از پایین صورت گیرد.
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 سیستم شیاری وشربه  نگ طبیعیسنصب 

 در. است نموده نصب های شیوه ترین متداول  را یکی از شیاری منصب نامشهود پنل ها و نظم بصری حاصل از آن سیست

کلمپ هایی با مقاومت باال جهت نصب بر روی پروفیل های آلومینیومی طراحی شده است به طوری که در ابتدا  شیاریمسیست

و الستیک در داخل  کلمپ بر روی آن قرار داده می شود. در نهایت شیاری کلمپ ها بر روی پروفیل سوار شده و سپس الستیک

 ZI-شیار در محل آکس پنل ها جای می گیرد. اجرای این سیستم متناسب با سایز و نحوه ی چیدمان پنل ها به دو صورت

 101-ST102 و-ST-ZI  نتی مترسا ۵و۴و۳تقسیم می شود. )ضخامت پنل( 

 

 

 

 

ZI-ST-101                                                                                ZI-ST-102    

 سیستم شیاری

http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
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پنلل نیلز    ۴درحدفاصل پنلل هلا )بنلد هلا  ملی باشلد کله امکلان اتصلال تلا            ZI-ST-101موقعیت قرارگیری کلمپ ها 

وجود دارد. این سیستم بسیار بهینه در کلاربرد پروفیلل جهلت نصلب نماهلای کوچلک مقیلاد اسلت. در حلالی کله کلملپ            

نللل یکللی از بللاال و دیگللری از پللایین را نگلله دارنللد. ایللن مللدل بللرای تنهللا مللی تواننللد دو پ ZI-ST-102 هللای مللدل 

 . نماهای بزرگ مقیاد پیشنهاد می شود

 بلزرگ  هلای  پنلل  بلرای ) پلی  در پلی  بنلدهای  در هلا  کلملپ  توسلط   این سیستم طراحی شده برای نصب پنل هلای افقلی  

   شود می پیشنهاد نیز ها پنل وسط میانی کلمپ گرفتن نظر در

 این سیستم امکان نصب چیدمان های عمودی را نیز برایمان فراهم می کند.

  سانتی متر ۳کمترین ضخامت پنل 

  :میلیمتر عمودی ۳میلی متر افقی و  ۶کمترین فاصله پیشنهادی بندها 

 ماشین کاری: سوراخکاری و شیار زنی 

 3محاسبات پایه ای بر چگالی mKg/ ۳000 

  

  kg ۱/8۴ :۴۶   بار قابل تحمل کلمپ 

  kg ۱07. 2 : ۱00بار قابل تحمل کلمپ 

 

 

 

 

 

 

http://zibashian.ir/work/workspace/
http://zibashian.ir/work/workspace/
http://ostali.ir/
http://ostali.ir/
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 سیستم شیاری وشربه برد بتنی نصب 

 

 سیستم شیاری برد بتنی

بردهای بتنی از جمله متریال هایی هستند که با سیستم شیاری قابل اجرا می باشد بدین ترتیب این نصب این پنل ها از نظم 

پروفیل های  بصری برخوردار هستند. در این سیستم شیاری برد بتنی کلمپ هایی با مقاومت باال جهت نصب بر روی

بر روی آن قرار  شیاری الستیک سپس و شده سوار پروفیل روی بر ها کلمپ ابتدا در که طوری به است شده طراحی آلومینیومی

داده می شود. در نهایت کلمپ و الستیک در داخل شیار در محل آکس پنل ها جای می گیرد. اجرای این سیستم متناسب با 

سانتی  ۵و۴و۳تقسیم می شود. )ضخامت پنل  ZI-FC-102و  ZI-FC-103سایز و نحوه ی چیدمان پنل ها به دو صورت 

  متر

پنل نیز وجود دارد. این  ۴درحدفاصل پنل ها )بند ها  می باشد که امکان اتصال تا  ZI-FC-102موقعیت قرارگیری کلمپ ها 

 ZI-FC-103سیستم بسیار بهینه در کاربرد پروفیل جهت نصب نماهای کوچک مقیاد است. در حالی که کلمپ های مدل 

 نماهای بزرگ مقیاد پیشنهاد می شود. تنها می توانند دو پنل یکی از باال و دیگری از پایین را نگه دارند. این مدل برای

 

http://zibashian.ir/team/%d9%86%d8%a8%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-40x40x2/
http://zibashian.ir/team/%d9%86%d8%a8%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-40x40x2/
http://zibashian.ir/team/%d9%86%d8%a8%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-40x40x2/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/team/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b2%d9%84%db%8c-gh/
http://zibashian.ir/team/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b2%d9%84%db%8c-gh/
http://zibashian.ir/%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d9%86%d9%85%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d9%86%d9%85%d8%a7/


 

7 
 

 

                                      ZI-FC-102                                                                     ZI-FC-103                  

 

در بندهای پی در پی )برای پنل های بزرگ در نظر گرفتن  کلمپ ها این سیستم طراحی شده برای نصب پنل های افقی توسط

 کلمپ میانی وسط پنل ها نیز پیشنهاد می شود  

 این سیستم امکان نصب چیدمان های عمودی را نیز برایمان فراهم می کند.

 سانتی متر ۳کمترین ضخامت پنل 

 میلیمتر عمودی ۳میلی متر افقی و  ۶کمترین فاصله پیشنهادی بندها: 

 ماشین کاری: سوراخکاری و شیار زنی

 mKg/ ۳000 3محاسبات پایه ای بر چگالی

  

  kg ۱/8۴ :۴۶   بار قابل تحمل کلمپ 

  kg ۱07. 2 : ۱00بار قابل تحمل کلمپ 

 

 

 

 

 

http://www.ostali.ir/
http://www.ostali.ir/
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  یراق آالت مورد نیاز نصب:

 

 

 

 

 

 

 


