
 ِٚشٚظٙا، .1966 فٟ اٌششوح ذؤعغد

  تاٌفؼً ٠ؼًّ واْ  واسد٠ٍٟ، ف١شظ١ٍ١ٛ

  ِٕز اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ِعاي فٟ

  واْ أخشٜ ششوح ِغ اٌخّغ١ٕ١اخ

  واسد٠ٍٟ، ٌٟ .اف .فٟ & .ظٟ ٠ّرٍىٙا،

  ٚششوح .ِٛظٛدج  ذضاي ال ٚاٌرٟ

  .ظٟ ” اتٕح أٔٙا اػرثاس ٠ّىٓ “أرع١أفش”

  “واسد٠ٍٟ ٌٟ .اف .فٟ &

 ششوح أٔٙا ػٍٝ “اسذ١ع١أفش” ذؤعغد

  ٚأطثؽد تغشػح ذطٛسخ ٟٚ٘ ؼشف١ح،

 ٚف١ّا طٕاػ١ح ششوح لظ١شج فرشج فٟ

  .فؼ١ٍح ششوح تؼذ

  فٟ سائذج ششوح ٟ٘ “اسذ١ع١أفش” ا٢ْ

  و١فا اٌضظاظ١ح، اٌث١ٛخ ِعاي فٟ ا٠طا١ٌا

  .إٔعاصاذٙا ٚٔٛع ٔٛػا،

اٌث١ٛخ اٌضظاظ١ح ٚاٌّؼذاخ 

اٌث١ٛخ اٌضظاظ١ح راخ أٌٛاغ ذ١ٌٛذ اٌطالح اٌشّغ١ح وغمف
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ػالٚج ػٍٝ اٌف١١ٕٓ –فشد ػًّ، ٚٔظفُٙ ِٛظف١ٓ  ٠50رىْٛ أفشاد ػًّ اٌششوح ِٓ 

.  ٚاٌّظ١ّّٓ ٚاٌّششف١ٓ  ِٚذ٠شٞ األؼٛاع

 ِٓ تاٌؼذ٠ذ اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ِٓ ١٘ىراس 50 إٌٝ 40  ِٓ تإٔراض “أر١ع١أفش” ذمَٛ

 ٚذشو١ثٙا ذغ١ٍّٙا ٠رُ اٌرٟ اٌف١ٕح تاألٔظّح ذع١ٙضٖ ٠رُ ِٚؼظّٙا .ع٠ٕٛا إٌّارض

 اٌث١ٛخ” تـ  اإلٔراض ذؽغ١ٓ ذُ لذ األخ١شج، اٌغٕٛاخ ٚفٟ .اٌششوح لثً  ِٓ ِثاششج

 إٔراض إلػافح اٌغطػ، ػٍٝ اٌشّغ١ح اٌطالح ذ١ٌٛذ أٌٛاغ راخ ،“اٌشّغ١ح اٌضظاظ١ح

  .اٌرم١ٍذٞ ٚاٌخؼشٚاخ اٌض٘ٛس إلٔراض اٌىٙشتائ١ح اٌطالح

 ت١ٛذٙا ِٓ وث١ش ػذد ٌٚىٓ اال٠طاٌٟ، ٌٍغٛق ذٛظ١ٙٗ ٠رُ “أر١ع١أفش” إٔراض ِؼظُ

 اٌغ١ش ٚاٌذٚي أٌّا١ٔا، ع٠ٛغشا، ِصً  االظٕث١ح، اٌذٚي فٟ أ٠ؼا ت١ؼٙا ٠رُ اٌضظاظ١ح

  .ٚا١ٌاتاْ األٚعط اٌششق إٌٝ أفش٠م١ا شّاي ِٓ أٚسٚت١ح
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اإلٔراض
 اٌف١ٍّ١ح تاٌّادج اٌّغطاج اٌّذاخٓ ِصً) ٚاألسخض األتغط ِٓ ا١ٌٙاوً، ظ١ّغ ٠شًّ اإلٔراض

 ألٞ ذشو١ة أٞ ِغ اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ) تاألٔظّح ٚاٌّعٙضج ذؼم١ذا األوصش إٌٝ (اٌثالعر١ى١ح

  (داخ١ٍح صساػح

 اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ” ٠غّٝ ِا ٠شًّ ٚا٢ْ اإلٔراض، ذؽغ١ٓ ذُ ٌمذ األخ١شج، اٌغٕٛاخ فٟ

 تؤٌٛاغ ذغط١رٗ ذرُ اٌعٕٛتٟ اٌعأة ػٍٝ اٌغطػ تؤْ اٌؽم١مح إٌٝ ٠ؼٛد ٚاالعُ “اٌشّغ١ح

 اٌطش٠مح، ٚتٙزٖ .ٚاٌضظاظ١ح اٌثالعر١ى١ح األٌٛاغ ِصً اٌرم١ٍذ٠ح اٌّٛاد ِٓ تذال شّغ١ح طالح

 ت١ؼٙا ِٓ التذ أٚ ٌؼشٚسذٙا اعرخذاِٙا ِٓ التذ وٙشتائ١ح طالح ٠ٕرط اٌضظاظٟ اٌث١د

 أٚ اٌخؼشٚاخ إلٔراض اٌضظاظٟ اٌث١د اعرخذاَ ٠ّىٓ ٚتاٌطثغ، .طالح ذٛص٠غ  ٌششوح

  .اٌشّاٌٟ اٌعأة فٟ اٌغطػ ظضء خالي ِٓ اٌذاخً إٌٝ اٌمادَ اٌؼٛء تفؼً اٌض٘ٛس

 اٌٛؼ١ذج اال٠طا١ٌح اٌششوح ػ١ٍّح تظٛسج اٌششوح ٘زٖ ذعؼً ٚاٌرٟ “أر١ع١أفش” خظٛط١ح

 ِعاي فٟ –ذؼم١ذا األوصش ؼرٝ –ِششٚع أٞ ذؽم١ك ػٍٝ لذسذٙا ٟ٘ اٌّعاي، ٘زا فٟ

  .اٌّؽ١ّح اٌضساػاخ

 ٠رُ ذط٠ٛش ٚوً اٌّٛلغ، فٟ اٌرشو١ثاخ اخرثاس إٌٝ اٌّششٚع ِغٛدج ِٓ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘زا

 األعؼاس ػشع ؼغاب  ِٓ شٟء، وً تاذثاع اٌف١ْٕٛ ٠مَٛ ٌٚزا، .اٌششوح داخً ذظ١ّّٗ

 اٌّٛلغ، فٟ اٌرع١ّغ إٌٝ اٌّظٕغ داخً األظضاء ذؽم١ك ِٓ ٚذٕف١ز٘ا، اٌّثىشج، اٌخطط إٌٝ

 إٌٙائٟ اٌرغ١ٍُ إٌٝ اٌرشو١ثاخ، ِغ ع١ؼٍّْٛ ٚاٌز٠ٓ اٌّشرشٞ، ػًّ أفشاد ذذس٠ة ِٓ

   .واٍِح تظٛسج اٌّعٙض ١ٌٍٙىً

 تظٛسج ػّالإ٘ا اذثاع فٟ ذغرّش اٌضظاظٟ، اٌث١د ذغ١ٍُ تؼذ اسذ١ع١أفش، إٌٙا٠ح، فٟ

 اٌششوح ذىْٛ ِا دائّا  اٌرعش٠ة، فرشج إذّاَ تؼذ اٌغٕٛاخ ؼرٝ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٚ٘زا .ِؽذدج

 اٌرشو١ة ذؽذ٠س أٚ ٌٍظ١أح، ػشٚس٠ا ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ ٚاٌزٞ ذذخً أٞ ٌرٕف١ز ِراؼح

  .اٌؽذ٠صح اٌرىٌٕٛٛظ١اخ تٛاعطح
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اٌث١د اٌضظاظٟ
 األوصش اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ فٟٙ ٌٚزا، .اٌرشو١ة ِٓ ٔٛع أٞ ِغ ذع١ٙض٘ا ١ٌرُ ٚاألٔغة ٚاأللٜٛ، ٌالعرخذاَ، ذؼذدا األوصش ٟٚ٘ .ِٕرعاذٕا ِؼذي لّح ٟ٘ اٌضظاظ١ح  اٌث١ٛخ

  .اٌرشو١ثاخ ٌع١ّغ ِالئّح

 ػٍٝ SFC، STO، FUTURA، VENLO ٚ SOLAR ذغّٝ ٚاٌرٟ ٚخظٛط١رٗ، تخٛاطٗ ِٕٙا ٚوً اٌضظاظ١ح، اٌث١ٛخ ِٓ اٌّخرٍفح إٌّارض ٠شًّ ِٕرعاذٕا ِؼذي

  .اٌرٛاٌٟ

FUTURAالثيث الزجاجي 

  ٌغطػ  ٠ّىٓ  رٌه، ػٍٝ ػالٚ خظائظٗ، تع١ّغ ٠ٚؽرفظ  .STO  ٔٛع ذطٛس إٔٗ

  اٌث١د فٟ اٌّّىٓ تاألوغع١ٓ ٌٍرشثغ األلظٝ تاٌؽذ ٠ٚغّػ واًِ، تشىً ٠ٕفرػ أْ

 .اٌضظاظٟ

VENLOالثيث الزجاجي 

 ألظٝ تؽذ وث١شج صظاض ٚأٌٛاغ  أفم١ح دػاِح  رٚ اٌىالع١ىٟ اٌضظاظٟ اٌث١د ٘ٛ

 .اٌضظاظٟ اٌث١د داخً اٌطث١ؼ١ح ٌإلػاءج

  األدٔٝ اٌؽذ ٠ىْٛ ؼ١س ٚاٌض٘ٛس، اٌخؼشٚاخ ٌّٕٛ األفؼً ٘ٛ اٌضظاظٟ اٌث١د ٘زا

  .اٌع١ذج ٌٍٕرائط ػشٚس٠ا ا١ٌٙىً ٌظً

:SFCالثيث الزجاجي 

.  “االِرذاد اٌٛاعغ”إٔٗ األوصش والع١ى١ح، رٚ دسظر١ٓ، ٚأ٠ؼا ٠غّٝ د١ٌٚا 

  ٚذؼذد تاألوغع١ٓ ٚاٌرشثغ اٌغطٛع خٛاص تفؼً طٍثا األوصش اٌضظاظٟ اٌث١د ٚ٘ٛ

  .تٗ اٌخاطح االعرخذاَ

  :STO الزجاجي الثيث

  .تاألوغع١ٓ ٌٍرشثغ ٠غّػ ٚ٘ٛ .طغ١شج أعطػ راخ أفم١ح تذػاِح ِظُّ صظاظٟ ت١د ٚ٘ٛ

   .إٌظاَ ِٓ ٔٛع أٞ ٌرشو١ة ِصاٌٟ ٚ٘ٛ

 اسذفاػاخ  ِغ (ٌالعرخذاَ لاتً  اسذفاع) ػا١ٌح لٕٛاخ اسذفاػاخ ػٍٝ اٌؽظٛي اٌّّىٓ ِٓ

ٔغث١ا ِرٛاػؼح

الشوسي الزجاجي الثيث جصوين

 ٌرشو١ة اعرخذاِٗ ٠ّىٓ ٚإطاسٖ اٌضظاظٟ اٌث١د فغطػ ٌٚزا اٌشّغ١ح، ٌألٌٛاغ ذاَ ترىاًِ اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ِٓ اٌؼذ٠ذج إٌّارض ٠مذَ ٌششورٕا (اٌشّغٟ اٌضظاظٟ اٌث١د ذظ١ُّ) SGD لغُ

  .اٌّغرمثً فٟ اٌّظادس أُ٘ أؼذٜ عرىْٛ ٚاٌرٟ اٌعذ٠ذج ذىٍفح ٚاأللً إٌظ١فح ٚاٌطالح .٘زٖ اٌعذ٠ذج اٌطالح ِظذس ذىٌٕٛٛظ١ا

  اٌشّغٟ، ذ١شٌِٛٛوظ ِصً األسخض إٌّٛدض أٚ األخشٜ، فٟ اٌشّغ١ح ٚاألٌٛاغ ٚاؼذ تأؽذاس تاٌضظاض ٚاٌّغطاج اٌشّغ١ح، STO أٚ  اٌشّغ١ح SFC ِصً اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ّٔارض ٔمذَ

  .األخش اٌعأة ػٍٝ ٚاألٌٛاغ تالعر١ى١ح، ف١ٍّ١ح تّادج ظضئ١ا ذغط١رٗ ذرُ اٌغطػ أْ ؼ١س

 اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ٚتٕاء ذٛس٠ذ تاعرطاػرٕا ٔؽٓ ا٢ْ، اٌشّغ١ح، اٌرىٌٕٛٛظ١ا ِعاي فٟ األُ٘ اٌششوح ِغ تاٌرؼاْٚ  ٚاإلٔشائٟ، اٌفٕٟ اٌعأة ِٓ ٌىً ٚاالخرثاس ٚاٌرظ١ُّ اٌرؽ١ًٍ ِٓ فرشج تؼذ

.اٌرا١ٌح اٌظٛس فٟ  ِٛػػ ٘ٛ وّا تاٌفؼً اٌّث١ٕح ِصً اٌىاٍِح،
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SFCالثيث الزجاجي 

.  “االِرذاد اٌٛاعغ”–اٌث١د اٌضظاظٟ رٚ ِٕؽذس٠ٓ ػش٠ؼ١ٓ 

 أٞ ترشو١ة ذغّػ اٌرٟ اٌذػّاخ ،IPE أػّذج ِغ ظذا، لٛٞ ١٘ىً

.اٌّؼٍمح  األٚػ١ح ٠شًّ تّا خاسظ١ح، أٚ داخ١ٍح ِؼذاخ

 اعرخذاَ ٠ّٚىٕه .ع80ُ أٚ 60.72 صظاض  تؤٌٛاغ ذغط١رٗ ٠ّىٓ

 اٌضظاض أٚ اٌطافٟ  اٌشفاف اٌؼادٞ اٌضظاض أٚ اٌىاذذساٌٟ اٌضظاض

  .(اٌّؼاٌط) األِٕٟ

  .تاألوغع١ٓ ٌإلشثاع ٚاعؼح ٚظأث١ح ػ٠ٍٛح تٕٛافز ذع١ٙضٖ ٠رُ

SFCاٌث١د اٌضظاظٟ 

: الوصف الفني

  ظٍفٕرٙا ذرُ األظضاء ٚوافح .اٌّٛلغ فٟ ٌٍرع١ّغ ٚظا٘ض ؼذ٠ذ، تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛع اٌشئ١غٟ ا١ٌٙىً

UNI-EN ٌمٛاػذ ٚفما االعراذ١ىٟ ٚاٌؽغاب .اٌرآوً ػذ ٚؼّا٠رٙا 13031-1. 

اٌرغط١ح تاٌضظاض، ٠رُ ذصث١رٗ ػٍٝ تشٚف١الخ ذؽًّ صظاض ا١ٌَّٕٛ ِغ  خشرك دٚذشاي، أٚ فٟ ؼاٌح أْ ٠ىْٛ 

. PVCِطٍٛتا،  ٠رُ ذصث١رٗ ػٍٝ تشٚف١الخ ؼذ٠ذ ِعٍفٓ ٚخشرك 

.  ٔٛافز ػ٠ٍٛح ٚظأث١ح ِغرّشج، ٠رُ اٌرؽىُ ف١ٙا تٛاعطح طٕاد٠ك اٌرشٚط ِغ اٌؽٛاًِ

. األتٛاب ِظٕٛػح ِٓ تشٚف١الخ أ١ٌَّٕٛ

(  َ 20.00َ إٌٝ  6.40ػٕذ اٌطٍة، وً ل١اط ِٓ )َ  12.80َ أٚ  9.60: ػشع اٌّّشٝ

َ   4.00َ أٚ  3.732: عٕاد األػّذج

َ أٚ أػٍٝ   5.00َ إٌٝ  3.00ػٕذ اٌطٍة ِٓ : االسذفاع ػٕذ اٌّضساب

َ 1.70: ٔٛافز اٌغطػ ٚاٌعٛأة

(دسظح 22% )40: أؽذاس اٌغطػ

َ 3.00َ، االسذفاع 2.50اٌؼشع : األتٛاب
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:STOالثيث الزجاجي 

. راخ اٌذػاِح األفم١ح ٚاألعطػ اٌظغ١شج STOاٌث١ٛخ اٌضظاظ١ح 

، ٚاٌذػاِاخ اٌرٟ ذغّػ ترشو١ة أٞ ِؼذاخ داخ١ٍح أٚ ١٘IPEىً لٛٞ ظذا، تؤػّذج 

.خاسظ١ح، تّا ٠شًّ األٚػ١ح اٌّؼٍمح

٠ّٚىٕه اعرخذاَ عٛاء . عُ 80أٚ  ٠60.72ّىٓ ذغط١رٙا تؤٌٛاغ صظاض وث١شج 

(.  اٌّؼاٌط)اٌضظاض اٌىاذذساٌٟ أٚ اٌضظاض اٌؼادٞ اٌشفاف اٌطافٟ أٚ اٌضظاض األِٕٟ 

.  ٠رُ ذع١ٙض٘ا تٕٛافز ػ٠ٍٛح ٚظأث١ح ٚاعؼح ٌٍرشثغ  تاألوغع١ٓ

STOاٌث١د اٌضظاظٟ 

:  الوصف الفني

  ظٍفٕرٙا ذرُ األظضاء ٚوافح .اٌّٛلغ فٟ ٌٍرع١ّغ ٚظا٘ض ؼذ٠ذ، تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛع اٌشئ١غٟ ا١ٌٙىً

UNI-EN ٌمٛاػذ ٚفما االعراذ١ىٟ ٚاٌؽغاب .اٌرآوً ػذ ٚؼّا٠رٙا 13031-1

 ٠ىْٛ أْ ؼاٌح فٟ أٚ دٚذشاي، خشرك  ِغ ا١ٌَّٕٛ صظاض ذؽًّ تشٚف١الخ ػٍٝ ذصث١رٗ ٠رُ تاٌضظاض، اٌرغط١ح

 .PVC ٚخشرك ِعٍفٓ ؼذ٠ذ تشٚف١الخ ػٍٝ ذصث١رٗ ٠رُ  ِطٍٛتا،

  .اٌؽٛاًِ ِغ اٌرشٚط طٕاد٠ك تٛاعطح ف١ٙا اٌرؽىُ ٠رُ ِغرّشج، ٚظأث١ح ػ٠ٍٛح ٔٛافز

 .أ١ٌَّٕٛ تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛػح األتٛاب

  (َ 20.00 إٌٝ َ 6.40 ِٓ ل١اط وً اٌطٍة، ػٕذ) َ 12.80  أٚ 9.60َ :اٌّّشٝ ػشع

  َ 4.00 أٚ َ 3.732 :األػّذج عٕاد

  أػٍٝ أٚ َ 5.00 إٌٝ َ 3.00 ِٓ اٌطٍة ػٕذ :اٌّضساب ػٕذ االسذفاع

َ 1.70 :ٚاٌعٛأة اٌغطػ ٔٛافز

(دسظح 22) %40 :اٌغطػ أؽذاس

َ 3.00 االسذفاع َ،2.50 اٌؼشع :األتٛاب

اي. أس. اط ارتيجيانفر



:  FUTURAالثيث الزجاجي  

  .اٌظغ١شج ٚاألعطػ األفم١ح اٌذػاِح راخ FUTURA اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ

 أٚ داخ١ٍح ِؼذاخ أٞ ترشو١ة ذغّػ اٌرٟ ٚاٌذػاِاخ ،IPE تؤػّذج ظذا، لٛٞ ١٘ىً

.اٌّؼٍمح األٚػ١ح ٠شًّ تّا خاسظ١ح،

 عٛاء اعرخذاَ ٠ّٚىٕه .عُ 80 أٚ 60.72 وث١شج صظاض تؤٌٛاغ ذغط١رٙا ٠ّىٓ

  .(اٌّؼاٌط) األِٕٟ اٌضظاض أٚ اٌطافٟ اٌشفاف اٌؼادٞ اٌضظاض أٚ اٌىاذذساٌٟ اٌضظاض

 فٟ اٌّّىٓ تاألوغع١ٓ ٌٍرشثغ األلظٝ تاٌؽذ ٠غّػ واًِ تشىً ٌٍفرػ لاتً عطػ

  .اٌضظاظٟ اٌث١د

FUTURAاٌث١د اٌضظاظٟ 

:  الوصف الفني

  ظٍفٕرٙا ذرُ األظضاء ٚوافح .اٌّٛلغ فٟ ٌٍرع١ّغ ٚظا٘ض ؼذ٠ذ، تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛع اٌشئ١غٟ ا١ٌٙىً

UNI-EN ٌمٛاػذ ٚفما االعراذ١ىٟ ٚاٌؽغاب .اٌرآوً ػذ ٚؼّا٠رٙا 13031-1. 

 ٠ىْٛ أْ ؼاٌح فٟ أٚ دٚذشاي، خشرك  ِغ ا١ٌَّٕٛ صظاض ذؽًّ تشٚف١الخ ػٍٝ ذصث١رٗ ٠رُ تاٌضظاض، اٌرغط١ح

 .PVC ٚخشرك ِعٍفٓ ؼذ٠ذ تشٚف١الخ ػٍٝ ذصث١رٗ ٠رُ  ِطٍٛتا،

  .اٌؽٛاًِ ِغ اٌرشٚط طٕاد٠ك تٛاعطح ف١ٙا اٌرؽىُ ٠رُ ِغرّشج، ٚظأث١ح ػ٠ٍٛح ٔٛافز

 .أ١ٌَّٕٛ تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛػح األتٛاب

 (َ 20.00 إٌٝ َ 6.40 ِٓ ل١اط وً اٌطٍة، ػٕذ) َ 10.00 :اٌّّشٝ ػشع

  َ 4.00 أٚ َ 3.732 :األػّذج عٕاد

  أػٍٝ أٚ َ 5.00 إٌٝ َ 3.00 ِٓ اٌطٍة ػٕذ :اٌّضساب ػٕذ االسذفاع

.وٍٟ فرػ راخ فرؽاخ أٚ/ٚ عطػ :اٌر٠ٛٙح

(دسظح 22) %40 :اٌغطػ أؽذاس

َ 3.00 االسذفاع َ،2.50 اٌؼشع :األتٛاب

اي. أس. اط ارتيجيانفر



:  VENLOالثيث الزجاجي 

Venlo اٌث١د اٌضظاظٟ األوصش ش١ٛػا، رٚ دػاِح أفم١ح ٚأعطػ طغ١شج ٛ٘  .

١٘ىً لِٟٛ ظذا، رٚ  أػّذج أٔثٛت١ح  ٚدػاِاخ أفم١ح ٚاٌرٟ ذغّػ ترشو١ة أٞ صسع، تّا ٠شًّ األٚػ١ح  

.  اٌّؼٍمح

  اٌشّظ ٌؼٛء األلظٝ اٌؽذ أظً ِٓ عُ 112 أٚ 100  اٌضظاض ِٓ ظذا وث١شج تؤٌٛاغ ذغط١رٗ ٠ّىٓ

 .اٌّؼاٌط أٚ اٌشفاف اٌؼادٞ اٌضظاض عٛاء اعرخذاَ ٠ّٚىٕه  .اٌضظاظٟ اٌث١د داخً

. ٠رُ ذع١ٙضٖ تٕٛافز ػ٠ٍٛح ٚاعؼح ِٓ أظً اٌرشثغ تاألوغع١ٓ، ٠ٚرُ طٕؼٗ ِٓ شالشح أٌٛاغ ِٓ اٌضظاض

VENLOاٌث١د اٌضظاظٟ 

:  الوصف الفني

  ػذ ٚؼّا٠رٙا ظٍفٕرٙا ذرُ األظضاء ٚظ١ّغ .اٌّٛلغ فٟ ٌٍرع١ّغ ٚظا٘ض ؼذ٠ذ، تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛع اٌشئ١غٟ ا١ٌٙىً

UNI-EN ٌمٛاػذ ٚفما االعراذ١ىٟ ٚاٌؽغاب .اٌرآوً 13031-1. 

  .ا١ٌَّٕٛ صظاض ذؽًّ تشٚف١الخ ػٍٝ ذصث١رٗ ٠رُ تاٌضظاض، اٌرغط١ح

  .اٌؽٛاًِ ِغ اٌرشٚط طٕاد٠ك تٛاعطح ف١ٙا اٌرؽىُ ٠رُ أٌٛاغ، 3 أٚ 2 تـ ػ٠ٍٛح ٔافزج

 .أ١ٌَّٕٛ تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛػح األتٛاب

َ 12.80- 12.00 –9.60–8.00–6.40:اٌّّشٝ ػشع

  َ 4.50 أٚ َ 4.00 :األػّذج عٕاد

  أػٍٝ أٚ َ 5.00 إٌٝ َ 4.00 ِٓ اٌطٍة ػٕذ :اٌّضساب ػٕذ االسذفاع

أٌٛاغ 3 أٚ 2 –َ 1.20 :اٌغطػ ٔٛافز

(دسظح 22) %40 :اٌغطػ أؽذاس

َ 3.00 االسذفاع َ،2.50 اٌؼشع :األتٛاب

اي. أس. اط ارتيجيانفر



جصوين الثيث الزجاجي الشوسي

هصدر تديل للطاقة النظيفة: الثيث الزجاجي

  ذاَ ترىاًِ اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ّٔارض ِٓ اٌؼذ٠ذ ٠مذَ ٌششورٕا (اٌشّغ١ح اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ذظ١ُّ) SGD  لغُ

 اٌطالح ِظزس ذىٌٕٛٛظ١ا ذشو١ة أظً ِٓ اعرخذاِٗ ٠ّىٓ ٚإطاسٖ اٌضظاظٟ اٌث١د فغطػ ٌٚزا اٌشّغ١ح، ٌألٌٛاغ

 .اٌّغرمثً فٟ اٌّظادس أُ٘ أؼذٜ عرىْٛ اٌرٟ اٌعذ٠ذج ذىٍفح ٚاأللً إٌظ١فح ٚاٌطالح .٘زٖ اٌعذ٠ذج

 تأؽذاس تاٌضظاض ٚاٌّغطاج اٌشّغ١ح، STO أٚ  اٌشّغ١ح SFC ِصً اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ّٔارض ٔمذَ

  أْ ؼ١س اٌشّغٟ، ذ١شٌِٛٛوظ ِصً األسخض إٌّٛدض أٚ األخشٜ، فٟ اٌشّغ١ح ٚاألٌٛاغ ٚاؼذ

  .األخش اٌعأة ػٍٝ ٚاألٌٛاغ تالعر١ى١ح، ف١ٍّ١ح تّادج ظضئ١ا ذغط١رٗ ذرُ اٌغطػ

  اٌششوح ِغ تاٌرؼاْٚ ٚاإلٔشائٟ، اٌفٕٟ اٌعأة ِٓ ٌىً ٚاالخرثاس ٚاٌرظ١ُّ اٌرؽ١ًٍ ِٓ فرشج تؼذ

  اٌىاٍِح، اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ٚتٕاء ذٛس٠ذ تاعرطاػرٕا ٔؽٓ ا٢ْ، اٌشّغ١ح، اٌرىٌٕٛٛظ١ا ِعاي فٟ األُ٘

  .اٌرا١ٌح اٌظٛس فٟ  ِٛػػ ٘ٛ وّا تاٌفؼً اٌّث١ٕح ِصً

ذظ١ُّ اٌث١د اٌضظاظٟ اٌشّغٟ 

ٚاالٔؽذاساخ اٌعٕٛت١ح ذىْٛ ِغطاج ذّاِا تؤٌٛاغ   . تؼغ ػٛء اٌث١ٛخ اٌضظاظ١ح اٌشّغ١ح تإٔراض اٌض٘ٛس أٚ خالي اٌرشو١ة

.  شّغ١ح، ٚاألخشٜ ذعاٖ االذعاٖ اٌشّاٌٟ ذىْٛ ِغطاج تاٌضظاض

اي. أس. اط ارتيجيانفر



ت١د اٌّادج اٌف١ٍّ١ح اٌثالعر١ى١ح

 ت١ٛخ ٚا١ٌَٛ، .الرظاد٠ح تظٛسج األخشٜ اٌضساػاخ أٚ اٌّثىش اإلٔراض ٌؽّا٠ح األعاع١ح تاألظضاء فمط ٚاٌّعّؼح اٌشف١ؼح، اٌؽذ٠ذ ١٘اوً أٚ اٌخشة ِٓ اٌّظٕٛػح اٌف١ٍّ١ح اٌّادج ٌث١ٛخ اٌٛلد ٠ؼذ ٌُ

 اٌف١ٍّ١ح اٌّٛاد خظائض ألْ فمط األخشٜ، اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ػٓ الرظاد٠ح أوصش ٟٚ٘ .اٌخاطح اٌش٠اغ ٚفٟ ؼًّ، أٞ ٌذػُ ؼغاتٙا ٠رُ ١٘اوً ِٓ ِظٕٛػح ذىْٛ تٕا اٌخاطح اٌف١ٍّ١ح اٌّادج

.اٌخف١ف إٌمً ٠خض ف١ّا ٚأ٠ؼا اٌرىٍفح ٠خض ف١ّا ١ِضج ٟٚ٘ ا١ٌٙىً، ؼادز ترم١ًٍ ذغّػ اٌثالعر١ى١ح

  .ٚاٌض٘ٛس اٌخؼشٚاخ صساػح أظً ِٓ اٌخظٛص، ٚظٗ ٚػٍٝ األٌٛاغ، ِٓ ٔٛع تؤٞ ٚأ٠ؼا ٚظأث١ح، ػ٠ٍٛح تٕٛافز اٌث١ٛخ ٘زٖ ذع١ٙض ٠ّىٓ أ٠ؼا األخشٜ إٌّادض ِصً

   “ت١ٌٍٛٛوظ” ٚ “ذٟ اذش ذ١شٌِٛٛوظ” ،“ذ١شٌِٛٛوظ” ،“ذأً ِاٌرٟ” ذغّٝ ٚاٌرٟ ٚخظٛط١رٗ، خظائظٗ ٌٗ ِٕٙا ٚوً اٌثالعر١ى١ح، اٌف١ٍّ١ح اٌّادج ت١ٛخ ِٓ اٌّخرٍفح إٌّارض ٠شًّ ِٕرعاذٕا ِؼذي

  .اٌرٛاٌٟ ػٍٝ

:  هالحي جانل

ٚٔظاَ اٌرشثغ تاألوغع١ٓ اٌعأثٟ اٌخاص . ٘ٛ ا١ٌٙىً األتغط ٚاألسخض ٚذرُ ذغط١رٗ تّادج ف١ٍّ١ح تالعر١ى١ح

.  تٗ ٠رىْٛ ِٓ ط١ح ِٓ اٌّادج اٌف١ٍّ١ح اٌعأث١ح

ٚفٟ تؼغ األؼ١اْ، ٠ّىٓ اعرخذاِٗ ػٍٝ أٔٗ ذظ١ًٍ، (. ِٕرفخح)٠ّىٓ ذغط١رٗ تّادج ف١ٍّ١ح ِفشدج أٚ ِضدٚظح 

.  فٟ ؼاٌح ذغط١رٗ تشثىح ذظ١ًٍ، فٟ ِىاْ اٌّادج اٌف١ٍّ١ح

الثيث الزجاجي جيرهولوكس

 اٌؽذ ػٍٝ ٌٍؽظٛي ػ٠ٍٛح تٕٛافز ذع١ٙضٖ ٠رُ اٌعأثٟ، تاألوغع١ٓ اٌرشثغ ٔظاَ تعأة .“ذأً ِاٌرٟ” ذطٛس

  .ِّىٕح ذىْٛ َ 5 ؼذ إٌٝ اٌّضساب ٚاسذفاػاخ .ٌٍر٠ٛٙح األلظٝ

  .(ِٕرفخح) ِضدٚظح أٚ ِفشدج ف١ٍّ١ح تّادج ذغط١رٗ ٠ّىٓ

:  الثيث الزجاجي جيرهولوكس اجش جي

 .أفم١ح تذػاِاخ ذؽم١مٗ ٠رُ اٌشئ١غٟ ٚاإلطاس .ف١ٍّ١ح تّادج اٌّغطٝ اٌضظاظٟ اٌث١د ِعاي فٟ األخ١شج اٌخطٛج

 ِٓ اٌذػاِاخ، ٚذؽد .ٌٍٕٚٛافز ٌٍغطػ اٌف١ٍّ١ح ٌٍّادج األلٛاط ٕ٘ان ذٛظذ اٌذػاِاخ، ٘زٖ ِٓ وً ٚفٛق

  .اٌذاخٍٟ اٌرشو١ة ِٓ ٔٛع أٞ إسفاق اٌّّىٓ

 .ِّىٕح ذىْٛ َ 5 ؼذ إٌٝ اٌّضساب ٚاسذفاػاخ .ٌٍر٠ٛٙح األلظٝ اٌؽذ ػٍٝ ٌٍؽظٛي ػ٠ٍٛح تٕٛافز ذع١ٙضٖ ٠رُ

  .(ِٕرفخح) ِضدٚظح أٚ ِفشدج ف١ٍّ١ح تّادج ذغط١رٗ ٠ّٚىٓ

الثيث الزجاجي توليلوكس

 ٠ٚرُ .ِعؼذ تالعر١ه أٚ تضظاض عٛاء ذغط١رٙا ذرُ ٚاٌعٛأة .اٌف١ٍّ١ح تاٌّادج اٌّغطٝ ٌٍّؼذي اٌؼٍٛٞ إٌّرط

.ٚاعؼح ػ٠ٍٛح تٕٛافز ذع١ٙضٖ

  ِضدٚظح أٚ ِفشدج ف١ٍّ١ح تّادج ذغط١رٗ ٠ّٚىٓ .ؼًّ أٞ ٠ؽًّ أْ ٠ّىٓ تاٌرشٚط، ذؼًّ تذػاِاخ ا١ٌٙىً،

.(ِٕرفخح)

اي. أس. اط ارتيجيانفر



:جانل هالحي

 ٚفما ِثٕٝ ٌٚىٓ تغ١ط ٚ٘ٛ ششورٕا، تٛاعطح إٔراظٗ ٠رُ اٌزٞ األعًٙ ا١ٌٙىً ٚ٘ٛ

   .اسذفاع َ 3.5 ؼذ إٌٝ ذظً أْ ٠ّىٓ ٚاألػّذج . ٚاٌٛظائف اٌمٛج ِؼا١٠ش ٌىافح

 ذذ٠ٚش ٔظاَ تٛاعطح ا١ٌٙىً فٛق ِذ٘ا ٠رُ ٚاٌرٟ ،PE ف١ٍّ١ح تّادج ٟ٘ اٌرغط١ح

.ذظ١ًٍ و١ٙىً اعرخذاِٗ ٠ٚرُ ذظ١ًٍ، تشثىح أ٠ؼا ذغط١رٗ ٠ّٚىٓ .تغ١ط

 ٠ىْٛ أْ ؼاٌح ٚفٟ .األِطاس ١ِاٖ أظً ِٓ ِضاس٠ة ِغ أٚ تٛاعطح ذغ١ٍّٗ ٠ّىٓ

  .األطشاف فٟ ٚذظشفٗ األِطاس ١ِاٖ وافح ذعّغ اٌف١ٍّ١ح فاٌّادج ِضاس٠ة، تذْٚ

ِاٌرٟ ذأً

:الوصف الفني

 .اٌرآوً ػذ ٚؼّا٠رٙا ظٍفٕرٙا ذرُ األظضاء ٚظ١ّغ .اٌرع١ّغ أظً ِٓ ظا٘ض ؼذ٠ذ، تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛع اٌؽاًِ ا١ٌٙىً

UNI-EN ٌمٛاػذ ٚفما االعراذ١ىٟ ٚاٌؽغاب 13031-1.  

 .ذظ١ًٍ تشثىح  أٚ ،PE ف١ٍّ١ح تّادج  اٌرغط١ح

  .اٌذٚساْ ٔظاَ خالي ِٓ اٌعأث١ح اٌفرؽاخ

  .األ١ٌَِٕٛٛ أٚ اٌّعٍفٓ اٌؽذ٠ذ تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛػح األتٛاب

َ 9.00–8.50–8.00: ػشع اٌّّشٝ

َ   2.50َ أٚ  2.00: عٕاد األػّذج

َ أٚ أػٍٝ   3.50َ إٌٝ  2.50ػٕذ اٌطٍة ِٓ : االسذفاع ػٕذ اٌّضساب

. دٚاسج PEِادج ف١ٍّ١ح  : اٌر٠ٛٙح اٌعأث١ح

َ 2.50َ، االسذفاع 2.00اٌؼشع : األتٛاب

اي. أس. اط ارتيجيانفر



:جيرهولوكس

ٚػالٚج . “اٌعشِأٟ”إٔٗ ذطٛس إٌفك اٌىالع١ىٟ، تشىً ِخرٍف ذّاِا، ِصً اٌمٛط 

، ٌٍؽظٛي ػٍٝ Vػٍٝ رٌه، اٌمٛط اٌشئ١غٟ ٠رُ ذذػ١ّٗ تثشٚف١الخ ذشىً دػاِح 

.  لٛج أوصش ١ٌٍٙىً تؤوٍّٗ، ٚخاطح تشؤْ األؼّاي اٌّؼٍمح

 ٠ىْٛ ػاد٠ح، ٚتظٛسج .ٚأوصش َ 5.00 ؼذ إٌٝ اٌّضساب ػٕذ تاسذفاع ذٛس٠ذٖ ٠ّىٓ

 ظأث١ح فرؽاخ ٌٗ ٠ىْٛ أْ ٠ّٚىٓ تاألوغع١ٓ اٌرشثغ أظً ِٓ ػ٠ٍٛح فرؽاخ ٌٗ

  ِضدٚظح أٚ تغ١طح  تالعر١ى١ح ف١ٍّ١ح تّادج ِظٕٛػح ذىْٛ ٚاٌرغط١ح .أ٠ؼا

 أٌٛاغ أٚ ِثرٍح، تالعر١ى١ح ف١ٍّ١ح ِادج ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ اٌّؽ١طٟ ٚاٌعذاس .(ِٕرفخح)

 .صظاض أٌٛاغ أٚ ِعؼذج تالعر١ى١ح

ذ١شٌِٛٛوظ

:  الوصف الفني

  ظٍفٕرٙا ذرُ األظضاء ٚظ١ّغ .اٌّٛلغ فٟ ٌٍرع١ّغ ٚظا٘ض ؼذ٠ذ، تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛع اٌشئ١غٟ ا١ٌٙىً

UNI-EN ٌمٛاػذ ٚفما االعراذ١ىٟ ٚاٌؽغاب .اٌرآوً ػذ ٚؼّا٠رٙا 13031-1. 

.(ِٕرفخح) ِضدٚظح أٚ ِفشدج تالعر١ى١ح ف١ٍّ١ح تّادج اٌرغط١ح

  .صظاض أٌٛاغ أٚ ِعؼذج تالعر١ى١ح أٌٛاغ أٚ تالعر١ى١ح ف١ٍّ١ح تّادج اٌعأث١ح اٌؽٛائط

 .ٚس٠شح ؼاًِ ٚٔظاَ ذشع١ح، ِؽشواخ تٛاعطح ذذاس اٌّضساب، ؼرٝ اٌمّح ِٓ ِفرٛؼح اٌؼ٠ٍٛح اٌفرؽاخ

.ٚس٠شح ٚؼاًِ ذشع١ح، ِؽشواخ تٛاعطح  أٚ ٠ذ٠ٚا فرػ اٌطٍة، ػٕذ اٌعأث١ح اٌفرؽاخ

.ِعٍفٓ ؼذ٠ذ أٚ/ٚ .أ١ٌَّٕٛ تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛػح األتٛاب

َ 9.60 :اٌّّشٝ ػشع

(اٌعأثٟ اٌعذاس ػٍٝ 2.50َ) َ 5.00 :األػّذج عٕاد

 .ٚس٠شح ؼاًِ ٚٔظاَ ذشع١ح، ِؽشواخ تٛاعطح ذذاس اٌّضساب، ؼرٝ اٌمّح ِٓ ِفرٛؼح اٌؼ٠ٍٛح اٌفرؽاخ

 .أوصش أٚ َ 3.00 االسذفاع َ،2.50 اٌؼشع :األتٛاب
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:تيث جيرهولوكس اجش جي

 تالعر١ى١ح، ف١ٍّ١ح  تّادج اٌّغطاج اٌضظاظ١ح ٌٍث١ٛخ االعرخذاَ ٚاٌّرؼذد األخ١ش اٌرطٛس

 ِىْٛ ِعٍفٓ تؽذ٠ذ سئ١غٟ أطاس ٌٗ –أفم١ح دػاِح ٠ؼٕٟ ٚاٌزٞ –ذٟ اذش ذ١شٌِٛٛوظ

 ٚإٌٛافز اٌف١ٍّ١ح اٌّادج رٚ اٌغطػ دػُ أظً ِٓ وث١شج، أفم١ح ٚدػاِح أٔثٛت١ح أػّذج تٛاعطح

 ذشو١ة ألٞ اٌغًٙ اٌرظشف أظً ِٚٓ  تاألوغع١ٓ، ٌٍرشثغ األلظٝ اٌؽذ أظً ِٓ اٌؼ٠ٍٛح

  .اٌضظاظٟ اٌث١د داخً فٕٟ

 ٚفٟ اٌغطػ فٟ إٌٛافز ٠ذػُ أْ ٠ّٚىٓ ٚأوصش، 5َ إٌٝ اٌّضساب اسذفاػاخ ذظً أْ ٠ّىٓ

  .ِٕرفخح ِضدٚظح أٚ ِفشدج  ف١ٍّ١ح تّادج ذغط١رٗ ٠ّٚىٓ اٌعٛأة،

.

ذ١شٌِٛٛوظ اذش ذٟ

:الوصف الفني

 ٚفما االعراذ١ىٟ ٚاٌؽغاب .اٌرآوً ػذ ٚؼّا٠رٙا ظٍفٕرٙا ذرُ األظضاء ٚظ١ّغ .ٌٍرع١ّغ ظا٘ض ؼذ٠ذ، تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛع اٌؽاًِ ا١ٌٙىً

UNI-EN ٌمٛاػذ 13031-1.  

 األفؼً االعرخذاَ اٌىث١شج، األفم١ح اٌذػاِاخ ِغ ِؼا ٠ؼٕٟ، ٚاٌزٞ (َ 5) اٌعأث١ح تاألػّذج تاٌّماسٔح ِضدٚض عٕاد راخ اٌّشوض٠ح األػّذج

  .اٌذاخ١ٍح ٌٍّغاؼح

   .ِعؼذج تالعر١ى١ح تّادج أٚ ِٕرفخح، ِضدٚظح أٚ ِفشدج PE ف١ٍّ١ح تّادج اٌغطػ ذغط١ح

  .صظاض أٚ ِعؼذج تالعر١ى١ح ِادج أٚ ف١ٍّ١ح تّادج اٌعأث١ح اٌرغط١ح

 راخ ٔٛافز أٚ دٚساْ ٔظاَ خالي ِٓ اٌعأث١ح ٚاٌفرؽاخ .ؼٛاًِ ِغ ذشٚط تظٕاد٠ك ف١ٙا اٌرؽىُ ٠رُ اٌرٟ اٌّغرّشج اٌؼ٠ٍٛح اٌفرؽاخ

  .طث١ؼ١ح ؼشوح

  .ِعٍفٓ ؼذ٠ذ أٚ أ١ٌَِٕٛٛ ِٓ ِظٕٛػح األتٛاب

  َ 12.80 إٌٝ 9.60 :اٌّّشٝ ػشع

  (اٌعٛأة ػٍٝ 2.50َ) َ 5.00 :األػّذج عٕاد

 أوصش أٚ 5.00َ إٌٝ َ 4.00 ِٓ اٌطٍة ػٕذ :اٌّضاسب ػٕذ االسذفاع

واًِ لٛط شثٗ :اٌغطػ ٔٛافز

   .أفم١ح ِضاٌط أٚ تّفظالخ ِضاٌط ٔظاَ :اٌعأث١ح إٌٛافز

َ 3.00 االسذفاع َ،2.50 اٌؼشع  :األتٛاب
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:توليلوكس تيث

 ِصً لٛٞ ٚ٘ٛ ٚدػاِاخ، تؤلٛاط ذؽم١مٗ ٠ٚرُ .خاطح ف١ٍّ١ح تّادج ت١د ٘ٛ

  أْ ؼ١ٓ فٟ اٌغطػ، ػٍٝ فمط ٚػؼٙا ٠رُ اٌف١ٍّ١ح ٚاٌّادج .اٌضظاظٟ اٌث١د

  أٚ تاٌضظاض طث١ؼ١ح تظٛسج ذغط١رٙا ذرُ اٌطشف١ح ٚاٌعٛأة اٌعٛأة

.اٌّعؼذ اٌثالعر١ه

  االلرظاد٠ح ِصً –اٌثالعر١ى١ح اٌف١ٍّ١ح اٌّادج راخ اٌث١ٛخ ِضا٠ا ٌٗ اٌث١د ٘زا

  فٟ اٌثالعر١ى١ح اٌف١ٍّ١ح ٚاٌّادج .اٌضظاظ١ح اٌث١ٛخ ِضا٠ا ٚوزٌه –ٚاٌغطٛع

 ذغط١رٙا ذرُ اٌعأث١ح اٌؽٛائط أْ ِٕٚز .دٚس٠ح تظٛسج ذغ١١ش٘ا ٠عة اٌغطػ

  اٌغطػ فٟ تٗ اٌم١اَ ِٓ التذ PE اٌـ فاعرثذاي اٌّعؼذ، اٌثالعر١ه أٚ تاٌضظاض

   .األتغط ٘ٛ ٚ٘زا فمط،

ت١ٌٍٛٛوظ

:الوصف الفني

  ظٍفٕرٙا ذرُ األظضاء ٚظ١ّغ .اٌّٛلغ فٟ ٌٍرع١ّغ ٚظا٘ض ؼذ٠ذ، تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛع اٌشئ١غٟ ا١ٌٙىً

UNI-EN ٌمٛاػذ ٚفما االعراذ١ىٟ ٚاٌؽغاب .اٌرآوً ػذ ٚؼّا٠رٙا 13031-1. 

.(ِٕرفخح) ِضدٚظح أٚ ِفشدج تالعر١ى١ح ف١ٍّ١ح تّادج اٌرغط١ح

  .صظاض أٌٛاغ أٚ ِعؼذج تالعر١ى١ح أٌٛاغ أٚ تالعر١ى١ح ف١ٍّ١ح تّادج اٌعأث١ح اٌؽٛائط

 .ٚس٠شح ؼاًِ ٚٔظاَ ذشع١ح، ِؽشواخ تٛاعطح ذذاس اٌّضساب، ؼرٝ اٌمّح ِٓ ِفرٛؼح اٌؼ٠ٍٛح اٌفرؽاخ

.ٚس٠شح ٚؼاًِ ذشع١ح، ِؽشواخ تٛاعطح  أٚ ٠ذ٠ٚا فرػ اٌطٍة، ػٕذ اٌعأث١ح اٌفرؽاخ

.ِعٍفٓ ؼذ٠ذ أٚ/ٚ .أ١ٌَّٕٛ تشٚف١الخ ِٓ ِظٕٛػح األتٛاب

َ 9.60 :اٌّّشٝ ػشع

(اٌعأثٟ اٌعذاس ػٍٝ 2.50َ) َ 5.00 :األػّذج عٕاد

 أوصش أٚ َ 5.00 إٌٝ َ 3.00 ِٓ اٌطٍة ػٕذ  :اٌّضساب ػٕذ االسذفاع

  .ٚس٠شح ؼاًِ ٚٔظاَ ذشع١ح، ِؽشواخ تٛاعطح ذذاس اٌّضساب، ؼرٝ اٌمّح ِٓ ِفرٛؼح :اٌؼ٠ٍٛح اٌفرؽاخ

.أوصش أٚ َ 3.00 االسذفاع َ،2.50 اٌؼشع :األتٛاب
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الوعدات الفنية

: الوعدات الفنية

: ٔمَٛ ترظ١ُّ ٚذشو١ة اٌّؼذاخ ٚا٢الخ ِٓ أظً أٞ ت١د صظاظٟ، تاٌرفظ١ً

أٌٛاغ أ١ٌَِٕٛٛ شاترح ِٚرؽشوح

.  ٔظاَ اٌرغخ١ٓ تاٌٙٛاء اٌغاخٓ، ٚاٌّاء اٌغاخٓ تاٌرشتح ٚاٌؼٍٛٞ

.  اٌشٞ ٚاٌرخظ١ة

. ٔظاَ اٌرثش٠ذ

.  ٔظاَ اٌؼثاب ٌٍشطٛتح

.أٔظّح اٌرظ١ًٍ ٚاٌشاشح اٌؽشاس٠ح

.ٔظاَ اٌرظ١ٍُ

.  أٔظّح اإلػاءج

.   ا٢الخ ٚاٌّؼذاخ اٌّغاػذج ٌٍضساػح

. األٌٛاغ اٌىٙشتائ١ح ٚأٔظّح اٌرؽىُ

: أنظوة الحشغيل اآللي

. خالي اٌرؼم١ذاخ اٌؽذ٠صح، ال ٠ّىٓ االعرغٕاء ػٓ ٔظاَ ذؽىُ وافٟ

  ٚاالٌىرش١ٔٚح اٌىٙشتائ١ح ا٢الخ ترشو١ة ذمَٛ أْ ٌششورٕا ٠ّىٓ

 :ٚتاٌرفظ١ً اٌث١ٛخ،  ٚذٕظ١ُ فٟ اٌرؽىُ أظً ِٓ ٚاٌىّث١ٛذش٠ح

  .اٌث١د فٟ أٔظّح أٞ فٟ ٌٍرؽىُ اٌىٙشتائ١ح األٌٛاغ

 ٚإٌّظّاخ .اٌث١د فٟ ٔظاَ ألٞ االٌىرش١ٔٚح اٌؽشاسج دسظح فٟ اٌرؽىُ

  ٚاٌشٞ، ٚاإلػاءج، ٚاٌشطٛتح، اٌؽشاسج ٌذسظح االٌىرش١ٔٚح

  .ٚاٌرخظ١ة

  اٌث١د فٟ األٔظّح ظ١ّغ فٟ اٌّرىاًِ ٌٍرؽىُ اٌىّث١ٛذش٠ح األٔظّح

 .اٌضظاظٟ
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الحسخين الوركزي

:هيجاوات 4.5الحسخين الوركزي 

  .ا١ٌّصاْ غاص تٛاعطح غال٠اخ شالز ترغز٠ح ِشوضٞ ذغخ١ٓ

 غاص ِٓ اٌؽشاسج العرؼادج تّىصف ذع١ٙض٘ا ٠رُ اٌغال٠اخ أؼذٜ

.اٌّذخٕح

  ؼشاسج ٚدسظح واٍِح، تظٛسج أٚذِٛاذ١ى١ا ٠رُ غال٠اخ شالشح إداسج

  ػٕذ سئ١غ١ح تظٛسج ٚذثمٝ أٚذِٛاذ١ى١ا ذرغ١ش  اٌّىصف ٌغال٠ح إٌّفز

  .اٌؽشاسج العرؼادج األلظٝ اٌؽذ ٌرؽم١ك ع١ٍض٠ح دسظح 60 ؼٛاٌٟ

:هيجاوات 3.5الحسخين الوركزي 

 شأٟ إٔراض تٕظاَ ذع١ٙضٖ ٠رُ ا١ٌّصاْ غاص تٛاعطح غال٠ح ترغز٠ح اٌّشوضٞ اٌرغخ١ٓ

 ذٛص٠غ ٚأٔات١ة ِٚشٚؼح، ِىصف، ِٓ ٠رىْٛ ٚاٌزٞ ٚاٌرٛص٠غ، اٌىشتْٛ أوغ١ذ

  .عاخٕح ١ِاٖ ٚخضاْ

  ِٕاؾ وّث١ٛذش تٛاعطح إداسذٙا ٚذرُ ذاَ تشىً ف١ٙا اٌرؽىُ ٠رُ األظٙضج ٘زٖ ظ١ّغ

PRIVA.
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نظام الحثريد 
اي. أس. اط ارتيجيانفر



الري

:الري غرفة

  اٌث١د أظً  ِٓ ٘ٛسذ١ّاوظ ذخظ١ة ِؽطح راخ اٌشٞ غشفح

  .واًِ ذذفمٟ تشٞ اٌضظاظٟ

   ا١ٌّاٖ العرؼادج خضأاخ شالز أ٠ؼا ٕ٘ان ٠ٛظذ اٌشٞ، غشفح فٟ

  ٠رُ اٌّخظة ِؽطح فٟ اٌّذخً ١ِٚاٖ اٌؼزتح ١ٌٍّاٖ ٚاؼذ ٚخضاْ

  لاػذج ػٍٝ أٚذِٛاذ١ى١ا اٌؼزتح ٚا١ٌّاٖ اٌّغرشدج اٌشٞ ١ِاٖ  ت١ٓ ذشو١ثٙا

EC.  

:نووذج الري

.  آٌح اٌشٞ اٌضائذ ٌٕثاخ األلؽٛاْ
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نظام الحسخين

نظام جسخين النوو وجسخين األناتية

. ٔظاَ ذغخ١ٓ ل١اعٟ ٌٕثاخ اٌطّاطُ

:نظام جسخين القاع

.ٔظاَ ذغخ١ٓ اٌماع لثً ذشو١ة اٌخشعأح
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نظام الحظليل
أظّح اٌرظ١ًٍ ٚاٌشاشح اٌؽشاس٠ح

أنظوة اإلظالم
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تانكلي
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اي. أس. اط ارتيجيانفراألتواب األوجوهاجيكية



تٟ ذٟ –ٌٛع١ا أٚصا١ٔظ . اط -23ف١ا فشأغ١غا ف١غرش١ا، 

 0572 453444: فاوظ–4511970572: ذ١ٍفْٛ

www.artigianfer.com: ٠ٚة

info@artigianfer.com: إ١ّ٠ً

.أس اي.دٞ ف١شظ١ٍ١ٛ واسد٠ٍٟ اط

ع١شٞ إٞ اِث١أرٟ ت١ش وٌٛرش تشٚذ١د

By Giulianelli Vittorio date 03 05 2013
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