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دریچههای دسترسی کناف

معرفی
دریچههــای دسترســی کنــاف ،در انــواع و ابعــاد گوناگــون جهــت نصــب و اســتفاده در سیســتمهای مختلــف ســاخت و ســاز
خشــک (ســقف و دیــوار) بــه کار میرونــد .بــا اســتفاده از ایــن دریچههــا ،بازدیــد تاسیســات بــاالی ســقف کاذب یــا درون فضــای
دیوارهــا و در صــورت لــزوم تعمیــرات آنهــا بــه ســادگی امکانپذیــر اســت ،در حالیکــه در دیوارهــای بنایــی و یــا ســقفهای
کاذب بــا رابیتــس و گــچ و خــاک ،دسترســی بــه فضاهــای تاسیســاتی فقــط بــا تخریــب دیــوار و ســقف ممکــن اســت.
ساختار
ســاختار ایــن دریچههــا شــامل یــک قــاب فلــزی اصلــی ســبک ،ظریــف و در عیــن حــال مقــاوم و نیــز یــک قــاب درب اســت کــه
پنــل گچــی داخــل آن قــرار میگیــرد .جهــت بــاز و بســته کــردن درب دریچــه ،از یــک لــوالی فنــری اســتفاده شــده کــه عملکــرد
آن را آســان میســازد .همچنیــن جهــت رعایــت اصــول ایمنــی عــاوه بــر لــوالی فنــری ،از یــک کابــل ظریــف نیــز جهــت اتصــال
قــاب درب بــه قــاب اصلــی و مهــار آن اســتفاده شــده اســت.
مزایا
￭ طراحی بسیار ایمن
وجــود یــک کابــل ظریــف در پشــت دریچــه کــه از یــک ســو بــه قــاب اصلــی و از ســوی دیگــر بــه قــاب درب متصــل اســت ،مانــع از ســقوط ناگهانــی درب شــده و
بدیــن ترتیــب ایمنــی محصــول تامیــن میگــردد .ایــن کابــل توســط یــک چفــت بــه قــاب دریچــه متصــل شــده اســت.
￭ عملکرد بسیار آسان
اســتفاده از ایــن دریچههــا بســیار آســان اســت .بــا اعمــال فشــاری بســیار کــم بــه محــل لــوالی فنــری ،درب دریچــه بــه راحتــی بــاز میشــود .در صــورت نیــاز بــه
جــدا کــردن کامــل درب از قــاب اصلــی ،میتــوان چفــت کابــل را بــاز نمــوده و درب را کامـ ً
ا جــدا کــرد.
￭ ظاهر بسیار مناسب پس از نصب
بــه دلیــل هــم ســطح بــودن پنــل داخــل قــاب دریچــه بــا پنلهــای اطــراف آن و نیــز انجــام عملیــات درزگیــری و رنگآمیــزی و یــا نصــب کاشــی ،درزهــا بســیار
ظریــف ،نامحســوس و تقریبــا نامرئــی اســت.
￭ امکان نصب کاشی
اجــرای کاشــی بــر روی دریچــه نصــب شــده (نــوع دیــواری) بــه راحتــی صــورت میگیــرد .در ایــن حالــت دریچــه کاش ـیکاری شــده بــه ســختی قابــل تشــخیص
خواهــد بــود.
￭ استحکام باال
جنــس پروفیلهــای قــاب دریچههــا از آلیــاژ آلومینیــوم بــوده و طراحــی و ســاخت مبتکرانــه و شــکل خــاص آنهــا ،ایــن دریچــه را بــه قطع ـهای مســتحکم و بــا
دوام تبدیــل نمــوده اســت.
￭ قیمت بسیار مناسب
در مقایسه با مزایا و عملکرد بسیار عالی این محصول ،قیمت مناسب نیز به عنوان مزیت ویژه دیگر آن به شمار میرود.
￭ نصب آسان
نصب این دریچهها بسیار آسان است.
ابعاد قابل سفارش
شــکل و نــوع دریچههــای دسترســی دیــواری بــر حســب تــک الیــه یــا دو الیــه بــودن دیــوار و نیــز خصوصیــات عملکــردی دریچــه ،ممکــن اســت متفــاوت باشــد.
بــا توجــه بــه کاربردهــای مختلــف ایــن دریچههــا در ســقف و دیــوار ،ابعــاد آنهــا متنــوع و بــه شــرح ذیــل اســت.
￭ ۶٠ × ۱۲٠
￭ ۶٠ × ۶٠
￭ ۵٠ × ۵٠
￭ ۴٠ × ۴٠
￭ ۳٠ × ۳٠
￭ ۲٠ × ۲٠
ضخامت پنل به کار رفته در این دریچهها  12/5میلیمتر میباشد.
عالوه بر ابعاد متعارف فوق الذکر ،انواع دیگر دریچهها که امکان سفارش آنها وجود دارد عبارتند از:
￭ دریچههای مقاوم در برابر آتش جهت نصب در دیوارهای دارای کد حریق یا داکتهای تاسیساتی ()Shaft Wall
￭ دریچههای با ابعاد خاص
￭ دریچههای هوابند
￭ دریچههای دایـرهای
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نصب دریچه دسترسی (بازدید)

دریچههای بازدید ویژه ساختارهای خشک در انواع گوناگون (به لحاظ شکل ،ابعاد و خصوصیات عملکردی) توسط شرکت کناف تولید و به بازار عرضه میگردند.
روش نصب دریچه دسترسی (بازدید)
￭ با توجه به ابعاد و موقعیت دریچه و فاصله سازهگذاری ،ممکن است دریچه بازدید به صورت ساده یا با تعبیه یک قاب کمکی نصب شود (قاب کمکی ،زمانی مورد نیاز
خواهد بود که مسیر استادها قطع شود یا فاصله میان لبه قاب دریچه و استادهای مجاور از اندازه مجاز بیشتر باشد) .در صورت نیاز ،ابتدا قاب کمکی با استفاده از دو
قطعه رانر (متصل به استادهای طرفین) اجرا میشود .توجه شود که فاصله آزاد میان لبه قاب دریچه و سازههای مجاور (حداقل در دو لبه هم راستا) باید بیش از  30و
کمتر از  100میلیمتر در نظر گرفته شود.
￭ برای برش محل دریچه بر روی پنل ،باید ابعاد قاب پیرامونی دریچه در نظر گرفته شود .برای برشکاری و پرداخت از اره چاقویی و سوهان استفاده میشود.
￭ دریچه در محل خود به نحوی مستقر میشود که لوالی آن به سمت پایین قرار گیرد؛ سپس به وسیله پیچ ( TBبه فواصل حداکثر  15سانتیمتر) به پنل نصب میشود.

نکات فنی

￭ در هنگام انتخاب دریچه بازدید ،باید به ضخامت الیههای پوششی توجه نمود.
￭ در سلولهای تر ،نوع لوالی دریچه متفاوت بوده و باید از دریچه ویژه سطوح کاشی کاری شده استفاده نمود (در هنگام نصب دقت شود که
صفحه متحرک دریچه بازدید به نحوی با کاشی پوشش گردد که بندهای آن با دیوار هماهنگ باشد).
￭ در ساختارهای دارای کد حریق ،دریچه بازدید باید از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب و با جزئیات ویژه اجرا شود *.

راهنمای نصب دریچه دسترسی (بازدید) در ساختارهای دیوار کناف
1

عالمت گذاری محل دریچه (با استفاده از قاب دریچه)

4

قرار دادن پنل دریچه در درون قاب

2

برش محل دریچه

3

اتصال قاب دریچه

5

دریچه نصب شده

* جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نصب دریچه بازدید در ساختارهای دارای کد حریق ،با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف تماس حاصل شود.
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راهنمای نصب دریچه دسترسی (بازدید) در ساختارهای سقف کناف

1

تعیین محل نصب دریچه و ترسیم ابعاد روی پنل

4

قرارگیری قاب پیرامونی دریچه

7

نصب دریچه

4

2

بـرش کاری محـل نصـب دریچـه ( جهت سـهولت نصب هر
وجـه  5میلـی متر برش داده شـود)

5

تنظیم و ثابت کردن محل نصب دریچه

8

اتصال کابل مفتول محافظ

3

تمیز کردن لبههای برش خورده

6

ثابت کردن قاب توسط پیچ به فواصل هر  15سانتی متر

9

درزگیری و رنگ آمیزی
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جزئیات اجرایی دریچه دسترسی (بازدید) در ساختارهای دیوار

درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ

درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
درﯾﭽﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ

اﺳﺘﺎد
ﻗﺎب ﺑﻨﺪى

راﻧﺮ ﻗﺎب ﺑﻨﺪى

راﻧﺮ ﻗﺎب ﺑﻨﺪى

اﺳﺘﺎد

اﺳﺘﺎد

ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ

ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ

نصب دریچه در صورت برش سازه

نصب دریچه بین دو سازه با توجه به ابعاد

اﺳـــﺘﺎد

)

(

راﻧــﺮ ﻗﺎب ﺑﻨـــﺪي
)درﺻــﻮرت ﻟــﺰوم(
≥ 30
≤ 100
5

اﻧﺪازه درﯾﭽﻪ

اﻧﺪازه ﺑﺎزﺷـــﻮ

) + 2x5 mmاﻧﺪازه درﯾﭽﻪ=(

درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾـــﺪ
ﺑــﺎ ﭘﻨـــﻞ  12/5م.م

5

اﺳـــﺘﺎد
راﻧــﺮ ﻗﺎب ﺑﻨـــﺪي )درﺻــﻮرت ﻟــﺰوم(

جزئیات نصب دریچه بازدید

≥ 30
≤ 100

ﭘﻨـــﻞ

 5درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾـــﺪ

جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشیکاری شده
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جزئیات اجرایی دریچه دسترسی (بازدید) در ساختارهای سقف کناف

جزئیات اجرای بازشوی دریچه بازدید

≥ 30 mm

)CD60

(F47

5
≥ 30
≤ 100

جزئیات نصب دریچه بازدید

6

5

)+ 2x5 mm

=(

≥ 30
≤ 100

