
با سیاره آبی مهبران باشیم!

فهرست

 UPVC فضای تولید و شیوه نگهداری پروفیل های

استاندارد های گالوانیزه

سایز کانکتور مولیون

سایز های استاندارد پیچ در مونتاژ

استاندارد اسپانیولت در

شیار تخلیه آب باران

نحوه ایجاد شیار تخلیه  در مقاطع آبایان پروفیل

نکات فنی مونتاژ درب و پنجره دوجداره

الزامات فنی جوش پروفیل

فاصله پیچ ها

UPVC نکات فنی در نصب  درب و پنجره

 UPVC رگالژ درب و پنجره

بیمه محصوالت آبایان

1

2

3

4

4

5

5

6

6

7

8

9

10



WWW.ABAYANPROFILE.IR 2 WWW.ABAYANPROFILE.IR 1

UPVC فضای تولید و شیوه نگهداری پروفیل های

رعایت فاصله 75 سانتی متر بین پل ها در قفسه بندی1

75 CM

          سطح میزهای مونتاژ و چرخ دسـتی حمل پروفیل 5

باید از جنس بدون قابلیت سایش و عاری از هرگونه اشیاء

برنده و نوک تیز باشد.

            قرار گیری پروفیل مورد نیاز تولید در و پنجره 24 ساعت4

 قبل از برش و جوش در دمای محیط حداقل 15 درجه سانتیگراد

توصیه میشود موارد ذیل در خصوص چیدمان و انبارش پروفیل ها رعایت گردد:

         در صورت انبارش پروفیل در فضای باز بصورت موقت 2
از طول  در هیچ ساعتی  که  باشد  به صورتی  باید  چیدمان 
و  نگیرد  قرار  آفتاب  تابش  معرض  در  پروفیل  روز  شبانه 
تماس  از  گیری  جلو  جهت  مناسب  پوششی  از   همچنین 

آلودگی های محیطی و باران استفاده شود.

          نگهداری پروفیل ها بصورت ایستاده و با زاویه مناسب 3
در محیطی سرپوشیده و دور از تابش آفتاب و عدم مجاورت 

با انبارش پنجره دوجداره  

        جلوگیری از انتقال آلودگی و کثیفی مانند اثرات برش 6

گالوانیزه بر روی پروفیل یو پی وی سی 

نکته : توصیه می گردد برش گالوانیزه خارج از سالن تولید در و پنجره انجام شود.

استانداردهای گالوانیزه 

1

2

3

ورق  ضخامت  با  گالوانیزه  از  استفاده 

حداقل 1.25 میلیمتر برای پروفیل های     

4 کاناله سری بازشو 

ابعاد استاندارد  با  از گالوانیزه  استفاده 

در  بایست   می  آبایان  های  پروفیل 

یکپارچه  صورت  به  اضالع   تمامی 

صورت گیرد. 

ضلع  در  یکپارچه  گالوانیزه  از  استفاده 
چند  گالوانیزه  از  استفاده   ، دستگیره 
هیچ  در  شده  داده  جوش  یا  و  تکه 

ضلعی از در و پنجره مجاز نمی باشد.
نکته: توصیه می گردد جای دستگیره در و پنجره بر روی پروفیل

گالوانیزه پانچ گردد 

��

ورق  ضخامت  معموال 
بین 1 تا 2 میلیمتر است که 

میلیمتر   1.25 آن  معمول  نوع 
است که در جهت باالبردن مقاومت در و 

و  سی  وی  پی  یو  دوجداره  های  پنجره 
همچنین برای جلوگیری از افتادگی بازشوی پنجره 

یو پی وی سی استفاده می گردد. 

نکته:
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استانداردهای گالوانیزه 

استاندارد اسپانیولت در 

سایز های استاندارد پیچ در مونتاژ

 محصوالت آبایان

محصوالت آبایان

25×25×25
 بازشو پنجره

25-0.5

1.25

25
-0

.5

27×27×27
 مولیون

27-0.5

1.25

27
-0

.5

25×25×25

25-0.5

1.25 25
-0

.5

 فریم بازسازی
27×27×27

1.25

27-0.5

27
-0

.5

 مولیون متحرک

45×30×45
 بازشو درب

1.2
5

45-0.5

30
-0

.5

25×25×25
 فریم

25-0.5

1.25

25
-0

.5

محصوالت گرین

20×30×20
 بازشو پنجره

30-0.5

20
-0

.5

20-0.5

30×20×30
 مولیون

20-0.5

30
-0

.5

30-0.5

40×30×40
 بازشو درب

40-0.5

30
-0

.5

40-0.5

30×20×30
 فریم

20-0.5

30
-0

.5

30-0.5

محل استفادهمحل استفادهسایز پیچ سایز پیچ

39×19

39×19

35×12

39×25

39×25

39×25

39×32

48×40

48×70

پیچ گالوانیزه فریم ( سرمته )

پیچ گالوانیزه پنجره آبایان ( سرمته ) 

پیچ گالوانیزه پنجره گرین ( سرمته ) 

پیچ گالوانیزه درب ( سرمته ) 

پیچ کردن کانکشن( سرمته )

پیچ کردن اسپانیولت به پروفیل ( سوزنی)

پیچ کردن لوال ( سرمته ) 

نصب پنجره

نصب پنجره

سـایـز کـانـکتور 

( بست ) مولیون 

سایزنوع محصول

36آبایان

28 - 29 -30 گرین

ABمحصولاندازهنوع یراق

85 35 1600-1800-1600

1800-2000-1800

2000-2200-2000

2000-2200-2000

1600-1800-1600

1800-2000-1800

آبایان اسپانیولت قفل دار در

اسپانیولت قفل دار در

اسپانیولت قفل دار در

اسپانیولت قفل دار در

اسپانیولت قفل دار در

اسپانیولت قفل دار در

آبایان

آبایان

گرین

گرین

گرین

35

35

28

28

28

85

85

85

85

85
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در دوجداره ، تعبیه شیار تخلیه آب در لنگه بازشو ( در صورتی که بیرون بازشود ) نباید شیار تخلیه داشته باشد  

شیار تخلیه
آب باران 

تعبیه دو شیار تخلیه آب در هر بخش قاب از داخل پروفیل پنجره دوجداره 1

2

3

نکته : منظور از قاب،  هر پروفیلی اعم از فریم،  سش و مولیون
 که به عنوان چهار چوب اصلی پنجره ساخته شده باشد.

تعبیه شیار تخلیه آب در پروفیل میانی ثابت (مولیون) به صورت افقی زیر 
بازشو هم راستا با شیار تخلیه فریم در نمای بیرونی انجام می گیرد.

تعبیه شیار  تخلیه آب از نمای بیرون قاب : ( شیار تخلیه بیرون و داخل) 
حداقل 2.5 سانتیمتر با هم فاصله داشته و برای عرض های زیر تعبیه گردد:

رعایت  با  قاب  داخل)  گوشه  از  تخلیه  (شیار  فاصله  رعایت 
تقارن از هر طرف 3 تا 10 سانتیمتر صورت گیرد

100 سانتیمتر افزایش عرض یک شیار با حفظ  ازای هر  به 
تقارن اضافه شود

محل ایجاد شیار تخلیه 
در مقطع مولیون 

محل ایجاد شیار تخلیه 
در مقطع پنجره  

محل ایجاد شیار تخلیه 
محل ایجاد شیار تخلیه 

در مقطع فریم  

نحوه ایجاد شیار تخلیه
در مقاطع آبایان پروفیل

نکات فنی مونتاژ درب و
پنجره دوجداره

نکته: توصیه می گردد از کانکتور برند زاماک استفاده گردد.

شاخص پیش فرض
الـــزامـات فــنــی
جـوش پــروفـیــل

محصوالت آبایان

دمای جوش : 260 درجه

مدت زمان جوش : 30 ثانیه

مدت زمان پرس: 35 ثانیه

میزان فشار: 5.5 بار

محصوالت گرین

دمای جوش : 260 درجه

مدت زمان جوش : 30 ثانیه

مدت زمان پرس: 35 ثانیه

میزان فشار:  4 بار

پروفیل  جوش  کیفیت  در  محیط  دمای  اینکه  به  توجه  با 

پیش  شخاص  اساس  بر  جوش  فنی  الزامات  است،  تاثیرگذار 

کارگاه  محیط  دمای  اساس  بر  و  سال  مختلف  فضول  فرض 

تولیدی می بایست توسط کاربر دستگاه تنظیم گردد.

نکته:
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نکات فنی در نصب
UPVC در و پنجره

فاصله ی پیچ ها 

دستورالعمل رعایـت فاصله پیچ های

گالـوانیـزه بر روی پروفیل

یو پی وی سی به شرح ذیل می باشد:

برای  پیچ  دو  بین  فاصله  که  سانتیمتر   15 پروفیل  ابتدای  از 
در  رنگی  مغز  پروفیل  برای  و  سانتیمتر   35 نهایت  در  سفید  پروفیل 

نهایت 30 سانتیمتر  تعبیه گردد.
ابزار پروفیل میانی ثابت (مولیون) به گونه ای تنظیم گردد که اختالف سطح بین دو 

پروفیل ایجاد نشود. 

سش پنجره

مولیون

فریم

رعایت نکات فنی ذیل در نصب در و پنجره یو پی وی سی
الزامی می باشد:

اندازه گیری ساخت می بایست در صورت آماده بودن قاب 
انجام شود 

تبصره : در صورت درخواست مشتری جهت اندازه گیری و 
ساخت پنجره قبل از آماده شدن پیش نیازها ، حتما موارد 

صورتجلسه و به امضا مشتری برسد.

مواد  تزریق  بادخور جهت  میلیمتر   5 الی   3 ایجاد حداقل 
بودن  فشار  تحت  از  جلوگیری  و  قاب  کردن  تراز  درزبندی، 

پنجره 

به عرض و  از یکدیگر بستگی    تعداد سوراخ های نصب 
ارتفاع پنجره ها دارد.

از70  بیشتر  نباید  بهم  نسبت  نصب  های  پیچ  فاصله    
سانتیمتر باشد.

   فاصله سوراخ های  در پروفیل سفید از گوشه جوش قاب 
پانزده  بایست   می  مولیون  ثابت  میانی  پروفیل  کنار  و 

سانتیمتر باشد.
گوشه  از  لمینیت  پروفیل  در  نصب  های  سوراخ  فاصله    
جوش قاب و کنار پروفیل میانی ثابت مولیون می بایست 

25 سانتیمتر باشد.
   تراز و شاقول نمودن قاب پنجره 

   استفاده از درپوش شیار تخلیه در نمای بیرون
 2 فاصله  با  نصب  محل  و  قاب  بین   ، فیلر  از  استفاده    
و  شکل  تغيير  از  جلوگیری  جهت  نصب  پیچ  از  سانتیمتر 

خمیدگی قاب
تبصره : زیر ستون های عمودی پنجره در بین قاب و محل 

نصب می بایست فیلر قرار بگیرد.
با  های  پروفیل(قوطی)  از  میبایست  فریم  دور  قاب    جهت 

مقطع 3*6 استفاده گردد.
، آب  از نظر کیفی ( هوابندی    بررسی نهایی مواد درزبندی 

بندی ، تمیز کاری ) 

    بررسی نهایی مواد 
کیفی       نظر  از  درزبندی 

(هوابندی،آب بندی،تمیز کاری) 

پروفیل  پشت  لیبل  جداسازی    
قبل از شیشه گذاری و بالفاصله نظافت 

پروفیل با یک دستمال مرطوب 
    قراردادن پل زیر فیلر قبل از فیلر گذاری شیشه 

    فیلرگذاری شیشه های لنگه بازشو 
   بررسی نهایی پنجره ها از نظر رگالژ ، درزبندی ، کیپ 

شدن لنگه بازشو در تمامی اضالع  
    تنظیم صورتجلسه و تحویل به مشتری.

   تزریق فوم پلی یورتان با رعایت بادخور بین 3 تا 5 
میلیمتر از هر طرف جزو ضرورت های نصب می باشد که 

لحاظ شدن آن الزامی می باشد. 
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رگـالژ درب و پنجـره یو پی وی سی 

بیمه محصوالت آبایان نحوه رگالژ مناسب لوالی درب و پنجره
و  در  رگالژ  برای 
پنجره دوجداره یو پی 
وی سی بصورت عمودی از 
پیچ رگالژی که بصورت عمودی 
بر روی لوالی 3D می باشد به روش 

زیر استفاده می کنیم:
با  سپس  کنیم   می  باز  را  پوش  در  ابتدا 
استفاده از آلن 4 میلیمتری می توان در یا پنجره 
با چرخاندن  . سپس  کرد  جابجا  عمودی  حالت  در  را 
پیچ در جهت ساعتگرد لوال به سمت باال و بطور عکس در 
جهت پادساعتگرد به سمت پایین حرکت می کند و پس 
آنرا  بودن  راست  و  افقی چپ  رگالژ  از  استفاده  با  آن  از 
بررسی می کنیم تا به حالت ( باز و بسته شدن صحیح و 
بدون ایراد در و پنجره ) برسیم این مراحل را تا رسیدن به 

حالت مناسب بازشو در و پنجره دوجداره ادامه دهید

مهمترین نقش در و پنجره یو پی وی سی در ساختمان عایق 
آلودگی های صوتی     و همچنین  گرما  و  برابر سرما  در  بندی 
نصب  علت  به  موارد  از  برخی  در  حال  این  با  باشد.  می 
انگاری  سهل  یا  و  دوجداره  سی  وی  پی  یو  پنجره  نادرست 
پرسنل نصب در هنگام رگالژ در و پنجره دوجداره مشکالتی 
نامناسب  عملکرد  موجب  مشکالت  این  که  آید  می  بوجود 

درب و پنجره به شرح زیر می گردد:

   ورود سرما از اطراف لنگه های بازشو پنجره دو جداره
   مشکالتی در عمل باز و بست در و پنجره یو پی وی سی

   باز نشدن دستگیره 
   عدم عملکرد صحیح یراق آالت 

زمان  در  یکدیگر  به  بازشو  تغيير حالت های  در    مشکالتی 
تغييیر تک حالته به دو حالته

با استفاده از رگالژ مناسب در و پنجره دوجداره یو پی وی سی 
می توان تا 90 درصد این مشکالت را حل کرد.

ابتدا در یا پنجره دوجداره را باز کرده سپس با استفاده از آچار 

آلن روکش لوال را فشار داده تا کاور آزاد شده و کنار رود.

 برای جابه جا کردن درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی به 

بصورت  که  رگالژی  پیچ  از  افقی  رگالژ  راست  و  چپ  سمت 

افقی می باشد باید استفاده کرد که برای باز و بسته کردن پیچ 

مذکور، از آلن 5 میلیمتری استفاده می گردد. با چرخاندن این 

بصورت  دوجداره  پنجره  یا  در  راست  و  چپ  سمت  به  پیچ 

که  میکنیم  جابجا  زمانی  تا  را  پیچ  و  شود  می  جابجا  افقی 

مماس بودن درب و پنجره در حالت افقی بدون ایراد باشد.

تولید کنندگان در و پنجره با پروفیل های آبایان می بایست پس از نصب و اجرای پروژه بالفاصله نسبت به ثبت درخواست 

گارانتی و بیمه نامه پروژه خود در سامانه جامع آبایان پروفیل به آدرس (support.abayanprofile.ir )  اقدام نمایند لذا 

بدیهی است. در زمان بروز خسارت گارانتی و بیمه نامه صادر شده پروژه مبنای رسیدگی می باشد.

در زمان عقد قرارداد به همراه فاکتور فروش راهنمای الزامات فنی آبایان به مشتری ارائه می گردد تا تولید ، نصب و گارانتی 

پروژه مطابق با آن صورت پذیرد. 
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ضمانت نامه

ویژگی های ضمانت نامه آبایان پروفیل

اساس  بر  پروفیل  آبایان  شرکت  رسالت  که  این  به  توجه  با 
کنترل  جهت  رقابتی  قیمتی  با  کیفیت  با  محصوالت  تولید 
اشتغال زایی،تولید و رونق صنعت تولید در و پنجره دوجداره 
های  ارزش  زنجیره  تامین  راستای  است.در  کشور  سطح  در 
خود جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان گرامی این مکان را 
فراهم  با محصوالت شرکت  پنجره  و  در  کنندگان  تولید  برای 
نموده تا از طریق سامانه جامع آبایان پروفیل پس از ساخت 
نامه  ضمانت  صدور  و  درخواست  به  نسبت  پروژه  نصب  و 

اقدام نمایند.

  ارائه گارانتی مکتوب و قابل استعالم خریدار 

  صدور گارانتی به نام خریدار به صورت مجزا برای هر پروژه

  سهولت در صدور و پیگیری ضمانت نامه به دلیل الکترونیکی 

بودن فرایند درخواست تا صدور ضمانت نامه

روی  محصوالت  کیفیت  تضمین  جهت  نامه  بیمه  پوشش   

گارانتی صادر شده شرکت به صورت مستقل برای هر پروژه

ضمانت نامه محصوالت شامل تغیر رنگ در پروفیل های سفید در اثر اشعه UV خورشید و تغیر شکل (دفرمگی) در اثر سرما و 

گرمای طبیعی از زمان تولید محصول میباشد.
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