
معامل موصلية الحرارة بالجدار الخارجي

منطقة الزالزل

Pet (تيريفثاليت البولي ايثيلين) مم 0.80- 0.70 ديكوري

معامل موصلية الحرارة بالجدار الداخلي

TS 498   (المتر المربع/  كجم 50)الساعة    /  كم 102

المواصفات الفنية لحاويات نظام األلواح المركبة المصنعة بتكنولوجيا البناء بدون لحام

(K:0,50 W/m² K)مناسب للمنطقة المناخية األولى : عزل األسطح

 مم2430

K: 0,61 Kcal/m²hC         ( K:0,70 W/m² K )                      

:  مم40 بسمك ESPلوح سطح معزول             

K: 0,72 Kcal/m²hC ( K:0,84 W/m² K )

معامل موصلية الحرارة بالسطح

K: 3,45 Kcal/m²hC         ( K:4,01 W/m² K )معامل موصلية الحرارة باألرضية

البيانات الفنية

قدرة الشاسيه على تحمل األحمال

. كيلوجراًما540 – 230يتراوح الوزن التقريبي للكبينة بين 

طريقة التصنيع

صاج مجلفن مطلي مغطي بالفيلم: الجدران الخارجية

Pet (تيريفثاليت البولي ايثيلين) ديكوري للجدران الداخلية

 ديكوري Pet مغطي بالفيلم من فوق، ومن الداخل بنية نموذجية مع Coil Caotingمن الخارج يكون صاج جاهز بنظام 

(تيريفثاليت البولي ايثيلين)

. متر2.43 متر، ارتفاع 2.60 * 2.10 / 2.10 * 2.10 / 2.60 * 1.35 * 2.10 * 1.35 / 1.35 * 1.35يجري تصنيع الكبائن كطراز بمقاسات 

(I =1)معامل أهمية المبنى 

n = 0.3معامل مشاركة الحمل المتحرك 

 EUROCODE 3 , TS 498, TS 648, TS: الساكنة– التصيمم 

المنطقة المناخية

صافي االرتفاع الداخلي . مم في الحمام البلدي1924 مم، 2239

 مم 50 – 49المتر المكعب بسمك /  كجم 16رغوة البوليسترين بكثافة 

(EPS)  درجة مقاومة الحرائقB1

T.S 498المتر المربع وفق معيار /  كجم 200

منطقة زالزل من الدرجة ) Ao=0,40: معامل التسارع األرضي الفعال

0.40 – 0.35 بسمك Coil Coatingصاج مجلفن مطلي جاهزة بنظام 

(6/3/2006)لوائح بخصوص المباني التي ستبنى في مناطق الزالزل 

يمكن زيادة كثافة الجدران وعزل األسطح للمناطق المناخية األخرى 

.(اختياري)

(8/5/2000) لوائح العزل الحراري TS 825: العزل الحراري

(K:0,60 W/m² K)مناسب للمنطقة المناخية الثانية : عزل الجدران

تغطية األرضية

اإلنشاءات
 مم 1.20–  مم DX51+Z C / U 1.00قطاع متشكل بارد ذو قطاع مجلفن 

60*58/50  U/C

التغطية

 33 * 33 مم، لصق سيراميك أبيض وملون 16ألواح اإلسمنت الليفي بسمك 

سيراميك )سم في األماكن المعرضة للبلل في الحمام وحوض االستحمام 

Yurtbeyتغطية األرضية بدعم البوليسترالمقوى  )( أم ما يماثلهabs أكريليك 

( ممHelpati 22غشاء / 

(اختياري)العزل 

 مم80+  مم تحت اإلنشاءات من القطاعات األفقية  0.50صاج مجلفن مستو طبيعي 

 مم، سيراميك بلون بيج16لوح إسمنت ليفي بسمك + فرش من الصوف الزجاجي 

 سم في األماكن المعرضة للبلل33 * 33

K: 0,38 Kcal/m²hCمعامل موصلية حرارة األرضية 

المقاسات ذات الصلة

K: 0,57 Kcal/m²hC         ( K:0,67 W/m² K )

. للجودةTSEتتمتع جميع المواد المستخدمة بشهادة 

يتغير حسب منطقة الثلج واالرتفاع )المتر المربع /  كجم 80

TS 498. (في مكان التركيب
حمل الثلج

الجدران 

الخارجية
تغطية الوجه الخارجي

العزل

الوجه الداخلي

إجمالي االرتفاع الخارحي

سرعة الرياح

K: 0,61 Kcal/m²hC         ( K:0,70 W/m² K ) 



المواصفات الفنية لحاويات نظام األلواح المركبة المصنعة بتكنولوجيا البناء بدون لحام

صاج مجلفن مطلي مغطي بالفيلم: الجدران الخارجية

Pet (تيريفثاليت البولي ايثيلين) ديكوري للجدران الداخلية

التغطية

حوض االستحمام- المرحاض - المطبخ   مم120شفاط كهربائي بقطر 

قفل الباب والمقابض

ألومنيوم النوافذ

اإلنشاءات

.اإلنشاءات المجلفنة ال تطلى

- تغطية السقف 

السطح

الباب الخارجي والنوافذ أبيض

 طالء مجلفن أبيض RAL 9002: األحزمة األفقية– أغلفة األركان الخارجية 

Hekimفاتح ماركة 

 أبيض فاتح Ral 9002صاج مجلفن مطلي بالطالء الجاهز : األوجه الخارجية

Coil Coatingبنظام 

أقفال األبواب الخارجية أقفال أسطوانية، أقفال األبواب الداخلية أقفال أسطوانية، 

، مقابض األبواب TSE تحمل عالمة الجودة ITO – Kale – Pavo – Forcetecماركات 

. أو ما يشابههاTSE وتحمل عالمة الجودة Luxمقابض سوسيس لون أبيض بمرآة ماركة 

. مم840*1867، 840*1385، 480*670حلوق ألمنيوم بأبعاد 

الزجاج الموحد  ممTSE – 4 أو ما يعادلها ويحمل عالمة الجودة Şişecamزجاج مخفف ماركة 

 مم بطالء أبيض على األسطح ماركة 8حسب الطلب لوح إسمنت ) PVCلوح 

HekimBoard (مقاوم للحرائق) EN 13501-1:2002 درجة A1 أو لوح Fibercementlam 

( مم8لونه أبيض 

 مم40 حدوات بسمك 5لوح السقف ساندويتش حكيم 

إنشاءات السطح

 1*50*50 ومقاس C، سجل أفقي لقطاع بشكل 1*58*50 بمقاس Uإطار 

يجري تصفية مياه ) C / U، قطاع بارد مشكل بقطاع (DX51+Zمجلفن )

.(األمطار من خالل األعمدة الجانبية

العزل (المتر المكعب/  كجم 14) مم 50صوف زجاجي لألراضي 

التغطية
* مم 27 بحدوة بعمق 0.45 – 0.40صاج متأرجح مجلفن بدون طالء بسمك 

 مم200

سقف الوجه الداخلي للوح

 بكثافة Coil Coating مجلفن بطالء جاهز بنظام Sصاج متأرجح بحدوة طراز 

راجع الرابط التالي للحصول على معلومات ) مم، 0.40 – 0.30تتراوح بين 

 Sمفصلة عن الحدوة بطراز 

http://www.hekimpanel.com/wpcontent/uploads/sac-deseni.jpg)

السطح الخارجي للوح
 0.35 بكثافة تتراوح بين Coil Coatingصاج متأرجح مجلفن بطالء جاهز بنظام 

 مم27 مم، عمق الحدوة 0.40– 

عزل األلواح
–  (EPS) مم 40المتر المكعب بسمك /  كجم 16رغوة البوليسترين بكثافة 

B1، درجة مقاومة الحرائق Hekimporماركة 

 الطالء

األجزاء المعدنية األخرى

الزجاج

باب من الصاج المعزول

باب من الصاج المعزول

حلوق النوافذ

حلوق األبواب

الباب الخارجي

أبواب األماكن القابلة للبللباب من الصاج المعزول

 

  58/50*60 مم 1.20–  مم DX51+Z C / U 1.00قطاع متشكل بارد ذو قطاع مجلفن 

U/C

مجلفن ) مم 1.5 * 145 * 120تتشكل التركيبة الخاصة من قطاع مشكل بارد بإطار 

DX51D + Z) ألواح السطح، مقطعين دعم ،Cمن األعلى .



المواصفات الفنية لحاويات نظام األلواح المركبة المصنعة بتكنولوجيا البناء بدون لحام

صاج مجلفن مطلي مغطي بالفيلم: الجدران الخارجية

Pet (تيريفثاليت البولي ايثيلين) ديكوري للجدران الداخلية

.(حوض بأرجل حسب الطلب) سم 45*37بدون أرجل 

ماركة كوتاهيا سيراميك

ماركة أكواميكس

تجهيزات الماء البارد والساخن وتكون الخالطات في األحواض خارجة

منها

، خزان بالستيكAlafranga – Kütahya Seramikماركة 

Cemخالط الشطاف ماركة 

 سم80*  سم 80أكريليك 

للجودةTSEيحمل شهادة 

حوض المطبخ
 سم، خزانة سفلية من بابين، 100 / 50حوض من الكروم 

..يصنع من األلواح الليفية، ال توجد خزانة علوية

اإلكسسوارات
PVCعلبة منادية، صبّانة، مرآة، كابية، غطاء مرحاض يصنع من مادة 

(ASET – ÖZÇAPAŞ – ÇELİKAYNA TEMA

نظام الرفع

مصابيح األنارة

 – PELSAN، مصابيح ماركة Generalمصابيح إنارة ماركة : أرضية مستديرة

BALKAYA

PPRC حكيم-  ماركة فرات

VİKO ,BALKAYA Marka , PVCصناديق قواطع التيار الكهربائي 

، قناة كابالت Öznur – Özler – Ünal، ماركات NYM 2 مم1.5*2: مخارج الفيش اإلنارة

فوق المحارة

VİKO ماركة (سلسلة النخلة) فوق المحارة ،MUTLUSANأو ما يعادلها 

.يجب إنجاز عملية الحمل واإلنزال من خالل ربط مقابض الرفع المركبة في األركان األربعة بمساعدة أقفال الحبال على مسافات متساوية

.  تمتلك شركة أوزجه للبناء الحق في إدخال أي تعديل على التفاصيل الفنية

(توجد بأعداد تناسب مخطط اإلسكان)  أو ما يعادلها VİKOماركة 

تجهيزات 

السباكة             

  على المحارة

التركيبات/ المزججة 

األحواض

خالطات األحواض 

وحوض 

االسحتمام

المرحاض

كابينة االستحمام

األنابيب
المياه 

الملوثة
PVC سينطاش-  ماركة فرات

تواصيالت الخط األساسي
يقوم الشركة صاحبة العمل بإنجاز القواطع الملدنة بالحرارة وصناديق 

التليفون

المياه 

النظيفة

تجهيزات 

الكهرباء 

والتليفون           

                    

على المحارة

األماكن القابلة 

للبلل

قاطع التيار الكهربائي وصناديقه

منافذ التليفون

CHNT – MUTLUSAN ماركة Wقواطع التيار الكهربائي أوتوماتيكية 

األماكن العادية

 

 هرتز50 فولت، 220 وات، 2000

، قناة كابالت فوق المحارةNYM 2 مم2.5*3: مخارج الفيش والخطوط

BALKAYA، ماركة IP 44– جلوب 

الفيش الكهربائية والمفاتيح

الكابالت

، قناة كابالت فوق المحارةHES – TELTEX-ESEE ماركة 2*2كابل التليفون ن


