• ﺑﺎزدﯾﺪ و اﻧﺪازه ﺑﺮداری

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش  ،ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﺑﺮداری درب ﺳﮑﺸﻨﺎل ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه
ھﺎی ﻣﺘﺪاول و راﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻮع درب ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﺑﺮداری ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﻤﺎ از
اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آن را ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دھﻨﺪ

اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﻧﺪازه ﺑﺮداری ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ درب ﺳﮑﺸﻨﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ از اﺑﻌﺎد ﭼﮫﺎرﮔﻮش ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ از ﻋﺪم وﺟﻮد ھﺮ ﻧﻮع ﺷﯽ
ﻣﺰاﺣﻢ در ﮐﺎدر ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ )اﺟﺴﺎﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و (...

در ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو  ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ درب
ﺳﮑﺸﻨﺎل )زﯾﺮ ﺳﻘﻔﯽ ( ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺪ دارای ھﺪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ درب ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  21ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ( و ﯾﺎ ارﺗﻔﺎع ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .

ﻋﺮض ﮐﺎدر ﻧﺼﺐ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
)دﻗﯿﻖ و از داﺧﻞ ﮐﺎر )دل ﺑﻪ دل ﺳﺘﻮن و ﯾﺎ دﯾﻮار
اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ارﺗﻔﺎع ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ را دﻗﯿﻘﺎ از ﮐﻒ )ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ( ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ از ﮐﻒ ﺗﺎ
زﯾﺮ ھﺪ)در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ
ھﺪ درب ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ  21ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ

در ﺟﺪول زﯾﺮ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ
درب ﺳﮑﺸﻨﺎل را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﻧﻮع ﭘﻨﻞ /

ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع

ﭘﻨﻞ ﮐﺘﯿﺒﻪ دار

ﻋﺮض  /ارﺗﻔﺎع

225 Cm _ 300 Cm

ﻋﺮض  /ارﺗﻔﺎع

ﻋﺮض  /ارﺗﻔﺎع

ﻋﺮض  /ارﺗﻔﺎع

225 Cm _ 350 Cm

225 Cm _ 400 Cm

225 Cm _ 450 Cm

221 Cm _ 350 Cm

221 Cm _ 400 Cm

221 Cm _ 450 Cm

ﭘﻨﻞ ﺳﻪ ﺷﯿﺎر

221 Cm _ 300 Cm

221 Cm _ 350 Cm

221 Cm _ 400 Cm

221 Cm _ 450 Cm

ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺪل ﮐﺘﯿﺒﻪ دار  246ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و در ﻣﺪل ﺷﯿﺎردار  242ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

