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بهینه سازی مصرف انرژی

وجود منابع فراوان انرژي در کشــور و ارزان قیمت بودن آن باعث شــده تا در اکثر موارد مصرف انرژي به صورت 
بي رویه افزایش یابد و به مقدار قابل توجهي نیز اتالف انرژي داشته باشیم. 

ساختمان ها از جمله مکان هایي هستند که انرژي به مقدار زیادي در آن ها مصرف و اتالف مي شود. در حال حاضر 
انرژي مصرفي در بخش ســاختمان و خانگي نزدیک به 30 %  از کل مصرف انرژي در کشور را در بر مي گیرد، که 
بیشترین سهم را در میان بخش هاي مختلف به خود اختصاص داده است. این در حالي است که با رعایت الگوي 
بهینة مصرف انرژي، مي توان 35 % تا 40 % از انرژي مصرفي در بخش ساختمان را کاهش داد. لذا عالوه بر کاهش 
هزینه ها، از اســتفاده بي رویة ذخائر پایان پذیر انرژي جلوگیري شــده و آلودگي هاي زیست محیطي و پیامدهاي 

ناگوار آن نیز به میزان قابل مالحظه اي کاهش خواهد یافت.

در اکثر مناطق کشــورمان، در بخش قابل توجهي از ســال شرایط دمایي در فضاي خارج به گونه اي اســت که نیاز است با گرم یا سرد کردن فضاهاي کنترل شدة داخل 
ساختمان، شرایط آسایش حرارتي براي ساکنین و کاربران تأمین گردد. این اقدام در اکثر موارد با مصرف بیش از حد انرژي صورت مي گیرد. هرچه میزان انتقال حرارت 
از پوســتة خارجي ســاختمان بیشتر باشد، انرژي مورد نیاز براي تأمین شرایط آســایش حرارتي افزون تر بوده و الزم است براي جبران انرژي هدر رفته، به صورت مداوم 
انرژي براي گرمایش یا ســرمایش مصرف شــود؛ در صورتي که مي توان با تمهیداتي، انتقال حرارت از پوســتة خارجي ساختمان را کاهش داده و به میزان قابل توجهي در 

مصرف انرژي صرفه جویي کرد.

مقدمه

درصد تلفات حرارتی در پوسته ساختمان ها - زمستان

درصد نفوذ گرما در پوسته ساختمان ها - تابستان

وضعیت مصرف انرژی در بخش های مختلف در ايران
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خواص حرارتي مواد و مصالح

ضريب هدايت حرارتي مواد
مقدار حرارتي که در مدت یک ثانیه از یک متر مربع مادة همگن به ضخامت یک متر در حالت پایدار 
عبور  کند و اختالفي برابر با یک درجه کلوین بین دماي دو سطح ماده ایجاد نماید را ضریب هدایت 
حرارتي آن ماده مي نامند. ضریب هدایت حرارتي را با λ نشان مي دهند و واحد آن، وات بر متر درجه 

.]w/m.k[ کلوین است
 

■ هرچه ضریب هدایت حرارتي یک ماده کمتر باشد، آن ماده عایق بهتري است.

مقاومت حرارتي يک اليه يا پوسته
نسـبت ضخامـت یـک الیـه )بر حسـب متر( بـه ضریـب هدایـت حرارتـي آن را مقاومـت حرارتي آن 
الیـه می نامنـد ]R=d/λ[. مقاومـت حرارتي را با R نشـان مي دهنـد و واحد آن، متر مربـع درجه کلوین 
بـر وات اسـت ]m2.k/w[. مقاومـت حرارتی یک پوسـتة تشـکیل شـده از چند الیه، مسـاوی اسـت با 

مجمـوع مقاومت هـای حرارتـی هـر یـک از الیه های تشـکیل دهندة آن پوسـته. 

■ مقاومت حرارتي، قابلیت عایق بودن )حرارتي( یک الیه یا پوسته را مشخص مي کند. هرچه مقاومت حرارتي یک الیه یا پوسته بیشتر باشد، آن الیه یا پوسته عایق 
بهتري است.

حل مثال های عددی 
مقاومت حرارتی 6 سانتي متر عایق پلی استایرن با ضریب هدایت حرارتی  λ =0/04 w/m.k برابر است با: 

R=d/λ → R = 0/06 ÷ 0/04 = 1/5 m2.k/w

مقاومت حرارتی 6 سانتي متر بتن با ضریب هدایت حرارتی  λ =1/75  w/m.k برابر است با: 
R=d/λ → R = 0/06 ÷ 1/75 = 0/034 m2.k/w

حال اگر بخواهیم محاسبه کنیم که مقاومت حرارتی چند سانتي متر بتن، معادل مقاومت حرارتی 6 سانتي متر پلی استایرن است، خواهیم داشت:
1/5 = d ÷ 1/75 → d =2/62 m

یعنی مقاومت حرارتی 6 سانتي متر پلی استایرن، برابر با مقاومت حرارتی 262 سانتي متر بتن است.

■ استفاده از عایق حرارتی، موجب صرفه جویي در مصرف مصالح، افزایش سطح مفید زیربنا و کاهش وزن ساختمان ها می شود. 

ضريب هدايت حرارتی
λ

]w/m.k[

نوع مصالح

0/04 پشم سنگ و پلی استایرن
0/36   صفحه مسلح سیمانی
0/25   گچ و صفحه روکش دار گچی
0/51 بلوک سفالی
1/5 اندود سیمان
0/17 بلوک سبک سیمانی
0/2 750 kg/m3چگالی خشک AAC بلوک

R ضريب هدايت حرارتی
m2.k/w

محاسبه مقاومت حرارتی كل پوسته ديوار

2/13
 0/08           0/025         0/0125                     
 0/04       +    0/25      +    0/36                       

دیوار خشک با 8 سانتی متر عایق پشم سنگ، 2 الیه صفحه روکش دار گچی  12/5 میلی متری 
در داخل و یک الیه صفحه مسلح سیمانی 12/5 میلی متری در خارج

0/34
0/15            0/02            0/03                      
0/51      +     0/57      +     1/5                       

دیوار با بلوک سفالی 15 سانتی متری، 2 سانتی متر اندود گچ در داخل و
3 سانتی متر اندود سیمان در خارج 

0/91
0/145           0/02            0/03                      
0/17      +    0/57        +    1/5                       

دیوار با بلوک سیمانی x 14/5 x 20 49، 2 سانتی متر اندود گچی در داخل و 3 سانتی متر 
اندود سیمانی در خارج

0/56
0/10              0/02          0/03                     
0/2       +      0/57     +     1/5                      

دیوار 10 سانتی متر با بلوک AAC )بتن هوادار اتو کالو شده( با چگالی خشک
 kg/m3 750 و 2 سانتی متر اندود گچ در داخل و 3 سانتی متر اندود سیمان در خارج

* دیوار خشک، دیوار جداکننده ساخت و ساز خشک



3

بهینه سازی مصرف انرژی

d ضخامت معادل
)cm(

محاسبه مقاومت حرارتی كل پوسته ديوار

105/8
)بلوک سفالی(

    d           0/02          0/03                                    
 0/51    +    0/57    +     1/5     =   2/13                     

اندود و 3 سانتی متر  اندود گچ در داخل  بلوک سفالی،2 سانتی متر  با   دیوار 
سیمان در خارج

35
)بلوک سیمانی(

    d           0/02          0/03                                    
 0/17    +    0/57    +     1/5     =   2/13                     

دیوار با بلوک سیمانی سبک، 2 سانتی متر اندود گچ در داخل و
3 سانتی متر اندود سیمان در خارج 

41
)AAC بلوک(

    d           0/02          0/03                                    
 0/2     +    0/57     +     1/5     =   2/13                    

دیوار با بلوک AAC، چگالی 750 و 2 سانتی متر اندود گچ در داخل و
 3 سانتی متر اندود سیمان در خارج

ديوارخشک   ديوار بلوک سیمانی سبک AAC ديوار با بلوک ديوار با بلوک سفالی

2.5

R]m2.k/w[

نمودار مقایسه مقاومت حرارتی دیوارهای بنایی با دیوار خشک  

محاسبه ضخامت معادل دیوارهای بنایی با دیوار خشک

دیوار با بلوک سیمانی سبک

1050 mm

410 mm
350 mm

350 mm 410 mm

20
20 mm 2 x 12/5 mm

عایق
پشم سنگ 

صفحات 
روکش دار

گچی

صفحه 
مسلح سیمانی

 12/5 mm
30 mm

30

1050 mm

20 30

دیوار خارجی خشک
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 انواع عايق كاري حرارتي در ساختمان ها )*(

عايق كاري حرارتي همگن
نوعي عایق کاري حرارتي است که در آن، مصالح مصرفي در بخش اعظم پوسته داراي ضریب هدایت حرارتی کم مي باشند. یعني مصالح تشکیل دهندة دیوار، خود داراي 

خواص مناسب عایق حرارتي مي باشند. این نوع دیوارها در صورت جذب رطوبت، کارآیي خود را از نظر حرارتي از دست مي دهند.

■ ديوار دو اليه از مصالح بنايی با اليه میانی هوا يا عايق
در این نوع دیوار، عایق حرارتي بر روي دیوار داخلي نصب و سپس الیه خارجي با مصالح بنایي اجرا مي گردد. براي دیوارهایي که مقاومت حرارتي باال در آن ها مورد نظر 
نیست، در الیه میاني فقط 10 سانتیمتر الیه هوا در نظر گرفته مي شود. ضخامت تمام شدة دیوارها در این حالت نسبتاً زیاد بوده و اجراي چنین ساختارهایي دشوار 

مي باشد.

داخل

دیوار با مصالح بنایی نمانمادیوار با مصالح بنایی

دیوار با مصالح بناییدیوار با مصالح بنایی

الیه هواالیه هوا

اندود داخلی
اندود داخلی

عایق حرارتی

داخل خارجخارجداخل

دیوار دو الیه از مصالح بنایی با الیه میانی هوا یا عایق

* بر گرفته از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان - صرفه جویی در مصرف انرژی

خارج

دیـوار بنایـی بـا بلـوک 
بلـوک  یـا  سـبک  بتـن 

شـده منبسـط  رس 

عایق حرارتی همگن

نما اندود داخلی
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عايق كاري حرارتي از خارج
این نوع ساختار، اینرسي حرارتي ساختمان را به حداکثر مي رساند و باعث مي شود که نوسان هاي دماي داخل ساختمان کاهش یابد و تنظیم دما به سادگي انجام پذیرد؛ 
زیرا انرژي حرارتي توسط جداره ها جذب، و  براي ایجاد تعادل حرارتي در محیط، به تدریج آزاد مي شود. این روش عایق کاري براي ساختمان هایي که به طور مداوم مورد 

استفاده قرار مي گیرند مناسب است )مانند ساختمان هاي مسکوني(.

عايق كاري حرارتي از داخل
این نوع عایق کاري براي به حداقل رساندن اینرسي حرارتي ساختمان ها انجام مي شود و براي ساختمان هایي که به طور منقطع مورد استفاده قرار مي گیرند مناسب ترین 

ساختار محسوب مي شود )مانند سالن هاي کنفرانس(؛ زیرا فضاي مورد نظر را مي توان در زمان کوتاهي گرم یا سرد نمود. 

اندود داخلی
ــر روی  ــیمانی ب ــدود س ان

ــوری شــبکه ت

عایق حرارتی
دیوار با مصالح بنایی

عامل اتصال

خارجداخل

عایق حرارتی از خارج

اندود داخلی

عایق حرارتی

نما

دیوار با مصالح بنایی

خارجداخل

عایق حرارتی از داخل
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ساختارهاي خشک در رابطه با عايق كاري حرارتي از داخل

1 - ديوارهاي پوششي خشک  
دیوارهاي پوششـي، سـاختارهاي بسـیار مناسـبي جهـت عایق کاري 
حرارتـي جداره هـاي سـاختمان هاي در حـال سـاخت و یا بهسـازي 
حرارتـي جداره هـاي سـاختمان هاي در حـال بهره برداري مي باشـند*. 
انواع سـاختارها در این روش عایق کاري شـامل موارد زیر مي باشـد:

سـاختار،  ایـن  در  بـدون سـازه:  پوششـي  ديوارهـاي   -1-1
الیـة  بـا  شـده  پوشـش  گچـي  روکـش دار  صفحـه  الیـه  یـک  از 
عایـق پلـي اسـتایرن یـا پشـم معدنـی )در ضخامت هـاي مختلـف( 
خمیـري  چسـب  وسـیلة  بـه  صفحـات  ایـن  مي شـود.  اسـتفاده 
مخصـوص اسـکیم الیت مسـتقیما بـه دیـوار زمینه متصل مي شـوند 
)اسـکیم الیت از گـچ ویـژه و مواد افزودني خاص سـاخته مي شـود(. 
درزهـای میـان ایـن صفحـات بـه وسـیلة نـوار و بتونـة مخصـوص 
درزگیـری شـده، بـه نحوی کـه در انتهـای کار یک سـطح یکپارچه 

و بـدون درز حاصـل می گـردد.

مزیت هـای اصلـي این سـاختار، سـهولت و سـرعت در اجـرا، قابلیت 
رنگ آمیـزی بالفاصلـه پـس از نصب و دور ریـز کم مصالح مي باشـد. 
بـه عـالوه، در ایـن سـاختار مي تـوان صفحـة گچـي را بـا فاصلـه 
از دیـوار زمینـه اجـرا نمـود, تـا ضمـن رفـع مشـکالت اجرایـي آن 
)ماننـد ناشـاقولی و ناهمـواری(، فضـای مناسـبی بـرای عبور آسـان 

تأسیسـات الکتریکـي و مکانیکـي نیـز ایجاد گـردد**. 

چسب گچی پنل

ديوار پوششی بدون سازه

درزگیری
صفحات روکش دار گچی با الیه 
عایق پلی استایرن یا پشم سنگ

دیوار زمینه

عایق حرارتی

اسکیم الیت

صفحه گچی

اجـرای همزمـان نـازک کاری و عایـق کاری بـا اسـتفاده از صفحات نشاندن چانه های اسکیم الیت بر روی پنل هادیوار پوششی بدون سازه
عایق دار گچـی 
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1-2- ديوارهاي پوششي با سازه: در این ساختار، صفحات روکش دار 
گچي بر روي زیرسازي فلزي پیچ مي شوند. این زیرسازي مي تواند به 
صورت متصل به دیوار یا مستقل از دیوار اجرا شود. در این ساختار، 
دیوار  و  روکش دار گچي  میان صفحة  آزاد  فاصلة  در  حرارتي  عایق 

زمینه )17 تا 73 میلي متر( قرار داده مي شود. 

وجـود فاصلـة آزاد، عـالوه بر ایجاد فضاي مناسـب جهـت نصب الیة 
عایـق بـا ضخامت هـاي مختلـف؛ راه حـل مناسـبي جهـت غلبـه بـر 
مشـکالت اجرایـي دیـوار زمینه مانند نا شـاقول بودن دیـوار و حذف 
شـیارزني جهـت عبـور تأسیسـات الکتریکـي و مکانیکـي محسـوب 
مي شـود. از مزایـاي دیگـر ایـن سـاختار، امـکان اجـرا در دیوارهاي 
بـا شـرایط زمینـه متفـاوت و اجراي پوشـش هاي بـا ارتفـاع 10 متر 

مي باشـد.

* عـالوه بـر عایـق کاري حرارتـي، از ایـن سـاختار ها مي تـوان بـراي عایـق کاري 
صوتـي سـاختمان ها، عایـق کاری دیوارهـا در برابـر رطوبـت و بخـار، ایجـاد فضـای 
تاسیسـاتی در دیوارهـا و دسـتیابی به پوشـش های با کـد حریق نیز اسـتفاده نمود.

 
** قرارگیـري تأسیسـات در فضـاي خالي دیـوار و دفن نشـدن آن در داخل دیوار، 
عـالوه بر رفع مسـئله خوردگـي و کاهش هزینة تعمیرات، دسترسـي به تأسیسـات 

و تعمیـرات و نگهـداري را در مرحلـه بهره بـرداري نیز آسـان مي کند.

زیرسازی فلزی

عایق حرارتی

صفحات روکش دار گچی

ديوار پوششی با سازه

درزگیری

عایق کاری حرارتی و صوتی دیوارهای خارجی ساختمانبازسازی و بهسازی حرارتی ساختمان های قدیمینصب سریع و آسان



8

بهینه سازی مصرف انرژی 

2 - ديوار خارجی خشک با استفاده ا ز پنل سیمانی  
سیسـتم دیـوار خارجـی خشـک بـا پنل سـیمانی ، سـاختار بسـیار 
مناسـبي جهـت سـاخت جداره هاي سـاختمان هاي در حـال احداث 
مي باشـد. ایـن سـاختار متشـکل از قاب هـای فـوالدی سـبک )بـه 
عنـوان زیرسـازی(، صفحـات روکـش دار گچـی )بـه عنوان پوشـش 
داخلـی(، صفحـات مسـلح سـیمانی )بـه عنـوان پوشـش خارجی( و 
الیـة پشـم معدنـی )بـه عنـوان عایـق( می باشـد. اسـتفاده از الیـة 
پشـم معدنـی، به طور همزمـان موجب عایـق کاري حرارتی و صوتی 

جـداره می شـود.
از جملـه مزایـای مهـم دیگـر ایـن دیـوار، ایمنـی آن در برابـر زلزله 

می باشـد*. 

3 - سقف كاذب خشک  
یـا  و  عایـق  کاري  جهـت  مناسـبي  بسـیار  سـاختار  کاذب ،  سـقف 
بهسـازي حرارتـي سـقف و کف سـاختمان ها، بـه ویژه سـقف نهایي 
و پیلـوت  مي باشـد. این سـاختار شـامل یک زیرسـازي فلزي اسـت 
)متصـل بـه سـقف اصلـي( که صفحـات روکـش دار گچي به وسـیلة 
پیـچ مخصـوص بـه آن متصـل مي شـوند. فضـاي خالي میان سـقف 
کاذب و سـقف اصلـي، اجـراي عایـق حرارتـي بـا ضخامت هاي بیش 
میـان  فاصلـه  )حداقـل  مي سـازد  امکان پذیـر  را  میلي متـر   17 از 

سـقف کاذب و سـقف اصلـي حـدود 17 میلي متـر مي باشـد(.
اجراي سـریع و آسـان، عبور آسـان تاسیسـات مکانیکي و الکتریکي، 
انعطـاف معمـاري باال و امکان دسـتیابي بـه مشـخصاتي نظیر عایق 
ایـن سـاختار  ویژگي هـاي  از  برابـر حریـق  مقاومـت در  و  صوتـي 

مي باشـد.

* مزایای سیستم های ساخت و ساز خشک را در رابطه با زلزله، در دفترچه "طراحی ایمن زلزله" این شرکت مطالعه فرمایید.

الیه گذاری داخلی از صفحات روکش دار گچی  

عایق حرارتی و صوتی )پشم معدنی(

الیه آب بند مخصوص
نوار و بتونه درزگیر

اندود پرداخت مخصوص

شبکه توری فایبر گالس؛ مسلح کننده اندود پرداخت

زیرسازی فوالدی سبک

زیرسازی فلزیصفحه روکش دار گچی
پیچ اتصال

الیه عایق

الیه هوا عامل اتصال سقف یا کف

آویز

صفحه مسلح سیمانی

عایق کاری پیلوتعایق کاری سقف ساختمان
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)Warm Wall( ديوار گرم
عایـق کاري حرارتـي جداره هـاي  مناسـبي جهـت  بسـیار  دیـوار گـرم، سـاختار 
سـاختمان از خـارج مي باشـد. در ایـن سـاختار، از عایـق حرارتـی پلي اسـتایرن به 
علـت سـبکي وزن و عـدم جـذب آب اسـتفاده مي شـود*. قطعات عایق به وسـیلة 
چسـب سـیمانی مخصـوص و بسـت هاي پالسـتیکي ویـژه Termofix بـه دیـوار زمینه 
متصـل مي شـوند )چسـب سـیمانی مخصـوص از سـیمان، الیـاف و مـواد افزودنـي 
خـاص سـاخته مي شـود(. بعـد از نصـب عایـق حرارتـي، مجـدداً یـک الیـه اندود 
چسـب سـیمانی مخصوص به ضخامـت حـدود 5 میلي متر به وسـیله ماله شـانه اي 
بـر روي عایـق اجرا و شـبکة توري از جنـس الیاف شیشـه )Fiberglass( بر روي 
ایـن الیـه فشـرده مي شـود تـا به انـدازة یک سـوم ضخامت الیـه در آن فـرو برود. 
در انتهـا، سـطح کار بـه وسـیلة مالـه پرداخـت و پس از خشـک شـدن به وسـیلة 

رنـگ یـا پوشـش هاي اسـتاندارد نمـاي خارجي پوشـانده مي شـود.
سـهولت و سـرعت در اجرا، کاهش نوسـانات دماي داخل سـاختمان و سـهولت در 

تنظیـم دمـای محیـط از جمله مزایای این سـاختار می باشـند. 

* در ایـن سـاختار از قطعـات فشـرده عایق هـاي معدنـي نیـز مي تـوان اسـتفاده نمـود کـه در ایـن 
صـورت، بـه واسـطة آسـیب پذیر بـودن این نـوع عایق هـا در برابر رطوبـت، پیش بیني الیـة آب بند بر 

روي سطح عایق ضروري خواهد بود.

دیوار خارجی ساختمان

الیه عایق

شبکه توری فایبر گالس

رنگ یا پوشش استاندارد 
نمای خارجی

Termofix بست پالستیکی

چسب سیمانی مخصوص

Termofix نصب بست های

نشاندن چانه های چسب سیمانی مخصوص بر روی قطعات عایق

اجرای اندود چسب سیمانی مخصوص

نصب قطعات عایق بر روی دیوار زمینه

چسب سیمانی مخصوص
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مشـاوره در انتخـاب سـاختار: گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، انتخـاب سـاختار مناسـب می باشـد. هـر یـک از سـاختارها دارای 
قابلیت هـای ویـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحـی می باید مشـخصات عملکـردی آن سـاختار مانند قابلیت هـای فیزیکـی و مکانیکی تعییـن کننده از قبیـل مقاومت 
اسـتاتیکی، میـزان عایـق حرارتـی و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفته شـود. به عنـوان مثال، بـرای انواع دیـوار )دیوارهـای جداکننـده داخلی، 
دیوارهـای جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی، دیـوار راهروهـا، دیـوار سـلول های تـر و ...( سـاختارهای مختلفی وجود دارد کـه با توجه به شـرایط و نـوع کاربری، باید 

سـاختار مناسـب انتخـاب و به کار گرفته شـود.

اجرای دوره های آموزشی1: با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیستم های ساخت و ساز خشک، این شرکت اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجهز و استقرار کارشناس در شهرهای مختلف 
کشور نموده، تا مطالب فنی و روش های صحیح نصب در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت به گروه های نظارتی و اجرایی ارایه گـردد. در حال حاضر، دوره های آموزشـی که توسط آکادمی این شرکت ارایه می شود به 

شرح زیر می باشد:

تعـداد روزنــام دوره تعـداد روزنــام دوره
5سیستم های ویژه مهندسین1آشنایی با محصوالت ساخت و ساز خشک

1درزگیری و آماده سازی سطوح4نصب دیوارهای جداکننده

1ویژه نقاشان4نصب سقف های کاذب
1ویژه تاسیسات3نصب دیوارهای پوششی

1دوره های تخصصی3دکوراتیو
-دوره فراگیر5دوره تکمیلی

بازرسـی فنـی پروژه هـا: بـرای حصـول اطمینـان از صحـت و کیفیـت اجرای سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، بازرسـی فنـی پروژه هـا توسـط واحد بازرسـی و 
آمـوزش صـورت می پذیـرد. ایـن بازرسـی بـه صـورت ادواری و در مراحـل مختلف عملیـات اجرایی )زیرسـازی، پنل گـذاری، درزگیـری و نـازک کاری( انجـام می پذیرد.

پاسـخگويی بـه اسـتعالم های فنـی: در صـورت وجـود هرگونه ابهـام فنی در هر یـک از مراحـل طراحی، اجـرا، بهره برداری و تعمیرات سیسـتم های سـاخت و سـاز 
خشـک، دایـره پشـتیبانی فنـی آمادگـی ارائـه راهنمایی هـا، جزئیات فنـی، راه حل ها و رفـع ابهام های فنـی را دارد.

نکات مهم:
1 - انتخـاب سـاختار مناسـب جـزء مراحـل بسـیار مهـم پیـش از اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک بوده و بـه ویژه بـرای تهیه اسـناد منــاقصات و برای 
تعییـن مبنـای قیمت گـذاری الزم خواهـد بـود. لـذا بـه کارفرمایـان محتـرم توصیه می شـود که پیش از هر اقدامی، با دایــره مهندسـی فــروش شـرکت تمـاس حاصل 

فرمـوده تـا راهنمایی هـای الزم را در ایـن ارتبـاط دریافـت نمایند.
2 - بـه کارفرمایـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغاز عملیات اجرایی، دسـتگاه نظـارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشـی ویـژه کارفرمایان، به این شـرکت 
معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیـت صالحیـت حرفه ای مجریان سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حین عملیـات اجرایی( از طریـق کنتـرل گواهینامه های 

آموزشـی بررسـی نماینـد. گواهینامه های معتبر دارای شـماره ثبت مخصوص در شـرکت می باشـند.
3 - عوامـل نصـب سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، از طریـق بازدیدهـای ادواری مورد ممیـزی و ارزیابی فنی قـرار می گیرند. بـه کارفرمایان محترم توصیه می شـود 

کـه پیـش از آغـاز عملیات اجرایـی، رتبه فنی عاملین را از دایره مهندسـی فروش شـرکت اسـتعالم فرمایند.
4 - کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیـری پروژه هـای خـود در برنامـه بازرسـی فنـی، الزم اسـت مراتـب را پیـش از آغـاز عملیـات اجرایی، به صـورت مکتـوب و با ذکر 

مشـخصات کامـل پروژه بـه دایره بازرسـی و آمـوزش اعـالم فرمایید.
5 - ایـن شـرکت طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنـی مربـوط بـه مشـخصات عملکردی، روش هـای نصب و اجـرا، بهره بـرداری و تعمیرات سیسـتم های سـاخت 
و سـاز خشـک را در اختیـار دارد. لـذا در صـورت تمایـل، دسـت اندر کاران محتـرم صنعـت سـاختمان می تواننـد بـا دایـره مهندسـی فـروش تمـاس حاصـل فرمـوده تـا 

راهنمایی هـای الزم را در ایـن ارتبـاط دریافـت نماینـد.

1 - براي کسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسي و آموزش تماس حاصل نمایید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

خدمات فنی و مهندسی
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فکس مهندسي فروش: 88203315
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اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي ما همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفي محصوالت بوده و در این 

راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فني در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه هاي پیش از آن 

امکان پذیر نمي باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیرقابل تغییر مي باشد، بدین 

معنا که هرگونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي یا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاییدیه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني اخذ شده باشد. تمامي محصوالت 

جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.


