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همذهِ
ًزم افشار طزاحي ٍ هحاسثات درب ٍ پٌجزُ پزٍفيل پالستيکي ٍ آلَهيٌيَهي

()WinCad

ٍیي کذ

در سال  ٍ 8888تا تَجِ تِ رضذ چطوگيز استفادُ اس درب ٍ پٌجزُ ّای

ً ٍ UPVCثَد تزًاهِ فارسي ٍ دليك تزای اًجام طزاحي ٍ هحاسثات تزش ٍ ساخت درب ٍ پٌجزُ
دٍجذارُ یَپي ٍی سي ( )UPVCطزاحي ضذ.

در سال  8889در اختيار چٌذ ضزکت ساخت درب ٍ پٌجزُ لزار گزفت تا ایزادّای احتوالي
هطخع ٍ تزطزف ضًَذ کِ تِ یاری خذا تزًاهِ تذٍى ّيچ هطکلي ٍ کاهال دليك کار کزدُ ٍ
آسهایص خَد را تِ خَتي سپزی کزد.

اس ًيوِ دٍم ٍ 8889ارد تاسار ایزاى ضذ ٍ تا تحال ّيچ هطکلي ًذاضتِ ٍ توام هطتزیاًي کِ اس ایي
ًزم افشار استفادُ هي کٌٌذ رضایت کاهل دارًذ هخػَغا تخاطز دلت هيليوتزی هحاسثات ٍ
راحتي در طزاحي ٍ کار تا تزًاهِ ٍ تزًاهِ تْيٌِ ساسی پيطزفتِ ٍ کاهال تْيٌِ ی هَجَد در ًزم
افشار.

در حال حاضز تيص اس پاًػذ ضزکت تَليذ درب ٍ پٌجزُ دٍ جذارُ اس ایي ًزم افشار استفادُ هي
ًوایٌذ ٍ ّز رٍس تِ تعذاد ایي ضزکتْا افشٍدُ هي ضَد.

اهيذ است تِ یاری خذا تتَاًين کوکي کَچک تِ خاًَادُ تشرگ ضزکت ّای درب ٍ پٌجزُ ساسی
رساًين ٍ کوي اس هطکالت طزاحي ٍ ساخت درب ٍ پٌجزُ  UPVCرا کاّص دّين.

در ایي کاتالَگ تِ تزرسي لسوتي کَچک اس اهکاًات ًزم افشار هي پزداسین تا آضٌایي هختػزی اس
ایي ًزم افشار تذست آٍردُ ٍ غحت تَغيفات تزًاهِ را دریاتيذ.
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اهکاًات ًزم افشار:

 – 8طزاحي آساى  ،سادُ ٍ راحت تزای ضکل ّای سادُ یا پيچيذُ ٍ هطکل
ً– 2مطِ ّای آهادُ ( فمط کافيست ًمطِ ی خَد را اًتخاب کزدُ ٍ طَل ٍ عزؼ را ٍارد کٌيذ)
 – 8اهکاى رسن اضکال ساٍیِ دار ٍ کواًي ٍ پاچاللي
 – 4چاج فاکتَر تز اساس ليوت خام – ليوت ًوایٌذگي – ليوت فزٍش
 – 5چاج فاکتَر تز اساس اًذاسُ دليك ٍ اًذاسُ تمزیثي (هحاسثِ اضافِ ّای سایذ ضيطِ یا
پزٍفيل)
 – 6چاج فاکتَر تا جشئيات  ،تز حسة ليوت ٍاحذ ٍ تز اساس کيلَگزم هَاد هػزفي
 – 7هحاسثِ درغذ هاليات – درغذ ًػة – درغذ تخفيف – درغذ تَرم
 – 8هحاسثِ اًذاسُ ّا تزای ساخت ٍ تزش
 – 9هحاسثِ هَاد هػزفي دیگز اس لثيل یزق آالت – سَّار – پيچ – الستيک ضيطِ ٍ ضزتِ گيز ٍ
....
 – 81هحاسثِ ليوت تز اساس ّز ًمطِ ٍ توام ًمطِ ّا تػَرت جذا اس ّن
 – 88اهکاى تغييز رًگ ٍ ضکل ٍ طزح اضکال
 – 82ليست اًذاسُ ٍ طَل تزش ضيطِ ّا
ً – 88زم افشار تْيٌِ ساسی تزش پزٍفيل
 – 84تعزیف اًَاع کارتز تا اهکاى دستزسي ّای جذاگاًِ تِ تزًاهِ (کارتز هحذٍد ٍ یا هذیز)
 – 85پطتيثاى گيزی آساى ٍ خَدکار تَسط تزًاهِ
 – 86خذهات پطتيثاًي ٍ پس اس فزٍش رایگاى
ٍ چٌذیي اهکاًات دیگز
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تزرسي فزم ّای تزًاهِ:

فزم تعزیف ٍ تغييز هطتزی

در ایي فزم کارتز هي تَاًذ فاکتَر جذیذ ایجاد ًوَدُ یا فاکتَرّای لثلي را اغالح یا حذف ًوایذ.
فاکتَر ّا تز اساس سفارش یا پيطٌْاد (تزای هطتزیاًي کِ ٌَّس تػوين تزای خزیذ ًگزفتِ اًذ) اس
ّن تفکيک ضذُ اًذ.
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فزم رسن ًمطِ:

در ایي فزم کارتز هي تَاًذ ًمطِ ی جذیذ طزاحي یا ًمطِ ّای لثلي را ٍیزایص ًوایذ.
ٍجَد ًمطِ ّای آهادُ در ایي فزم تِ کارتز اجاسُ هي دّذ کِ فمط تا ٍارد کزدى اًذاسُ طَل ٍ
عزؼ ًمطِ یک طزاحي کاهل اًجام دّذ.
اهکاًات چسثاًذى ًمطِ ّا (پاچاللي) یکي اس اهکاًات ضزٍری تزای طزاحي هي تاضذ کِ تِ کارتز
اجاسُ هي دّذ تا چٌذ ًمطِ را تْن چسثاًذُ ٍ هَاد هػزفي اس لثيل لَلِ هَرد استفادُ را در
فاکتَر هحاسثِ کٌذ.
ّوچٌيي در ایي فزم تعذاد ّز ًمطِ هطخع هي ضَد ٍ هيتَاى اس ّز ًمطِ کپي تزداری ٍ
ٍیزایص کزد.
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اًتخاب چارچَب (ًَع پزٍفيل ّای هَرد استفادُ) تزای رسن ًمطِ جذیذ:

در ایي فزم کارتز ًَع پزٍفيلي کِ تزای ساخت اس آى استفادُ خَاّذ کزد را اًتخاب هي کٌذ ٍ
تزًاهِ تػَرت خَدکار پزٍفيل ّای فزین ٍ لٌگِ ٍ تميِ پزٍفيل ّا را اًتخاب هي کٌذ ٍلي کارتز ًيش
اجاسُ تغييز آًْا را دارد.
ّوچٌيي در ایي فزم اتػاالت ٍ طزفي کِ اس آى ّا استفادُ هي ضَد تعييي هي ضَد.
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فزم ًمطِ ّای آهادُ:

در ایي فزم کارتز هي تَاًذ یکي اس ًمطِ ّای اس پيص طزاحي ضذُ را اًتخاب کٌذ ٍ طَل ٍ عزؼ
ًمطِ را ٍارد ًوایذ تا تزًاهِ هحاسثات را تػَرت خَدکار اًجام دّذ.
درضوي ًمطِ ّا تػَرت ًَع تزش اس لثيل کواًي یا ساٍیِ دار یا سادُ تمسين تٌذی ضذُ است.
اهکاى ٍیزایص ًمطِ ّای آهادُ ًيش در ایي فزم ٍجَد دارد.
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فزم چسثاًذى ًمطِ ّا (پاچاللي) :

در ایي فزم اهکاى چسثاًذى ًمطِ ّا ٍجَد دارد.
کارتز هي تَاًذ تا ً 6مطِ را تْن تچسثاًذ ٍ طزفي کِ لزار است تْن تچسثٌذ را تعييي کٌذ ٍ ًَع
پزٍفيل اتػالي را اًتخاب کٌذ.
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فزم هحاسثِ ليوت ّا :

در ایي فزم کارتز هي تَاًذ تعذاد ّز ًمطِ ٍ ليوت توام ضذُ ّز ًمطِ ٍ کل ًمطِ ّا را هطاّذُ
ًوایذ.
ّوچٌيي هي تَاًذ درغذ ًػة ٍ هاليات ٍ تخفيف را تعييي ًوایذ.
در ایي فزم هي تَاى ًَع پزٍفيل هػزفي ّز ًمطِ را تغييز داد.
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فزم گشارضات:

در فزم گشارضات کارتز هي تَاًذ اًَاع گشارضات را تِ دلخَاُ خَد هطاّذُ ٍ چاج ًوایذ.
ّوچٌيي هي تَاًذ ضزایط لزارداد ٍ هطخػات ضزکت ٍ آرم ضزکت را تغييز دّذ.
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فزم فاکتَر تا جشئيات:

در ایي فزم ليوت ّا تز اساس ليوت خام یا ّواى ليوت خزیذ  ،ليوت فزٍش ٍ ليوت ًوایٌذگي
تفکيک هي ضَد.
ّوچٌيي ليوت ضيطِ ّا تز اساس اًذاسُ ٍالعي ٍ اًذاسُ ضيطِ هػزف ضذُ تا اضافِ ّای تِ درد
ًخَر تػَرت جذاگاًِ هحاسثِ هي ضَد.
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فزم هَاد هػزفي کلي:

در ایي فزم فاکتَر تز اساس کل هَاد هػزفي (پيج-الستيک – دستگيزُ – ٍ  )...هحاسثِ هي ضَد
کِ کارتز هي تَاًذ هَاد هػزفي اضافِ را در فاکتَر هحاسثِ ًکٌذ.
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فزم اًذاسُ ّا تزای ساخت:

ایي فزم هخػَظ هحاسثِ اًذاسُ ّا تزای ساخت هي تاضذ کِ تِ دلخَاُ کارتز هي تَاًذ هحاسثات
جذاگاًِ ای اًجام دّذ.
هاًٌذ اًذاسُ ضيطِ – پاًل – سَّار – گالَاًيشُ – اًَاع پزٍفيل
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فزم تعييي ليوت ٍ تٌظيوات

ایي فزم اغلي تزًاهِ تزای تٌظيوات کل تزًاهِ هي تاضذ کِ ضاهل هَارد سیز هي تاضذ:
افشٍدى ٍ ٍیزایص اًَاع پزٍفيل – ضيطِ – یزاق آالت – گالَاًيشُ – سَّار – پٌل ٍ ...
تعييي ٍ ٍیزایص ليوت ّای کل هَاد هػزفي
ٍیزایص فًَت ٍ رًگ ًمطِ ّا ٍ فاکتَرّا
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فزم تْيٌِ ساسی:

ایي فزم هخػَظ تْيٌِ ساسی تزش پزٍفيل هي تاضذ کِ در آى هي تَاى تزش ّای یک هطتزی یا
تعذادی اس هطتزیاى را تْيٌِ کزد.
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فزم اًجام تْيٌِ ساسی:

در ایي فزم کارتز هي تَاًذ پزٍفيل ّایي کِ لزار است تْيٌِ ضًَذ را اًتخاب کٌذ ٍ درغذ تْيٌِ
ضذُ یا درغذ ضایعات را هطاّذُ ًوایذ.
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فزم تٌظيوات:

در ایي فزم کارتز هي تَاًذ اًَاع تٌظيوات را تزای ضخػي ساسی تزًاهِ اًجام دّذ.
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خاطز ًطاى هي ًواین کِ تذليل هحتزم ضوزدى ٍلت ضوا اس تَضيحات فزم ّای دیگز غزف ًظز
کزدُ ام.
اهيذ است تا ّويي تَضيحات هختػز تِ کارآهذی تزًاهِ پي تزدُ تاضيي.

تا تطکز
ضزکت پيزٍسپزداس
لادر کياى هْز
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