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شرکت  در ســال 1390 با برند  به 

ثبت رسید و از سال 1391 فعالیت خود را در زمینه تولید 

یراق آالت درب و پنجره UPVC و آلومینیوم در شهرستان 

سبزوار و با ســرمایه گذاری در 3 فاز کاری آغاز نمود؛ و 

توانسته است طی 4 ســال با اتکا به لطف پروردگار و با 

بهره گیری از دانش و فناوری مدرن روز، اندیشــه و دانش 

بومی  و  داخلی  کارآزموده  کارکنان  کوشش  متخصصان، 

سازی، گام های روبه رشدی در مسیر صنعت تولید بردارد 

و به تنها تولید کننده ملی این حوزه در ایران تبدیل شود.

Introductionمعرفی

n تولید باکیفیت و حفظ استمرار آن؛
n کاهش وابستگی صنایع سنگین کشور به قطعات موردنیاز خطوط تولید؛

n مهندسی معکوس قطعات خطوط تولید که فاقد اسناد و مدارک فنی می باشند؛
n جلوگیری از خروج ارز و شکوفایی اقتصاد ملی؛

n افزایش تنوع محصوالت؛
n ارائه خدمات مناسب پس از فروش.

Goalsاهداف

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی
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Organization Chart نمودار سازمانی

Manufacturer of Different Kind of
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تولید یراق آالت در و پنجره یوپی وی سی، فعالیت اصلی و تخصصی این شرکت 

می باشد و در گام نخست پروسه تولید در سال 1391 با ظرفیت 2000 ست در روز، 

 اقدام به تولید یراق آالت نمود که اســتاندارد های داخلی و خارجی روز دنیا از قبیل

 ISO 10002 و ISO 9001اتحادیه اروپا و CE آلمان و IFT Rosenheim (Performance(

 و گزارش آزمون عملکرد)25000 ســیکل) و پاشــش نمک از آزمایشگاه مرجع

ایران خودرو در آن رعایت شده است.

اواخر سال 1392 با توجه به نیاز بازارهای داخلی و بین المللی و استراتژی های 

ســازمانی و همچنین سیاست های کشور در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در 

ساختمان، از مکانیزم دوحالته رونمایی شد و بزودی پس از کسب گواهینامه های 

ملی و بین المللی)از جمله IFT) به بازار ارائه خواهد شد.

گام در تولید

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

Walk to Manufacture Way
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 پس از یک ســال تحقیق، مطالعه و آماده ســازی 

ســخت افزاری، در ســال1391 فعالیت خــود را در زمینه 

خرید و اســتقرار تجهیزات برای تولید یراق آالت در و پنجره 

یو پی وی سی آغاز نمود.

خرید ماشین آالت از کمپانی های بزرگ و معتبر بین المللی، 

اولین اقدام برای آغاز فعالیت به منظور تولید یراق آالت بود.

ماشین آالت 
در مسیر تولید

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

Machineries
in Production Path

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window
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 با توجه به توسعه کمی و کیفی یراق آالت تولیدی 
خود همراه با تقاضای روز افزون صنعت ســاختمان، تنوع 

محصوالت تولیدی خود را در انواع اســپانیولت های تک 

حالته، کشــویی، درب و بازویی کلنگی با پوشــش آبکاری 

مات و براق، انــواع لوال، چفتی درب فرانســوی، کیپ ها، 

کانکتور مولیون، کانکتور اسپیسر، فیلر، پل زیر شیشه و ... 

ارتقاء داد و در حال حاضر با ظرفیت روزانه 10،000 ســت 

اسپانیولت، محصوالت خود را عرضه می کند.

 همگام با توسعه کمی و کیفی یراق آالت تولیدی 

خود، همراه با تقاضای روز افزون صنعت ساختمان و توجه 

ویژه به کاهش مصرف انرژی در ســاختمان ها، پروژه طرح 

توسعه خود را بمنظور افزایش ظرفیت تولید و پاسخگویی 

به نیاز روز افزون مشتریان در دســت اقدام دارد؛ که طی آن 

ظرفیت تولید ساالنه چندین برابر خواهد شد.

ارتقــاء کمی و کیفی 
محصــوالت تولیــدی

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

 Qualitative and Quantitative
Improvement

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window
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استراتژی توسعه و پیشرفت

اولین دارنده گواهینامه مکانیزم عملکرد از IFT آلمان

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی
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Development Strategy

n همکاری با مجریــان، توســعه دهندگان، برنامه ریزان صنعت 
ساختمان و مسکن کشور

n بهره گیری از خرد جمعی در تصمیم گیری های سازمانی؛
n تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها )SWOT(؛

n ارتقاء سطح کیفی و تنوع محصوالت و خدمات؛
n پشتیبانی فنی، آموزشی و مشاوره ای؛

n انجام به موقع تعهدات به مشتریان؛
n افزایش سهم در بازار های هدف؛

n فرهنگ سازی در راستای افزایش مصرف تولیدت داخلی در جهت 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی با هدف رونق بیشتر اقتصاد ملی؛

n کاهش اتکا به منابع تامین کنندگان خارجی؛
n نگاه به آینده به جهت تامین نیاز های بازار؛

n بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان؛
n توسعه صادرات غیر نفتی کشور؛

n تمرکز بر خالقیت و نوآوری؛
GSA اولین شرکت تولیدکننده اسپانیولت در و پنجره یو پی وی ســی در ایران می باشد که موفق به دریافت n پیشگام در استانداردها.

گواهینامه مکانیزم عملکرد)Performance) از موسسه IFT آلمان در خرداد ماه June 2015( 1394) گردیده است 

که یکی از استاندارد های مطرح دنیا در زمینه تایید کیفی می باشد.

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window
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آزمایشــگاه ایران خودرو از معتبرترین مراجع داخل کشور است 

که تولیدکنندگان قطعات فلزی می توانند جهت تســت محصوالت 

تولیدی خود با رعایت فاکتورهای کیفی از این آزمایشگاه  استفاده 

کنند. 

در این آزمایشگاه، محصوالت  در دماهای مختلف مورد 

آزمایش های پاشــش نمک و عملکرد قرار گرفته است؛ که در آزمون 

پاشش نمک،330 ساعت با پوشش براق و 540 ساعت با پوشش مات 

و عملکرد 25000 سیکل بازو بست را با موفقیت پشت سرگذاشت.

 Salt Spray گواهی آزمون پاشش نمک g

Performance گواهی آزمون عملکـرد g g نمونه اسپانیولت پس از آزمون پاشش نمک

گزارش آزمون عملکرد و 

پاشش نمک از آزمایشگاه 

مرجع ایران خودرو

انتخاب
Choosing

در مسیر انتخاب درست قبل از هر تصمیمی باید بررسی های الزم را انجام دهیم:

g چگونه یراق آالت خود را انتخاب نماییم؟
g چه پارامترهایی را می توان و باید در گزینش یراق آالت در نظر گرفت؟

g آیا معیار مشخصی برای تشخیص یراق آالت با کیفیت وجود دارد یا اینکه باید 
تنها بر روی نام برند ها متمرکز شد و دست به انتخاب زد؟

g تحمل و مهار وزن لنگه بازشو و شیشه و سایر ملزومات به چه میزان است؟
g  اگر یراق تولید شده براساس استاندارد های موجود نباشد، عملیات فیتینگ میان 

الستیک آبندی و پروفیل به درستی صورت می پذیرد؟

g آیا یراق ایمن و ضدسرقت انتخاب نموده ایم؟
g مقاومت یراق در برابر هرگونه آب و هوا و خوردگی تا چه حد است؟

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window
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عوامل بسیاری در ساخت »پنجره با کیفیت« موثرند که عبارتند از:

n پروفیل مرغوب
n ساخت استاندارد

n نصب با کیفیت
n شیشه چند جداره

n یراق آالت مناسب و استاندارد
n »یراق آالت مناسب و استاندارد«

عملکرد و بازدهی یک در و پنجره یو پی وی ســی که رعایت استانداردهای ساخت و 

چهار عامل اول را دارا باشــد بیش از همه به نوع یراق آالت بکار گرفته شده  بستگی دارد و 

آنچه که مصرف کننده به عنوان پنجره خوب از آن نام خواهد برد بیش از پیش به عملکرد 

سیســتم یراق و کارآیی آن وابســته خواهد بود، بنابراین نیاز است که سازندگان عزیز و 

مصرف کنندگان گرامی توجه بیشــتری در انتخاب یراق آالت داشته باشند. یراق مورد 

استفاده در در و پنجره یو پی وی سی  می بایست با توجه به کاربری مورد نیاز، وزن بازشو، 

میزان سرعت باد در محل نصب و مساحت بازشو انتخاب شود.

معمواًل ســازندگان و تولیدکنندگان یراق آالت، اســتانداردهایی را برای نوع یراق و 

شرایط استفاده از آن تعیین می کنند که می بایست مطابق با استانداردهای تعریف شده 

و تایید شده توسط سازمان های مرجع و فعال در این زمینه باشد. بنابراین مصرف کننده 

نهایی می تواند با درخواســت ارائه گواهی اســتانداردهای موجود از تامین کنندگان 

یراق آالت به ارزیابی یراق مورد استفاده بپردازد و با اطمینان خاطر انتخاب نماید.

از آنجایی که پنجره بنا به درخواســت مهندسان، معماران و مشتریان در 

ابعاد و اندازه های گوناگون ساخته می شود، قطعًا اندازه بازشوها در پنجره ها 

یکسان نیستند و وزن هر لنگه بازشو با توجه به نوع پروفیل و شیشه دوجداره 

آن متفاوت اســت، به همین علت می بایســت یراق مناسبی برای هر پنجره 

انتخاب شــود که بتواند وزن وارده را تحمل کند و در دراز مدت باعث افت لنگه 

پنجره دوجداره نشود. این مسئله می تواند ســبب خارج شدن لنگه از رگالژ 

گردد که باعث بوجود آمدن مشکالت فراوان در باز و بسته کردن پنجره دوجداره 

یو پی وی سی می گردد و در واقع درزبندی و آب بندی را به مخاطره می اندازد.

یکی از مهمترین مســائل زندگی شهری و ماشینی امروزی، جلوگیری از 

ورود گرد و غبار و هوای آلوده به داخل واحدهای ساختمانی می باشد و بسیار 

مورد توجه قرار گرفته است.

اگر یراق تولید شــده براساس اســتاندارد های موجود نباشد، عملیات 

فیتینگ میان الستیک آب بندی و پروفیل به درستی صورت نمی پذیرد؛ و در 

نتیجه پنجره تولید شده، انتظارات این بحث را به درستی برآورده نمی سازد. 

الزم به ذکر است که یادآور شویم در بحث آب بندی همانند بحث قبلی اگر از 

یراق مناسب با توجه به اندازه لنگه استفاده نشود، بحث آب بندی پنجره به 

درستی صورت نمی پذیرد.

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

استفاده از یراق آالت مناسب و باکیفیت 

UPVC راز ماندگاری پنجره

UPVC Door & Window

از مشخصات عمده یراق با کیفیت می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:

n جنس و مواد اولیه با کیفیت؛
n پوشش آبکاری مناسب؛

n آستانه تحمل یراق در مقابل وزن بازشو؛
n امکان تنظیم و رگالژ یراق؛

n استفاده از قطعات مناســب و مقاوم در مفاصل و 
محل اتصاالت یراق؛

n نوع اتصاالت میان قســمت بازشو و ثابت پنجره و 
فشار در زمان بسته شدن بازشو پنجره؛

n استفاده از بکست مناسب و با کیفیت؛
n تسمه های بکار رفته در بدنه اسپانیولت؛

n قابلیت روغنکاری بکست اسپانیولت؛
سازگاری با هر نوع شرایط آب و هوایی و عملکرد   n

مناسب.

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی
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یراق آالت نقش مهم و بســزایی در باز و بست بازشو دارد 

و قابلیت رگالژ بودن آن مســتقیمًا بر روی عایق بودن در و 

پنجره یو پی وی سی تاثیر می گذارد و در ذیل به عمده مزایای 

در وپنجره یو پی وی سی در ساختمان که یراق نقش کلیدی 

در آن دارد اشاره می گردد.

n جلوگیری از ورود گردو غبار و سایر آلودگی های محیطی
n صرفه جویی در مصرف انرژی

n افزایش عمر مفید در و پنجره
n عایق صوت)کاهش صدا)

n مانع از نفوذ باران و آب
n نظافت آسان

n امنیت باال
n عایق دما

ویژگی یراق آالت
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 مراحل تولید

Production Stages

1
2

3
4

5
6

g  قالب سازی
g تزریق پالستیک 

g  دایکاست
g  پرسکاری 

g  آبکاری
g  مونتاژ

ترکیب مواد بکار رفته در ســاخت یراق آالت  با توجه به سخت ترین 

شــرایط آب و هوایی مناطق مختلف جغرافیای کشور ایران انجام می گیرد که 

توسط آزمایشگاه پیشــرفته »IFT« آلمان )آزمایشگاه مرجع استاندارد قطعات 

فلزی آلمان) و شرکت های باتجربه اروپایی مورد آزمون و تایید قرار گرفته است.

 در زمینه تولید یــراق آالت در و پنجره یو پی وی ســی از برترین 

تکنولوژی روز دنیا و مواد اولیه با کیفیت اســتفاده می کند. این موارد پس از 

تخلیه در انبار مجدداً مورد آزمایش قرار گرفته و ســپس در کارخانه استفاده 

می شود.

g مراحل آماده سازی مواد اولیه
شرکت  در راستای تولید محصوالت باکیفیت، جهت تامین مواد 

اولیه مرغوب به مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی معتبر پرداخته است. 

که اعم آن ها عبارتند از: اشلوتر آلمان، دکتر هسه آلمان و کولون پالستیک کره

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Windowمواد اولیه

نمودار دامنه

Materials

Range Diagram
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Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

Production Stages Moulding

قالب سازی مراحل تولید

، متخصص در ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی با پشتوانه دانش فنی مهندسین داخلی می باشد و آماده ارائه بهترین سرویس  شرکت 

با مناسب ترین قیمت و کمترین زمان ساخت می باشد. همچنین،  باالترین استانداردهای ساخت قطعه در دنیا را با بهره گیری از مجموع نرم 

افزارهای مدرن طراحی صنعتی و نیروهای متخصص و کارآزموده رعایت نموده و در راستای ارتقاء کیفی محصوالت تولیدی خود، مواد اولیه مورد نیاز 

را از شرکت های تولید کننده معتبر دنیا تهیه می نماید و اهتمامش بر فعالیت مستمر و پویا می باشد.

از آنجایی که برای تولید قطعاتی که در ســاخت اسپانیولت و ملزومات درب و پنجره دوجداره استفاده می شود، نیاز به ساخت قالب)برش، فرم، 

تزریق پالستیک، دایکاست و ...) با دقت باال می باشد، شرکت  با حساسیت خاصی نسبت به ایجاد واحد قالب سازی اقدام نموده است. این 

حساســیت بطور چند جانبه بوده و با خرید دســتگاه های دقیق دارای تکنولوژی روز دنیا از یک طرف و با جذب مهندسین ساخت و تولید و طراحی 

صنعتی از طرفی دیگر به یکی از مدعیان در امر قالب سازی تبدیل شده است و با جدیتی که در پیش گرفته است این امید را دارد که در آینده ای نه چندان 

دور به حوزه های صنعتی دیگری نیز نفوذ یابد.

شرکت  آمادگی ساخت هرگونه قالبی را داشته و می تواند در این زمینه همکاری های خوبی را با دیگر واحدهای صنعتی داشته باشد.

دستگاه اسپارک

دستگاه اره نواری 1

دستگاه تراش2 3
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Production Stages Moulding

دستگاه وایرکات

(Hidden High) CNC دستگاه فرز

دستگاه سوپر دریل

دستگاه سنگ مگنت

7

6

5

4
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شــیوه تزریق پالســتیک یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشــهای 

شکل دهی پالستیـک و تـــــولید محصـــوالت  پالستیکی در صنایــع 

محســوب می شود. در این روش، مــــاده  اولیــه کــه یکی از انـــواع 

 (Cavity(تــرموپالستها  می باشد، طی عملیات خاصی به داخل کویته های

قالب رانده شده و پس از خنک کاری از قالب بیـرون می آیند.

این روش بیشــتر در پروسه های تولید انبوه)Mass – Production) و مدل 

سازی)Prototyping) مورد استفاده قرار می گیرد.

تزریق پالستیک مراحل تولید

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Windowتولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

Plastic InjectionProduction Stages

GSA برای ســاخت قطعات فلزی که عمدتًا از جنس زاماک 

بــوده و دارای ضخامت یکنواخت بین ۵ تا 15 میلیمتر هســتند 

از روش ریخته گری تحت فشــار استفاده می نماید. در این روش، 

آلیاژ بصورت مذاب درآمده و با فشــار باال بــه داخل قالب تزریق 

می شود. از مزایای این روش می توان به تولید قطعات با تیراژ باال و 

کیفیت یکنواخت نام برد. کیفیت باال و عدم پلیسه سبب می شود 

که بسیاری از پروســه های تولید مانند پلیسه گیری، سنگ زنی و 

سوراخ کاری حذف شود؛ از این رو تأثیر به سزایی در کاهش هزینه 

تولید هر قطعه دارد. قالبی که برای ریخته گری به این روش مورد 

نیاز می باشــد باید از جنس فوالد گرمکار با حجم و ضخامتی زیاد 

بوده که قابلیت تحمل فشــار باالی ذوب راداشته باشد؛ از این رو 

قالب های دایکاست قالب هایی بزرگ و گران قیمت هستند.

دایکاست مراحل تولید

Production Stages
Die Cast
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هر اسپانیولت از دو تسمه پهن)mm 16) و باریک)mm 10) تولید می گردد؛ که تسمه 

پهن روی پروفیل نصب شده و ثابت می باشد ولی تســمه باریک که کار اصلی را انجام 

می دهد به صورت متحرک اســت. در واقع به هنگام چرخاندن دستگیره، حرکت دورانی 

دستگیره به وســیله عملیات مکانیکی به حرکتی خطی تبدیل شده و تسمه باریک را به 

صورت خطی جابجا می نماید که این جابجایی خطی منجر به جابجایی پین های)کله 

قارچی) تعبیه شده روی اسپانیولت و در نهایت باز و بسته شدن درب و یا پنجره می گردد.

طبق نقشه های طراحی شده و قالب های ســاخته شده، تسمه های پهن و باریک 

اسپانیولت در واحد پرسکاری تکمیل شده و در واقع قسمت های مورد نیاز برش خورده 

و یا فرم داده می شود.

شــایان ذکر اســت که تســمه های خام به صورت رول بوده و توسط دستگاه رول 

بازکن و فیدر تمام اتوماتیک به حالت تســمه صاف و بدون انحنا و اعوجاج در آمده و به 

داخل قالب های برش هدایت می شود و هر قالب نقش اصلی خود را ایفا می نماید و در 

انتهای کار نیز تسمه های تکمیل شــده مجدداً از دستگاه صاف کن عبور می نمایند تا 

پلیســه های بجا مانده از برش و همچنین انحنا و اعوجاج احتمالی ایجاد شده توسط 

قالب ها برطرف گردد.

پرسکاری

آبکاری

مراحل تولید

مراحل تولید

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

، خط آبکاری براق  با دو ســال تالش مهندسین شــرکت 

اســپانیولت های  به آبکاری 9 مرحله ایی تمام اتوماتیک مات 

با ضخامت 12+ میکرون بر روی قطعات اصلی اسپانیولت تبدیل شده 

اســت. همانگونه که می دانید آبکاری مات از بهترین نوع آبکاری در 

این صنعت می باشــد که از نظر ظاهری و همچنین مقاومت در برابر 

زنگ زدگی و خوردگی در مقایسه با آبکاری های براق از کیفیت بسیار 

مناسبی برخوردار می باشد.

شرکت  برای حفظ مرغوبیت اسپانیولت های تولیدی خود 

از مواد اولیه آلمانی اســتفاده می نماید که از جمله آنها می توان به 

اشلوتر و دکتر هسه آلمان اشاره نمود.

با وجود داشتن دانش فنی، از  شایان ذکر است که شرکت  

وجود چندین مشاور در امر آبکاری نیز استفاده می نماید.

PlatingProduction Stages

PressingProduction Stages
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AssemblingProduction Stages

به دو بخش اصلی تقسیم می شود: واحد مونتاژ شرکت  

1- مونتاژ اسپانیولت؛

2- مونتاژ قفل درب.

1- مونتاژ اســپانیولت: در این قســمت کله قارچی، چرخ دنده و هولدرها پس از 

قرارگیری در نشیمنگاه خود پرچ شده و در نهایت پس از تست نهایی و تائید مسؤل کنترل 

کیفیت، به واحد بسته بندی ارائه شده و سپس آماده تحویل به مشتری می گردد.

2- مونتاژ قفل درب: در این قسمت حدود 15 قطعه اصلی وجود دارد که تقریبا %95 

قطعات در شرکت  تولید می شــود و 5% باقی نیز بخاطر عدم توجیه اقتصادی 

برون سپاری می گردد.

شایان ذکر اســت که قطعات داخلی قفل درب از جنس زاماک بوده و درپوش فلزی 

نیز از ورق گالوانیزه تهیه می گردد که باعث استحکام بیشتر و عدم زنگ زدگی می گردد. 

 Q.C با توجه به این که اسپانیولت درب از حساسیت باالتری برخوردار می باشد، واحد

دقت بیشــتری را در این امر مد نظر قرار داده و تضمین می نماید که اسپانیولت های 

درب نیز در صورت نصب صحیح و اصولی دارای دوام و عملکرد قابل قبولی باشند.

مونتاژ مراحل تولید

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

محصوالت

Products

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window
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اســپانیولت با کیفیت باید دارای چرخ دنده با آلیاژ بسیار 

مرغوب باشد که به مرور زمان دچار فرسایش و شکست نشود. 

در یراق آالت بی کیفیت، قسمت رزوه های پیچ دستگیره کامال ً 

ضعیف بوده و پس از نصب دستگیره دچار شکست می شود و 

یا باعث هرز شدن رزوه  های پیچ می گردد. پایه های هولدری که 

بر روی اسپانیولت مونتاژ می گردد باید کاماًل ضخیم و محکم 

بوده تا در هنگام رگالژ دچار شکســت و یا شل شدگی نشود و 

در صورت بسته شدن پنجره، فشــار در ناحیه الستیک های 

درزبندی استاندارد باشد.

 نکته قابل توجه دیگر آنکه، مقدار روکش اسپانیولت باید 

اســتاندارد بوده و حداقل 300 ساعت مقاومت در برابر تست 

پاشــش آب و نمک )Salt Spray( را دارا باشــد تا در مناطق 

مرطوب دچار خوردگی و فرسودگی نگردد.

بکست زاماک Espagnolette Systemاسپانیولت

با عنایت به ویژگی های منحصر بفرد آلیاژ زاماک،  از آلومینیوم، مس و روی )Zn-Cu-AL) تشکیل می شود و   آلیاژ زاماک 

قطعات اسپانیولت با فرموالسیون مخصوص و با استفاده از ماشین آالت پیشرفته تهیه می گردد.

کاربرد زاماک در قطعاتی است که تحت فشار بوده و استقامت زیادی را می طلبد؛ اگر نمونه ای از زاماک را تحت کشش قرار 

دهیم، مشخص خواهد شد که استقامت فوق العاده باالیی دارد.

، استفاده از آلیاژ زاماک با فرموالسیون  ویژگی های اسپانیولت تک حالته، کشویی و درب سوئیچی تولید شده شرکت 

ویژه می باشد. در اسپانیولت تک حالته و کشویی، طراحی بکست به صورت پشت گرد و تمام زاماک بوده و همچنین در اسپانیولت 

درب سوئیچی نیز، تمامی قطعات تشکیل شده در بکست از قطعات زاماک می باشد و هیچ گونه قطعه پالستیکی در آن استفاده 

نشده است. 

طراحی و قالب سازی قطعات اسپانیولت ها نیز یکی دیگر از ویژگی های شرکت  می باشد که کیفیت و کارایی قطعات را 

به مراتب باالتر خواهند برد.

، تعبیه محل روغنکاری بکست از روی تسمه اسپانیولت است؛ این طراحی سبب  یکی از ویژگی های اسپانیولت شرکت 

تسهیل در روغنکاری پس از نصب توسط نصاب و در آینده برای مصرف کنندگان می باشد.
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تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

 Zamak Espagnolette

اسپانیولت زاماک
Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

اسپانیولت استیل

 Steel Espagnolette
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در این نوع اسپانیولت، باز شــدن پنجره بر روی یک محور 

به صورت افقی یا عمودی امکان پذیر می باشــد و با نام پنجره 

دوجداره لوالیی نیز معرفی می شوند؛ و در مجموع، این دسته از 

پنجره های یو پی وی سی بدلیل حالت بازشو تک حالته از لحاظ 

قیمت ارزان تر بوده و هزینه کمتری برای مشتری دارد.

ـــه اســـپانیولتتکحالت
Turn Espagnolette
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Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

ESPAGNOLETTES
Technical ID: Ic010, Ic001, Ic002, Ic003, Ic004, Ic005, Ic006, Ic007, Ic008, 

Ic009
code : 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

K = 1.80 W (M2.K) مقدار ضریب حرارتی

Rw = 44 dB مقدار ضریب آکوستیک

qo = 0.76 M3/h.m   مقدار نفوذ هوا    

ΔP= 300 Pa    میزان نفوذ آب

Positive = 3.5 kPa مقاومت نهایی در برابر فشار

Negative = 3.5 kPa مقاومت در برابر فشار باد

250

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

TE 8 7 1 02

TE 8 7 1 04

TE 8 7 1 06

TE 8 7 1 08

TE 8 7 1 10

TE 8 7 1 12

TE 8 7 1 14

TE 8 7 1 16

TE 8 7 1 18

TE 8 7 1 20
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سیســتم بازشوی این نوع پنجره یو پی وی سی به صورت ریلی )sliding) در هر دو جهت چپ و راست 

می باشــد. از ویژگی های منحصر به فرد این نوع درب و پنجره یو پی وی سی می توان عدم مزاحمت برای 

پرده های نصب شــده، عدم اشغال فضای خانه هنگام باز وبسته شــدن و قابلیت نصب کتیبه را نام برد. 

پنجره دوجداره کشــویی به دو نوع پنجره دو جداره کشویی تک ریل و جفت ریل تقسیم بندی می شود. 

 پنجره کشویی یو پی وی سی نســبت به سایر متریالهای ســاخت پنجره )از قبیل آلومینیومی و آهنی)

عایق ترین حالت پنجره های کشویی می باشد .

اسپانیولت کشویی
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Sliding Espagnolette
تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window

SE 8 7 3 02

SE 8 7 3 04

SE 8 7 3 06

SE 8 7 3 08

SE 8 7 3 10

SE 8 7 3 12

SE 8 7 3 14

SE 8 7 3 16

SE 8 7 3 18

SE 8 7 3 20

250-400

400-600

600-800

800-1000

1000-1200

1200-1400

1400-1600

1600-1800

1800-2000

2000-2200

150-250

200-350

300-450

400-550

500-650

600-750

700-850

800-950

900-1050

1000-1200
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آنچه در مهمترین قطعه مربوط به مجموعه یراق آالت یعنی اسپانیولت درب حایز اهمیت است، مکانیزم مرکزی اسپانیولت است که 

عدم استفاده از آلیاژ مناســب در ساخت قطعات مربوط به آن موجبات از کارافتادن اسپانیولت، شکست زبانه، فشار بیش از حد بر روی 

دستگیره و عدم عملکرد مناسب فنر را فراهم آورده که این امر منجر به قفل شدن دائمی درب هنگام بسته شدن و نهایتًا عدم کارایی یراق 

می شــود. در این نوع اسپانیولت ها، نحوه چپ بازشو و یا راست بازشــو کردن زبانه قفل باید به گونه ای باشد که زبانه درب به سادگی 

توســط یک ضامن آزاد گردیده و امکان چرخش زبانه را فراهم آورد و پس از جابجا کردن، نحوه جابجا کردن و نحوه طراحی ضامن باید 

بصورتی باشد که، در هنگام فشار، زبانه ازجای خود به راحتی خارج نشود.

اسپانیولت های درب موجود در بازار دارای غلطک های قارچی شکل بوده که با زاماک های مخصوص امنیتی قابل استفاده است و 

ضریب امنیتی این سیستم ها را باال برده و باعث کاهش سهولت در زمان سرقت می شود.

اسپانیولت درب

Door Espagnolette
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1600-1800

1800-2000

2000-2200

DE 00 1 16

DE 00 1 18

DE 00 1 20

1600

1800

2000

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی
Manufacturer of Different Kind of
Fittings UPVC Door & Window
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Tilt Only Safety Stayبازویی کلنگی

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی
Manufacturer of Different Kind of
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TS 11 130

TS 11 200
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اســپانیولت های دوحالته به سبب وجود قفل شو های متعدد 

چهار طرف بازشو، به یراق ایمنی شهرت دارند و این زبانه ها گاهی 

بصورت کله قارچی، زبانه چنگک و زبانه زبانه می باشــد. قسمت 

مقابل زبانه از جنس فلز بوده و قابل تنظیم و رگالژ می باشد.

در شــرایط کنونی، پنجره دوحالته به دلیل حداکثر عایق بودن 

در مقابل اتالف انرژی و آلودگی صوتی، جایگاه ویژه ای  را تصاحب 

نموده است و در حال حاضر این سیستم )اسپانیولت دوحالته) یکی از 

محبوب ترین سیستم های پنجره در ساخت و ساز کشور شده است. 

دستگیره های نصب شده بر روی سیســتم یراق دوحالته در 

حالت چرخش 45 درجه و 90 درجه دو نوع بازشو را به وجود می 

آورند. در حالت اول پنجره مانند یک پنجره ســاده بطور کامل باز 

می شــود و در حالت دوم پنجره از باال تا زاویه ای مشخص و فقط 

برای تهویه هوا باز می شود. 

 البته شایان ذکر است  که این سیســتم دارای دو حالت افقی

)Horizontal) و عمودی )Vertical) می باشــد؛ هر چند که از نظر 

عملکرد تفاوتی وجود ندارد ولی از آنجائیکه سیستم عمودی عالوه 

بر چفت شدن فریم و بازشــو از طرفین، از سمت پایین نیز محکم 

می شــوند، دارای ایمنی بیشتری بوده و کارایی به مراتب باالتری 

را دارا می باشد.

سیستم دوحالته

Tilt & Turn System
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سیستم دوحالته
مشخصات سیستم دوحالته

ارتفاع دستگیره

Tilt & Turn System

Locking Plat
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طراحی مقابل زبانه در هر دو مدل )بلند و کوتاه) باید به گونه ای باشد 

که در هنگام باز و بســته شــدن درب، زبانه درب به راحتی در جای خود 

قرارگرفته و فشار کافی بین قاب و لنگه را ایجاد نموده و از فشار زیاد روی 

لوالها جلوگیری نماید که موجب شکست یا تغییر حالت لوال نشود. قابل 

تنظیم بودن مقابل زبانه قفل درب  این امکان را فراهم می آورد تا در 

هنگام رگالژ، فشار بین لنگه و قاب به طور مناسب تنظیم شود.

، تولید دستگیره درب و پنجره را شروع نموده است و در  شرکت 

زمینه تولید آن تقریبًا بطور خودکفا عمل می نماید. در واقع، با توجه به 

، مراحل قالب سازی، تزریق پالستیک و  ظرفیت موجود در شرکت  

دایکاست توسط شرکت انجام شده و تولید می گردد.

Code: SB 11 6 20

مقابل زبانه قفل درب

دستگیره درب و پنجره
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 Adjustable Lock
Striker

Door & Window
Handle

Sliding Stoper

Locking Sliding

لوالی مورد استفاده در پنجره های تک حالته، لوالی 75 میلیمتر می باشد 

و یکی از ســاده ترین قطعات پنجره تک حالته نیز همین قطعه می باشد. بطور 

معمول، لوالهــا از نظر فنی اختالفات حائز اهمیتی بــا یکدیگر ندارند. در این 

لوالها، صرفًا از مواد مصرفی)وزن لوال) کاسته می شود که باعث ضعیف شدن 

لوال و تحمل وزن پایین می گردد و همچنین بصورت پوک)تو خالی) تولید شده 

و در هنگام رنــگ کاری نیز بصورت یک الیه و ضعیف رنگ می شــود که بر اثر 

کوچکترین ســایش، رنگ از بین می رود. قابل ذکر است که وزن مناسب لوالی 

75 میلیمتــر، حدود 68 گرم بوده و کاهــش وزن آن باعث ضعف لوال و کاهش 

قیمت می گردد و تولید کنندگان محترم درب و پنجره UPVC در اکثر اوقات به این 

نکته مهم جهت خرید لوال توجه نمی کنند.

از نکات مهم دیگر نیز، دقت در هنگام نصب لوال می باشد. چه نصب خود لوال 

که باید بصورت کامال مستقیم باشد)شکل1) و چه به هنگام قراردادن بازشو روی 

فریم که حتما باید سوراخ های نری و مادگی لوال با هم همراستا بوده)شکل2) و 

سپس پین لوال در محل خود قرارداده شود؛ در غیر اینصورت باعث عدم عملکرد 

صحیح لوال شده و یا با شکست لوال منجر به عدم کارایی لوال می گردد.

شایان ذکر است که  لوالهای شرکت  در دو سایز 75 و 100 میلیمتر 

تولید می گردد.

شکل)1( توجه به نصب صحیح نری 
و مادگی لوال روی سش و فریم

شکل)2( توجه به همراستا بودن سوراخ های 
نری و مادگی لوال در هنگام قراردادن پین

Hinge / لوال

این قطعه که از جنس فلز می باشد جهت گیر انداختن کله قارچی 

کشویی به هنگام بسته شدن پنجره کشــویی بوده و باعث عدم باز 

شدن پنجره می گردد. از آنجایی که بازه طولی این قطعه زیاد در نظر 

گرفته شده است، نصب آن روی لبه فریم راحت تر بوده و زمان کمتری 

جهت نصب و مونتاژ هدر می رود.

کیپ کشویی

Locking Sliding
Code: LS 11 7 00

Door Handle
Code: DH 11 5 00

Hinge 75
Code: WH 11 7 07
Hinge 100
Code: WH 11 7 10

Window Handle
Code: WH 11 5 00

این قطعه که از جنس زاماک می باشد، روی فریم و دقیقًا روبروی 

پین استوپ)نصب شــده روی اسپانیولت کشویی) نصب می شود و 

باعث عدم آسیب رســیدن به اسپانیولت به هنگام بسته شدن پنجره 

می گردد.

شایان ذکر اســت که به هنگام بسته شدن پنجره، پین استوپ به 

استوپر کشویی برخورد نموده و باعث جلوگیری از برخورد اسپانیولت 

با فریم و در نهایت خرابی زودرس آن می شود.

نکته حائز اهمیت در نصب اسپانیولت کشویی و به تبع آن نصب 

استوپر کشویی این اســت که پین استوپ باید حتمًا در سمت باالی 

اسپانیولت قرار گیرد تا بتواند دارای عملکرد صحیح و کارایی باال باشد.

استوپر کشویی

Sliding Stoper
Code: SS 11 7 00

تولیدکنندهانواعیراقآالتدروپنجرهیوپیویسی
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Shoot Bolt

Mullion Connector

Glass Support

Glass Filler

زبانه فرانسوی

کانکتور مولیون

پل زیر شیشه

فیلر شیشه

Shoot Bolt
Code: SB 11 6 20

Mullion Connector
Code: MC 11 7 00

Glass Support
Code: GS 11 9 00

 سایز کد محصول

FI 11 9 01  میلیمتر 1فیلر دوجداره 

FI 11 9 03  میلیمتر 3فیلر دوجداره 

FI 11 9 05  میلیمتر 5فیلر دوجداره 
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