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: راهنماي نصب تابلوهاي کامپوزيت روي سکوي مربوطه  

سکوي کامپوزيت را باز کرده و سکو پيشاني باز شوي  -2
 را در محل مورد نظر نصب مي کنيم

با توجه به شرايط محل نصب عمق نصب مي تواند از  -
سانتيمتر متغير باشد و بدين ترتيب پس از  68الي  43

نصب باالترين نقطه سکو از سطح زمين محل نصب 
 .سانتيمتر خواهد داشت 50الي  25ارتفاعي بين 

کابلها از حفره هاي کناري سکو به داخل پس از عبور  -
توسط مالت سيمان در جاي خود محکم  سکو را و آن

  )لطفاً دقت کنيد سکو  به صورت تراز نصب شود(  .کنيد

تابلو را روي سکوي نصب شده قرار دهيد به گونه اي که  - 3
شوي سکوي نصب شده درب تابلو در سمت پيشاني باز

داراي قالب حمل در صورتيکه تابلو روي سقف (.قرار گيرد
مي باشد ؛ حتماً يک عدد لوله به قطر حداقل يک اينچ را از 

هر دو گوشواره عبور داده سپس توسط جرثقيل  داخل
تابلو را توسط لوله مذکور بلند کرده و روي سکو قرار 

  )دهيد

 ابتدا مطابق شکل روبه رو تخته  های حمل را توسط -1
زير تابلو جدا از با رابط بلند  19آچار بکس نمره 

 ,باشد در صورتيکه تابلو داراي صفحه ي کفپوش و گلند مي( .کنيد
به منظور جلوگيری از صدمه ديدن گلندها تابلو را در حالت خوابيده 

 )نگهداريد

تابلوهاي سبک داراي تخته حمل نبوده و پيچ و مهره اتصال تابلو مي (
  )بايست از روي سکو باز شود
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مطابق شکل روبه (پس از تنظيم دقيق تابلو روي سکو  - 4
را به ترتيب در محل  M12چهار عدد مهره پليتي ) رو

تعبيه شده براي آنها روي سکو قرار داده و پيچ 
M12   آنرا به همراه واشر ارايه شده توسط آچار

از سمت تابلو روي مهره   19تخت يا بکس نمره 
توجه کنيد که واشر زير گل پيچ قرار . پليتي ببنديد

  .گيرد

: راهنماي نصب تابلوهاي کامپوزيت روي سکوي مربوطه  

در تصوير روبرو نحوه ي اتصال صحيح مهره پليتي  - 5
  .پيچ و واشر  نشان داده شده است, 

پيشاني بازشوي سکو , نصب تابلو و کابلهاي ورود و خروج پس ازلطفاً  -6
شما مي توانيد هنگام . (پيچ هاي آنرا ببنديد را  در محل خود قرار داده و

انجام بازرسي هاي دوره اي در صورت نياز  به فضاي بيشتر در زير 
 .)تابلو پيشاني بازشو را جدا کرده و مجددا آنرا در محل خود قرار دهيد

 داراي گوشواره نصب به ديوار مي باشد صورتيکه تابلو در: توجه  •
سکو را روي زمين , مي توانيد بجاي محکم کردن سکو داخل زمين

نصب کرده و پس از اتصال تابلو به سکو توسط گشواره هاي 
  . نصب تابلو را به ديوار متصل نماييد

يا با شماره تلفنهاي     لطفاً در صورت نياز به هرگونه اطالعات بيشتر به آدرس سايت اينترنتي ما مراجعه کرده و 
.تماس بگيريد   021 – 88708136 – 7 يا    0261 – 7777337  -  9      
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