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بهره وری

برای انجام دقیق و هر چه سریعتر پروژه ها مدلسازی در دو حالت       و  

در برنامه کامپیوتری انجام می شود. مدلسازی و طراحی قبل

از تولید موجب انتخاب دقیق و صحیح المان های سازه ای شده و

در نتیجه بهره وری سیستم را به همراه خواهد داشت.

انعطاف پذیری

 استفاده از روش های نوین در طراحی و اجرای سازه موجب سرعت بخشیدن

به انجام پروژه می شود

دقت

با استفاده از سیستم اتوماتیک پانل بندی و روش های نوین در مدلسازی بر

انجام دقیق پروژه نظارت بکنید. با استفاده از نرم افزار          می

توانید مدل خود را به راحتی به فرمت های                    و

تبدیل کنید. لیست مصالح مصرفی را در فرمت              یا هر فرمت

دیگری میتوانید چاپ کنید.

)CAD برنامه کامپیوتری طراحی پروژه )برنامه

ویژگی های نرم افزار طراحی پروژه

خدمات فنی و بروزرسانی

همانند دیگر نرم افزارهای
CAD مورد استفاده معماران
این برنامه هم قابلیت طراحی

و انجام تغییرات در پروژه قبل
از اجرا را دارا می باشد

انجام طراحی به همراه
متره و برآورد پروژه

موجب افزایش دقت در
آنالیز قیمت می شود

 نرم افزار                      که یک نرم افزار در محیط          می
باشد در سطح بین اللمل کاربران و عالقه مندان خود را دارد قابل

بروزرسانی و توسعه  می باشد. در صورت درخواست مشتری
ویژگی های دیگری از جمله طراحی دیوار، سقف و دتایل های

اتصال المانها به آن افزوده می شود.

همچنین بعد از مدلسازی خرپا ها، سقف به همراه بار روی آن (بار
برف، بار باد و...) برای محاسبه استاتیکی سازه از قابلیت های دیگر

نرم افزار می باشد.

مدلسازی سه بعدی موجب
کاهش خطا و افزایش

دقت در انجام پروژه می
شود.

سیستم اتوماتیک تولید
و اجرای دیوار و سقف

موجب صرفه جویی
قابل توجهی در زمان

.می شود

 محاسبه استاتیکی دیوارها و
 خرپا ها از قابلیت های دیگر

این نرم افزار می باشد

CAD VERTEX BD

2D3D
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(LSF)تکنولوژی فرمینگ و ساخت سازه ھای فوالدی سبک

IZFORM OS )نرم افزار کنترل دستگاه ®(

IZFORM ویژگی های دستگاه 

نرم افزار IZFORM OS نرم افزار تولید سازه های فوالدی سبک LSF تماما توسط 

یرنامه نویسان شرکت IZFORM در ترکیه نوشته شده است.  

فروش و نمایندگی های پس
از فروش دستگاه در

کشورهای مختلف از جمله
برزیل، آرژانتین،

 ،اروگویه، شیلی، کوبا
ایتالیا، اسپانیا، تایلند و چین

بروز رسانی
دستگاه

بصورت
رایگان

پاسخ سریع و به
موقع به

درخواستهای
مشتری

دو سال گارانتی
دستگاه و ده سال

گارانتی در
دسترس بودن

قطعات دستگاه

هزینه کار بسیار
پایین، قیمت

مناسب و
بهره وری از

مزایای دستگاه

طراحی با
استاندادهای

جهانی CAD و  
برنامه های

DARALTMA

KULAK
AÇMA

KERPME

KESME
CUT STATION POSITION (mm) PREWAIT TIME (msec) PROCESSING TIME (msec) POSTWAIT TIME (msec)

SWAGE POSITION (mm) PREWAIT TIME (msec) PROCESSING TIME (msec) POSTWAIT TIME (msec)

RIVET HOLE POSITION (mm) PREWAIT TIME (msec) PROCESSING TIME (msec) POSTWAIT TIME (msec)

NOTCH STATION POSITION (mm) PREWAIT TIME (msec) PROCESSING TIME (msec) POSTWAIT TIME (msec)

SERVICE HOLE STATION POSITION (mm) PREWAIT TIME (msec) PROCESSING TIME (msec) POSTWAIT TIME (msec)

FLATTEN STATION POSITION (mm) PREWAIT TIME (msec) PROCESSING TIME (msec) POSTWAIT TIME (msec)

9370 250 300

937,20 300 300

3690 300 250

437,80 300 250

2350 300 300

7690 250 300

NO PRINTER VIDEOJET MATHEWS SX32

SAVE

SPEED QUOTIENT (%)C ALIBRATION FACTOR CUT WIDTH (mm) LOCK TIME (min)

PASSWORD

30 93,63 ,55 10

1

KULAK
AÇMA KERPME

HYDROLIC
PUMP

0

KESME DARALTMA

IP ADDRESS ADET UZUNLUK

"
"

 سادگی در استفاده از دستگاه: استفاده از دستگاه بسیار ساده می باشد به این ترتیب که تمام

 فایل های تولید را شما در مانیتور دستگاه مشاهده میکنید و براحتی میتوانید یکی را متوقف

 و تولید فایل دیگری را شروع کنید. مشاهده فایل های تولیدی به صورت شبیه سازی شده در

نمایشگر دستگاه از به وجود آمدن خطاهای احتمالی در هنگام تولید نیز جلوگیری می کند

 

 خالصه کار روزانه: دستگاه این قابلیت را دارد که روزانه فایل های تولید شده شما را با قید

 تاریخ ثبت کند، بدین ترتیب شما قادر خواهید بود دتایل مربوط به تولید هر پانل را به همراه

 تاریخ و همچنین مدت زمان صرف شده برای تولید آن را در دستگاه به صورت ذخیره شده

داشته باشید

تولید سریع و راحت: خالصه فایل های فرستاده شده برای تولید بعد از مدلسازی
میزان مصرف فوالد و مدت زمان تولید را مشخص می نمایند.

 
راههای متنوع در تولید: تولید قسمتهای مختلف یک پانل با پروفیل های مختلف

قابل انجام است. بطور مثال شما می توانید المان های داخلی یک پانل را از پروفیل
های کوچکتر و المان هاب بیرونی را از المان های بزرگ تر استفاده کنید بدین ترتیب

صرفه جویی حداقل 40 تا 50 درصدی در مصرف فوالد خواهید داشت.
 

تولید بدون مراحل طراحی: شما می توانید یک یا چند پروفیل را بدون گذراندن
مراحل طراحی با استفاده از دستور                  به هر مقدار که می خواهید تولی کنید.

 
راه های مختلف استفاده: شما می توانید سیستم کنترل دستگاه را بدون استفاده از

ماوس یا کی بورد به صورت لمسی                نیز استفاده کنید.

MANUEL

(Touch)



iZFORM  مشخصات فنی دستگاههای 

İZ1 - İZ2İZ3

İZ6 İZ5 İZ4 İZ3 İZ2 İZ1 MODEL

 بین 150 و 350  تولید پروفیل با اندازه هاي
تك/متنوع 75-90-100-140-150 75-90-100-140-150 75-90-100-140-150 از 75/90 و 100 فقط یکی  عرض پروفیل(mm)  و یا هر کدام

1.60-3.00 0.50-2.00 0.50-1.60 0.50-1.20 0.50-1.20 0.50-1.20 (mm)ضخامت ورق

C/U و یا اپسیلون C/U C/U C/U C/U C/U تیپ بندی پروفیل

- √ √ √ √ √ سوراخ زن پرچینگ

√ انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی سوراخ پرچینگ برای پیچ و پرچ

√ √ √ √ √ √ برش

- √ √ √ √ √ باریک کردن

- √ √ √ √ √ اورلپ

- انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی برش گوشه

- √ √ √ √ √ سرویس سوراخ های کوچک

√ انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی سرویس سوراخ های بزرگ

√ انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی سوراخ های اتصال به زمین و
   پانل ها به همدیگر

√ انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی برش پخ

√ √ √ √ √ √ برش

√ √ √ √ √ √ 0,5… 2mm برای ضخامت های شیار های 
کنار پروفیل

چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ

√ √ √ √ √ √  سیستم تمام اتماتیک روغن کاری قالب های
دستگاه

انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی رگالتور ولتاژ

انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی  سیستم سرد کن هیدرولیکی اکسترا با استفاده از
گاز یا آب

300 m/h 500 m/h 600m/h 600m/h 600m/h 600m/h m/h سرعت تولید دستگاه

5750x1250x1600 3800x850x1550 3800x850x1550 3000x700x1450 2550x700x1450 2550x700x1450 اندازه ها

3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz سیستم پاور مرکزی

30 KW 18 KW 15 KW 12 KW 12 KW 10 KW مجموع قدرت دستگاه

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از
 این مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل

استفاده است
دمای محیط

120L 90L 90L 90L 70L 70L ظرفیت باک هیدرولیکی

WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) مانیتور دستگاه

5800 Kg 2750 Kg 2600 Kg 2100 Kg 1600 Kg 1600 Kg وزن

6 Ton 3 Ton 3 Ton 2,5 Ton 1,5 Ton 1,5 Ton ظرفیت باز کردن رول ورق

VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) برنامه طراحی

İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) برنامه تولید

50-60



(LSF)تکنولوژی فرمینگ و ساخت سازه ھای فوالدی سبک

 دستگاههای با قابلیت های مختلف اکنون به بازارها و شرکت های تولیدی در
“ترکیه .عرضه می شود

“

İZ6 İZ4 - İZ5

İZ MOBİL

 مدل های İZ 1…. İZ 5 قابلیت حمل
مختلف

با تریلی یا کانتینر را دارند.
 این سیستم بنا به نیاز مشتری بدون
 نیاز به محیط کارخانه با استفاده از

 کانتینر های مخصوص قابل حمل که
 دارای اتاق اپراتور سیستم رول باز کن

 و دیگر سیستم ها و یدک های مورد
 نیاز دستگاه می باشد را در میسط های

کارگاهی مستقر می کند

جدید İZ6 İZ5 İZ4 İZ3 İZ2 İZ1 MODEL

 بین 150 و 350  تولید پروفیل با اندازه هاي
تك/متنوع 75-90-100-140-150 75-90-100-140-150 75-90-100-140-150 از 75/90 و 100 فقط یکی  عرض پروفیل(mm)  و یا هر کدام

1.60-3.00 0.50-2.00 0.50-1.60 0.50-1.20 0.50-1.20 0.50-1.20 (mm)ضخامت ورق

C/U و یا اپسیلون C/U C/U C/U C/U C/U تیپ بندی پروفیل

- √ √ √ √ √ سوراخ زن پرچینگ

√ انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی سوراخ پرچینگ برای پیچ و پرچ

√ √ √ √ √ √ برش

- √ √ √ √ √ باریک کردن

- √ √ √ √ √ اورلپ

- انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی برش گوشه

- √ √ √ √ √ سرویس سوراخ های کوچک

√ انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی سرویس سوراخ های بزرگ

√ انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی سوراخ های اتصال به زمین و
   پانل ها به همدیگر

√ انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی برش پخ

√ √ √ √ √ √ برش

√ √ √ √ √ √ 0,5… 2mm برای ضخامت های شیار های 
کنار پروفیل

چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ با استفاده از مرکب چاپ

√ √ √ √ √ √  سیستم تمام اتماتیک روغن کاری قالب های
دستگاه

انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی رگالتور ولتاژ

انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی  سیستم سرد کن هیدرولیکی اکسترا با استفاده از
گاز یا آب

300 m/h 500 m/h 600m/h 600m/h 600m/h 600m/h m/h سرعت تولید دستگاه

5750x1250x1600 3800x850x1550 3800x850x1550 3000x700x1450 2550x700x1450 2550x700x1450 اندازه ها

3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz 3 FAZ, 380-400V AC 50/60 Hz سیستم پاور مرکزی

30 KW 18 KW 15 KW 12 KW 12 KW 10 KW مجموع قدرت دستگاه

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از این 
 مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل استفاده

است

(-10°C ~ 40°C) در دماهای بیشتر از
 این مقدار سیستم های سرد کننده مختلف قابل

استفاده است
دمای محیط

120L 90L 90L 90L 70L 70L ظرفیت باک هیدرولیکی

WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) WIN7 OS (سیستم کامپیوتری لمسی) مانیتور دستگاه

5800 Kg 2750 Kg 2600 Kg 2100 Kg 1600 Kg 1600 Kg وزن

6 Ton 3 Ton 3 Ton 2,5 Ton 1,5 Ton 1,5 Ton ظرفیت باز کردن رول ورق

VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) VERTEX BD FRAMER (CAD) برنامه طراحی

İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) İZFORM OS (CAM) برنامه تولید



 باریک کردن: برای کارگذاری آسان تر
 المان های عمودی پروفیل ها را میتوان

 بین 2-4 میلی متر از هر طرف باریکتر
کرد

 سوراخ پرچینگ )پیچ(: سوراخ های
 استاندارد به قطر 5 میلی متر برای

 اتصال پروفیل ها با پرچ یا پیچ به همدیگر
.انجام می شود

 سوراخ پرچینگ )پیچ( متعدد: در
 صورت لزوم عالوه بر سوراخ 5 میلی

 متری 4 عدد سوراخ به قطر 3 میلی متر
 در چهار طرف سوراخ 5 میلی متری
 انجام می شود. این عملکرد در اتصال
 پروفیل ها به همدیگر موجب افزایش

مقاومت اتصاالت می شود

 برش: تیغه ای با طراحی ویژه عملیات
 برش را بدون بر جا گذاشتن پلیسه انجام

.می دهد

 برش )پنجره از جان(: از جان پروفیل
 به اندازه 50 میلی متر در اندازه جان

 پروفیل که می تواند متغییر هم باشد ای
 پنجره برای اتصال پشت به پشت پروفیل

 .های قائم انجام می شود

 سوراخ ایندکس )یرای اتصال پانل ها به 
 زمین و به همدیگر(: برای اتصال خرپا

 .ها به همدیگرقابل استفاده می باشد

 چاپ جوهرافشان: برای اجتناب از
 خطاهای احتمالی کلیه المان ها با این
 سیستم دارای کد بندی می شوند و این

 کدها به همراه اسم پروژه در روی پروفیل
 ها چاپ می شود. بدین ترتیب در محل

 پروژه عملیات مونتاژ به راحتی انجام می
 شود. در صورت نیاز می توان تاریخ،
 بارکد، یا هر چیز دیگری را هم به متن

.چاپ اضافه نمود

 سوراخ کوچک تاسیسات: سوراخ های 
 استاندارد با قطر 32 میلی متر برای
 عبور تاسیسات برقی و تاسیسات آب

.مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد

 برش گوشه: برای اتصال المانهای میانی 
 یه در پوش پانل ها از این روس برای

اتصال هم می توان استفاده کرد

 باز کردن لیپ: لبه پروفیل به صورت
 90 درجه به باال خم می شود. این ویژگی

 موجب میشود پروفیل قائم به راحتی در
 داخل پروفیل افقی جای گیرد. مزیت این

 سیستم نسبت به سیستم های دیگر باز
 کردن جا برای پروفیل عمودی بدون

 عملیات برش کاری با گرم کردن پروفیل
 است. برش کاری با این روش موجب از

 دست دادن مقاومت پروفیل و در نتیجه
مقاومت و دوام سیستم می شود

 برش پخ: برش پخ برای اتصال المانهای 
 عمودی به بادبندها و خرپاها برای افزایش

 مقاومت اتصاالت مورد استفاده قرار می
 گیرد. برشها به شکل نزدیک به دایره

برش انجام می شوند

 سوراخ بزرگ تاسیسات: بر اساس نیاز 
 سوراخ های بزرگتری برای عبور لوله
 های با قطر بزرگتر نیز قابل انجام می

.باشد



(LSF)تکنولوژی فرمینگ و ساخت سازه ھای فوالدی سبک

شیارهای ایجاد شده در کناره ها:
 در صورت نیاز در تمام مدل های

 دستگاه این امکان برای افزایش
مقاومت پروفیل وجود دارد

A: 75, 90, 100, 140    150mm  
B: 45mm C: 5-12.5mm  

D:0.5-2.0mm

 پروفیل های با ضخامت       میلی متر  
 با      میلی متر از ورق با مشخصات
 مکانیکی تا          با مقاطع        می

باشد. موارد استفاده

 پروژه های هتل، آپارتمانهای لوکس و
منازل مسکونی تا 6 طبقه

 ساختمان های مهمانسرا برای برای تا
6 طبقه

تولید تیر و خرپا

کابین های قابل حمل

سازه های صنعتی- تجاری

A: 150 -350mm B: 60-100mm  
C: 25-40mm D: 1.6-3.0mm

 پروفیل های با ضخامت       میلی متر  
 با       میلی متر با مقاطع        می باشد.

موارد استفاده

 پروژه های هتل، آپارتمانهای لوکس و
منازل مسکونی تا 10 طبقه

 سوله های صنعتی

 پروفیل های مورد استفاده در ستون، تیر،
خرپا، بام، تیر فرعی و سقف

بهسازی سازه های فوالدی سبک

A: 150-350mm B: 60-100mm  
C: 20-30mm D: 1.6-3.0mm  

E: 25mm

 پروفیل های با ضخامت 1.6 میلی متر 
 با 3.0 میلی متر با مقاطع ∑ می باشد.

موارد استفاده

 پروژه های هتل، آپارتمانهای لوکس و
منازل مسکونی تا 10 طبقه

سوله های صنعتی

 پروفیل های مورد استفاده در ستون، تیر،
خرپا، بام، تیر فرعی و سقف

بهسازی سازه های فوالدی سبک

A

D

B

C

A

D

B

C

A

DB

C

A

D

B

C

E

A: 50   60mm B: 40mm  
C: 12.5mm D: 0.5-1.2mm

 پروفیل های با ضخامت       میلی متر  
 با      میلی متر از ورق با مشخصات
 مکانیکی تا          با مقاطع        می

باشد. موارد استفاده

 برای استفاده از مصالح نسوز ما بین  دو
پانل دیواری

ساخت کانتینر

 مدلسازی و استفاده از اندازه های مختلف
 موجب کاهش خطا در تولید پروفیل های
 مورد استفاده در مونتاژ دیوارهای گچی

می شود

 در سازه های بتن آرمه که دیوارهای
 داخلی نقشی در تحمل بار سازه ندارند،
 به جای استفاده از آجر یا مصالح دیگر

 می توان از سیستم سازه ای فوالدی سبک
 استفاده کرد. بدین ترتیب کاهش قابل

 مالحظه ای در وزن سازه و صرفه جویی
اقتصادی می توان کرد

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0.5
0.51.2

2.0

1.6
3.0

S550
S550

C/U
C/U

C/U

سوراخ پرچ یا پیچ

برش

سوراخ های عبور تاسیسات

باریک کردن
باز کردن یا برش اتصاالت

و و



 غرور تولید را به نام کشورمان با جهان به اشتراک
.می گذاریم
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