خبرنامه ونوس شیشه

شماره نوزدهم
با سالم و تقدیم احترام ،از توج شما ب

برنام ونوس شیش سپاسگراریم

پنجمین نمایشگاه بیین
المللییییی سیییییا ما
کییییی

از تییییاری 6

برج بین المللی تهران

لغایت  9ردادماه سال
 7831در محل دائمی

است ک با زیربنا کل  002222م رمربع احداث شده است  .این

برج بین الملل ت را بلندترین برج مسکون ایرا

نمایشییییگاه ا بییییین برج با س بال پ ناور در  66طبق  ،مش مل بر  610واحد م باشد.
برگییرار یک از بررگ رین اف خارات ونوس شیش این است ک از اولین شیش تولید این مجموع  ،م توا از شیش ها
الملل ی کییی
میشود .بدین وسییل از برج بین الملل ت را نام برد  .آغاز تولید این شیش ها در اوا ر سال  7838صورت گرفت .م م رین ویژگ برج
شما دعوت مینمائیم تیا مقاومت باال در برابر زلرل ها شدید است .از این رو در هنگام ان خاب شیش
از غرف شرکت ونوس بود آن ا بود تا هنگام وقوع زلرل برا ساکنین و رهگذرا
شیش دید فرمائید.

کنار برج طر
طراح

ایجاد نکند .نک

شیش ها لحاظ شده بود ضریب تبادل حرارت پائین و

میرا ایروالسیو حرارت
پائین در شیش
هرین
ا

مناسب بود .ضریب تبادل حرارت

ها در ن ایت منجر ب

کاه

حجم و

تاسیسات گرمایش و سرمایش م گردد .تولید شیش

ک هم

میسر نم
ها

م م دیگر

ک در هنگام

این صوصیات را در بر داش
شود برا

باشد ب س ولت

نییل ب این منظیور از ترکییب شیش

 V-GUARDو  V-COOLدر سا ار شیش ها

مجموع اس فاده شد.

این

مناسب ،م م رین اولویت ضدزلرل

شیش ها  V-GURDنوع اص از شیش ها ایمن هس ند ک در برابر زلرل و طوفا مقاومند و میرا مقاومت
بر اساس سطح ایمن مورد نیاز قابل تنظیم است .شیشی ها  V-COOLنوع اصی از شیشی ها دوجیداره است
ک ضرییب تبیادل حرارتیی در آن ا پائین تر از  2 W/m².Kاست .این شیش ها ب علت جذب حرارت باالئ ک دارند
باید ح ما ب صورت سکوریت شده اس فاده شوند.

شرکت آلما ن  MUNDALب عنوا سفارش دهنده و مسوول نصب شیش ها ،ج ت تایید صوصیات الزم ازشیش
ها نمون بردار ودر آزمایشگاه ها

ود در دا ل و ارج از کشور آزمون ا مرتبط را انجام داد .وبعد از کسب

تائیدی الزم تولید آن ا آغاز ونصب آن ا توسط آ شرکت انجام گرفت.
صوصیات فیریک این شیش ها در جدول زیر بیا شده است.
.
سبز

رنگ

+

ضد زلزله

+

ضد طوفان

41 dB

میزان ایزوالسیون صوتی )(STC

1.5 W/m².k

میزان ایزوالسیون حرارتی )(U-Value

26%

درصد عبور نور مرئی )(LT

0%

درصد عبور اشعه U.V.

