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RCS _ سیستم قالب بندی اتوکالیمینگ
برج ســازی با باالترین ضریب امنیتی به کمک کلمپ های خاص کالیمینگ

ــن  ــی از بهتری ــگ یک ــل کالیمین ــتم ری سیس
ــد  ــای بلن ــروژه ه ــرای پ ــا در اج ــتم ه سیس
مرتبــه ســازی ، پــل هــا ، ســتون هــای مرتفــع 
و ... مــی باشــد . در ایــن روش قالــب هــا 
ــل  ــه کمــک ری ــل و ب ــه جرثقی ــاز ب ــدون نی ب
ــپ  ــه کلم ــتم و قطع ــه سیس ــل ب ــای متص ه
ــدی  ــات بع ــه طبق ــک ب ــاوری هیدرولی ــا فن ب

ــردد .  ــی گ ــل م منتق
ــرایط  ــزی در ش ــن ری ــکان بت ــن روش ام ای
ایمــن بــه کمــک سیســتم محافــظ بــاد را در 

ــد .  طبقــات فراهــم مــی نمای
ــزرگ  ــای ب ــپ ه ــک کلم ــه کم ــا ب ــب ه قال
بــه ریــل هــای عمــودی متصــل مــی شــوند . 
ســپس بــه کمــک جــک هــای هیدرولیکــی 
امــکان انتقــال آســان پنــل هــا بــه طبقــات 
بعــدی فراهــم مــی شــود . پنــل هــا بســته 
بــه نیــاز پــروژه در ابعــاد مختلــف طراحــی و 

تولیــد مــی شــود .

روش اتصال به ریل
به کمک کلمپ ، قالب ها به ریل متصل می شــوند و امکان جابجایی را دارند .

ابعاد پنل ها
پنــل هــا بســته بــه نیــاز پــروژه تولیــد مــی شــوند و توســط جــک هــا بــه طبقــات باالیــی 

منتقــل مــی شــوند .

حفاظ باد
از محــل بادگیــر پــروژه ، سیســتم حفــاظ بــاد جهــت افزایــش ایمنــی در هنــگام بتــن ریــزی 

و کار در ارتفــاع فراهــم مــی گــردد . 

قالــب بــر روی زمیــن توســط تیــم مونتــاژ بــه صورت 
کامــل راه انــدازی مــی شــود و توســط جرثقیــل بــه 

روی کلمــپ منتقــل مــی شــود . 

قالب های سیستم اتو کالیمینگ می تواند بنابر نوع 
پروژه ، موقعیت جغرافیایی و نیاز کارفرما می تواند با 
رویه فلزی یا رویه پالی وود طراحی و نصب گردد . 

جــک هــای هیدرولیکــی بــرای انتقــال پنــل هــا بــه 
ــب متصــل و در هــر  ــه قال ــی ب بخــش هــای فوقان

مرحلــه بــرای لیفــت قالــب اســتفاده مــی شــود .
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ــای  ــه ه ــه دارای زبان ــوالدی ک ــپ ف ــدا کلم در ابت
متحــرک مــی باشــد ، بــر روی دیــواره قبلــی نصــب 

و بــرای قرارگیــری ریــل محکــم مــی شــود . 

عملیات کنترل قالب ها و حرکت آنها توسط جک 
های هیدرولیکی و پاور پک که به تعداد مورد نیاز 

پروژه تعریف شده است انجام می پذیرید . 

سیستم های ویژه قالب بندی
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