تیست ّ سْم ضوارٍ

خبرنامو ونوش شیشو

با سالم و تقدیم احترام ،

شیشو ىای برج میالد
مجموعو ونوش شیشو در مرحلو بعدی
توسعو کارخانو و بو منظور جلوگیری
از واردات و نیل بو خودکفايی ،
طراحی و تولید انواع شیشو ىای ضد
گلولو  ،ضد حريك و نیس تولید نمای
شیشو ای با خاصیت تبديل انرژی
خورشیدی بو انرژی الکتريستو بو
منظور صرفو جوئی در انرژی برق را
در دستور کار خود لرار داده است.

آسواى خراضِا تا ايٌکَ در اکثر ًقاط جِاى تا ضکٍْ ّ زيثايی خاصی سرترافراضتَ اًذ اها در ػیي دال تا
هخاطرات زيادی ًیس رّتَ رّ ُستٌذُ .ر چَ ساختواى تلٌذتر تاضذ اثر تاليای طثیؼی هاًٌذ سقْط  ،تاد ّ زلسلَ
افسايص هی ياتذ.لیکي تا ّجْد ادتوال رّترّ تْدى تا چٌیي خطراتی  ،هؼواراى ُوچٌاى تَ طرادی ساختواًِای تلٌذ
ّ تلٌذتر اداهَ هیذٌُذ ّ ايي کار تَ هساتقَ ای ترای تسخیر آسواى ّ کسة ػٌْاى تلٌذتريي ساختواى جِاى تثذيل ضذٍ
است.
پرّژٍ ساخت چِارهیي ترج تلٌذ هخاتراتی دًیا  ،ترج هیالد را هی تْاى تسرگتريي پرّژٍ هؼواری ّ ساختواًی
هؼاصر ايراى تطوار آّرد.

يکی از پیچیذٍ تريي قسوتِای ترج ً ،وای ضیطَ ای آى است کَ در ارتفاع تسیار تاالئی قرار دارد ّ در هقايسَ تا
ديگر ترج ُای هخاتراتی دًیا هیساى ضیطَ تیطتری در ساختار آى تَ کار رفتَ است.
در پرّژٍ ترج هیالد  ،تؼلت دضْاری کار  ،رقاتتی سٌگیي تیي ًّْش ضیطَ ّ سازًذگاى ًام آّرخارجی ترای
تاهیي ضیطَ ُای ترج ّجْد داضت کَ در ًِايت ايي هجوْػَ تْاًست پیرّز ايي هیذاى تاضذ.

از اًجائیکَ ايي هجوْػَ تَ ػٌْاى ًواد ًْيي تِراى هطرح ضذ رػايت تواهی اصْل فٌی ّ ايوٌی از الساهات کار
تؼريف ضذ .در ايي راستا تايستی ضیطَ ُايی طرادی ّ تْلیذ هی گرديذ تا تواهی ّيژگی ُای تؼريف ضذٍ را دارا
تاضٌذ.
هسادت ضیطَ ُا در ترخی از قسوت ُا تیص از  4/5هتر هرتغ ّ تا ّزى دذّد  082کیلْ گرم ترای ُر ضیطَ
دّجذارٍ تْدٍ است ّ تواهی ضیطَ ُا هطاتق تا استاًذاردُای رّز تْلیذ ضذٍ اًذ.
ًّْش ترای تاهیي ايوٌی الزم ترای ضیطَ ُا ی ايي پرّژٍ اقذام تَ خريذ يکی از هذرًتريي خظ ُای تْلیذ ضیطَ
ايوٌی ًوْد.

از آًجائیکَ تخص ػوذٍ ًوای ضیطَ ای در ارتفاع  045تا  515هتر قرار دارد ضیطَ ُا هی تايست تتْاًٌذ تر
ًیرُّای طثیؼی تاد ّ زلسلَ هقاّهت کٌٌذ  .سرػت تاد در تاالی راش ُرم تا  150کیلْهتر در ساػت ثثت ضذٍ ّ
ضیطَ ُا طْری طرادی ّ ساختَ ضذٍ اًذ کَ تْاًايی هقاّهت در تراتر فطار تاد تا سرػت  182کیلْهتر در ساػت
را داضتَ تاضٌذ.

تَ هٌظْر رػايت دقیق هسائل فٌی ّ استاًذاردُای رّز ارّپا  ،اگر چَ هذل کارخاًَ ًّْش ضیطَ در ًسديک
تِراى ّ در ارتفاع  975هتر از سطخ درياست ّلی ترای تواهی ضیطَ ُای ترج هیالد  ،تستَ تَ هذل ًصة در
ارتفاع ُای هختلف يکساى سازی ّ تٌظین فطار فضای هذثْش درّى ضیطَ دّجذارٍ تا فطار ُْای تیرًّی هذل
ًصة اًجام گرديذٍ است.

ُوچٌیي تَ هٌظْر سِْلت در ًگِذاری ّ تویس کردى ضیطَ ُا ترای اّلیي تار در ايراى تکٌْلْژی پْضص Self
ّ Cleaningارد ضذ ّ پْضطِای خاظ خْد تویس ضًْذٍ تر رّی ضیطَ ُای ترج اػوال گرديذّ .يژگی پْضص ايي
ضیطَ ُا تاػث هیطْد کَ آًِا در اثر تاتص آفتاب ّ تارش تاراى تویس هی ضًْذ.
فرايٌذُای ّيژٍ ای تر سطخ ضیطَ ُايی کَ تر رّی گٌثذ ترج ًصة هی ضًْذ  ،اػوال گرديذ تا از درخطٌذگی

ايي خثرًاهَ ترای افرادی کَ در خثرًاهَ ايٌترًتی ًّْش ضیطَ ثثت ًام کردٍ اًذ  ،هاُیاًَ تَ صْرت رايگاى ارسال هیطْد.
ترای کسة اطالػات تیطتر هیتْاًیذ تَ سايت ضرکت ًّْش ضیطَ  www.venusglass.netهراجؼَ کردٍ يا تا دفتر خذهات
هٌِذسی فرّش تواش داصل فرهائیذ.
در صْرت ػذم توايل تَ دريافت ضوارٍ ُای تؼذی خثرًاهَ ًّْش ضیطَ لطفا تا آدرش  newsletter@venusglass.netتواش
داصل فرهايیذ.

