
سـازه های نمایشگاهی دیــماح



ون،گوناگصنایعبرایساختاریهایحلراهارائهجهتباقدرتآلومینیومیمحصوالتاصلیکنندگانتولیدازیکیعنوانبههلندلوکشهردر1991سالدرپروالیتشرکت
.الکتریکیهایباالبروساختهپیشهایسنها،فریماسپیسمانندباشد؛میصنعتاینشاهکاربزرگهایسازهساختاراصلیوپایههایبلوکساخت.نمودآغازراخودفعالیت

روندپیشرفتدرکهراهکارهاییارائهودانشسطحافزایشدرفعاالنهپروالیت.باشدمیشرکتایناصلیهدفهموارهرقیبانسایربهنسبتمحصوالتنوآوریوبرتریبرایتالش
رامدوالرایسازهشبکهساختوایجادقابلیتشرکتاینمحصوالتپذیرانعطالفوگستردهطیف.کندمیپشتیبانیتکنسینایمنیتاگرفتهطراحانخالقیتازدارند،تاثیرکاری
.استنمودهفراهمهمگانبرای



ASTRALITE3

یبرامتوسطپایهسیستمیکفریماسپیسنوعاین
یوییاستودتاسیساتوتفریحیاماکنجزئی،مقاصد

هربرایشدهدادهترجیحانتخابیهمچنین.است
اببایدکموزنوجوروجمعاندازهکهاستایبرنامه

.شودترکیباجراقابلبارظرفیت

میزانومتر12الی2طولازدهانهاجرایقابلیت
8.9الی342.6ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.دهانهطولدرکیلوگرم



XU30D

باشدمیX30Dسریاساسبرفریماسپیسنوعاین
استادآزپروفیلیکآنپائینیوترکهتفاوتاینبا

ازاطمینانوپذیریانعطافحداکثرامراینکه
الاتصجهتراسیستمیکنقصوعیببیعملکرد
.دهدمیارائهآنبهنورپردازیسیستم

میزانومتر12الی3طولازدهانهاجرایقابلیت
11.9الی233.8ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.دهانهطولدرکیلوگرم



E20D / E20V TRUSS

کمووزنسبکسیستمیکفریماسپیسنوعاین
نیتزئیعمدتاعملکردیکباکهباشدمیوظیفه

زیباییوکوچکتراسیککهاستشدهطراحی
ادهاستفنیزساختاریاهدافبرایتواندمیکهاست
ومطلوبقدرتجور،وجمعسازوساخت.شود

یتزئینعنصریکراآنباال،تکنولوژیباظاهری
ردسریاین.کندمیفراوانیکاربردهایبامناسب
.استموجودمربعیومثلثیهایپروفیل

میزانومتر18الی3طولازدهانهاجرایقابلیت
1.3الی97.2ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

تقابلیومثلثمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم
بارتحملمیزانومتر20الی3طولازدهانهاجرای
درکیلوگرم3.2الی123.2ازیکنواختشدهتوزیع
.مربعمقطعبرایدهانهطول



H20LB

باشدمیX30Dسریاساسبرفریماسپیسنوعاین
استادآزپروفیلیکآنپائینیوترکهتفاوتاینبا

ازاطمینانوپذیریانعطافحداکثرامراینکه
الاتصجهتراسیستمیکنقصوعیببیعملکرد
.دهدمیارائهآنبهنورپردازیسیستم

میزانومتر5الی1طولازدهانهاجرایقابلیت
45الی620ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.دهانهطولدرکیلوگرم



X30 SERIES

میزانومتر16الی3طولازدهانهاجرایقابلیت
12.3الی443.7ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

تقابلیومثلثمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم
بارتحملمیزانومتر20الی3طولازدهانهاجرای
درکیلوگرم18.6الی650ازیکنواختشدهتوزیع
زادهانهاجرایقابلیتومربعمقطعبرایدهانهطول
شدهتوزیعبارتحملمیزانومتر6الی1طول

دهانهطولدرکیلوگرم12الی979.7ازیکنواخت
.خطیمقاطعبرای

قطرو(میلیمتر2×51)اصلیهایلولهازسریاین
سیستمازواستشدهساخته(میلیمتر2×16)

مختلفیانواعپروالیت.کندمیاستفادهCCS6اتصال
حداکثرکهدهدمیارائهرافریماسپیسعناصراز

یااستانداردهایطولجملهازراپذیریانعطاف
اهگوشهمختلفانواعوهامنحنیودایرهسفارشی،

برسفارشیقطعاتتولیدامکان.دهدمیارائهرا
.باشدمینیازودرخواستاساس



H30 SERIES

میزانومتر16الی3طولازدهانهاجرایقابلیت
17.2الی562.4ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

تقابلیومثلثمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم
بارتحملمیزانومتر20الی3طولازدهانهاجرای
درکیلوگرم26.3الی649ازیکنواختشدهتوزیع
زادهانهاجرایقابلیتومربعمقطعبرایدهانهطول
شدهتوزیعبارتحملمیزانومتر6الی1طول

دهانهطولدرکیلوگرم15الی979.2ازیکنواخت
.خطیمقاطعبرای

و(میلیمتر3×48.3)اصلیهایلولهازسریاین
مسیستازواستشدهساخته(میلیمتر2×16)قطر

مختلفیانواعپروالیت.کندمیاستفادهCCS6اتصال
حداکثرکهدهدمیارائهرافریماسپیسعناصراز

یااستانداردهایطولجملهازراپذیریانعطاف
اهگوشهمختلفانواعوهامنحنیودایرهسفارشی،

برسفارشیقطعاتتولیدامکان.دهدمیارائهرا
.باشدمینیازودرخواستاساس



VERTO TRUSS

تاتصاالازجدیداصلیکاساسورتوفریماسپیس
سیستمیکتوسطهابخشآندرکهباشد،می

از.شوندمیمتصلیکدیگربهدوارکنندهمتصل
:بهتوانمیسیستماینمزایای

رینکوتاهتدروابزاربهنیازبدوندمونتاژومونتاژ•
جوروجمعوباالتواناییممکن،زمان

لقابهنوزقرمزحلقهکههنگامی:ایمنینشانگر•
.نیستبسته(کامال)اتصالاست،مشاهده

باالسیاربکاربردیتواناییباپذیرتطبیقسیستم•
هایسیستمازترسریعبرابر5مونتاژتستزمان

تمسیسبهنسبتترسریعبرابر10وکوپلریاتصال
.باشدمیپیچیاتصال

میزانومتر20الی3طولازدهانهاجرایقابلیت
24.8الی647.4ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.مربعمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم



H40 SERIES

میزانومتر20الی3طولازدهانهاجرایقابلیت
15.2الی724.4ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

تقابلیومثلثمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم
بارتحملمیزانومتر20الی3طولازدهانهاجرای
درکیلوگرم39.2الی835.4ازیکنواختشدهتوزیع
زادهانهاجرایقابلیتومربعمقطعبرایدهانهطول
شدهتوزیعبارتحملمیزانومتر20الی3طول

دهانهطولدرکیلوگرم39الی835.3ازیکنواخت
1لطوازدهانهاجرایقابلیتومستطیلمقاطعبرای
ازیکنواختشدهتوزیعبارتحملمیزانومتر6الی

مقاطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم24الی1259.8
.خطی

و(میلیمتر3×48.3)اصلیهایلولهازسریاین
مسیستازواستشدهساخته(میلیمتر2×20)قطر

مختلفیانواعپروالیت.کندمیاستفادهCCS6اتصال
حداکثرکهدهدمیارائهرافریماسپیسعناصراز

یااستانداردهایطولجملهازراپذیریانعطاف
اهگوشهمختلفانواعوهامنحنیودایرهسفارشی،

برسفارشیقطعاتتولیدامکان.دهدمیارائهرا
.باشدمینیازودرخواستاساس



HEAVY-DUTY TRUSS

سازه هــای نمایشگاهــی دیــماح



S36 SERIES

میزانومتر20الی3طولازدهانهاجرایقابلیت
45.1الی1533.6ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

بلیتقاومستطیلمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم
بارتحملمیزانومتر20الی3طولازدهانهاجرای
کیلوگرم43.8الی1532.2ازیکنواختشدهتوزیع

.مربعمقطعبرایدهانهطولدر

قطرو(میلیمتر4×50)اصلیهایلولهازسریاین
سیستمازواستشدهساخته(میلیمتر3×25)

مختلفیانواعپروالیت.کندمیاستفادهCCS7اتصال
حداکثرکهدهدمیارائهرافریماسپیسعناصراز

یااستانداردهایطولجملهازراپذیریانعطاف
اهگوشهمختلفانواعوهامنحنیودایرهسفارشی،

برسفارشیقطعاتتولیدامکان.دهدمیارائهرا
.باشدمینیازودرخواستاساس
استطرفه4موربهاینواردارایمربعمقطعسری

رلکنتراافقیوعمودیبارهایتواندمیبنابراینو
بارگذاریتواندمیتنهامستطیلمقطعسری.کند

.دهدانجامراعمودی



S36 PRT TRUSS

میزانومتر20الی40طولازدهانهاجرایقابلیت
23.6الی1200.6ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.مستطیلمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم

S36PRFوS36PRAمیلیمتر360اندازهدارای
هایاندازهدروهستندمیلیمتر610عرضوارتفاع

پایهدارایسریاین.هستنددسترسدرمختلف
.دباشمیسازهباالییبخشدرخطیومتقاطعهای
3در25واصلیوتربرایمیلیمتر4در50ابعاد

بدونیاباتوانمی.باشدمیقطربرایمیلیمتر
وفریماسپیسنوعدوهر.شونداستفادهغلطک

میوباشندمیسازگاریکدیگرباغلطکیخرپوش
پذیرانعطافمتقاطعهایپایه.شوندجایگزینتوانند

درراهاتیریاوسایلنصبامکانS36PRAباالیدر
.کندمیفراهمنیازموردمحلهر



S52 SERIES

میزانومتر21.6الی2.4طولازدهانهاجرایقابلیت
54.5الی1049.2ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

تقابلیومثلثمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم
بارتحملمیزانومتر20الی3طولازدهانهاجرای
درکیلوگرم70الی1880.2ازیکنواختشدهتوزیع
.مربعمقطعبرایدهانهطول

قطرو(میلیمتر4×50)اصلیهایلولهازS52سری
هایلولهازS52V/S52Fسریو(میلیمتر3×25)

ازکهاستشدهساخته(میلیمتر3×30)اصلی
انواعپروالیت.کندمیاستفادهCCS7اتصالسیستم
هکدهدمیارائهرافریماسپیسعناصرازمختلفی
هایطولجملهازراپذیریانعطافحداکثر

انواعوهامنحنیودایرهسفارشی،یااستاندارد
اتقطعتولیدامکان.دهدمیارائهراهاگوشهمختلف

.باشدمینیازودرخواستاساسبرسفارشی
4موربهاینواردارایمربعمقطعS52Vسری
قیافوعمودیبارهایتواندمیبنابراینواستطرفه

مستطیلمقطعS52V/S52Fسری.کندکنترلرا
.دهدانجامراعمودیبارگذاریتواندمیتنها

از٪80-70تاتواندمیS52Fتاشوفریماسپیس
دردهد،کاهشراکامیونوانبارفضایاشغالسطح
خطرآنلوالهایهوشمندانهدادنقرارکهحالی

.دهدمیکاهشراانگشتودستهایآسیب



S66 SERIES

میزانومتر24الی6طولازدهانهاجرایقابلیت
62الی1012ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.یلمستطومربعمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم

و(میلیمتر4×50)اصلیهایلولهازS66سری
ازواستشدهساخته(مترمیلی3×30)قطرهای
مدلدوهر.کندمیاستفادهCCS7اتصالسیستم
S66RوS66Vوهستندطرفه2هاینواردارای

.باشندمیعمودیبارهایجذببهقادرتنها
رائهارافریماسپیسعناصرازمختلفیانواعپروالیت

طولجملهازراپذیریانعطافحداکثرکهدهدمی
عانواوهامنحنیودایرهسفارشی،یااستانداردهای

اتقطعتولیدامکان.دهدمیارائهراهاگوشهمختلف
.باشدمینیازودرخواستاساسبرسفارشی



S100F TRUSS

میزانومتر36الی2.4طولازدهانهاجرایقابلیت
32.7الی828.9ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.مثلثمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم

و(میلیمتر4×50)اصلیهایلولهازS100Fسری
ازواستشدهساخته(مترمیلی3×48)قطرهای
پروالیت.کندمیاستفادهCCS7اتصالسیستم

دهدمیارائهرافریماسپیسعناصرازمختلفیانواع
هایطولجملهازراپذیریانعطافحداکثرکه

انواعوهامنحنیودایرهسفارشی،یااستاندارد
اتقطعتولیدامکان.دهدمیارائهراهاگوشهمختلف

.باشدمینیازودرخواستاساسبرسفارشی
مکانابزرگترقطرهایوفریماسپیسارتفاعافزایش

برایفقطسریاین.دهدمیرامتر30تادهانعایجاد
یاضافافقیترمزهای.استمناسبعمودیبارگذاری

ازدبتواننهاتکنسینتاشدهدادهجوشقطرهابین
S100Fسریتاشوتراس.کنندصعودفریماسپیس

وانبارفضایاشغالسطحاز٪70/80تاتواندمی
دادنقرارکهحالیدردهد،کاهشراکامیون

یمجلوگیریشخصیهایآسیبازلوالهوشمندانه
.کند



B100RV TRUSS

میزانومتر40الی6طولازدهانهاجرایقابلیت
41.7الی1974.8ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.مستطیلمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم

(میلیمتر6×60)اصلیهایلولهازB100RVسری
ازواستشدهساخته(مترمیلی3×48)قطرهایو

پروالیت.کندمیاستفادهCCS7اتصالسیستم
دهدمیارائهرافریماسپیسعناصرازمختلفیانواع

هایطولجملهازراپذیریانعطافحداکثرکه
انواعوهامنحنیودایرهسفارشی،یااستاندارد

اتقطعتولیدامکان.دهدمیارائهراهاگوشهمختلف
.باشدمینیازودرخواستاساسبرسفارشی

تواندمی،B100RVسریطرفهچهارنوارداشتن
برایامراینکهکند،جذبراافقیوعمودیبارهای

هایدبعدیسهساختارهاییابازفضایدراستفاده
هایچرخازایمجموعهباسریاین.استآل

هاچرخاین.استشدهمجهزسازهزیردراستاندارد
قلنوحملامورکهاندگرفتهقراراصلیوترداخلدر
.استبخشیدهتسهیلراهاآنجابجاییو



CATWALK TRUSS

میزانومتر20الی40طولازدهانهاجرایقابلیت
37.9الی1475ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.مستطیلمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم

B100RVسریاساسبرفریماسپیساینطراحی
ایاصلیهایشبکهایجادبرایتواندمیکهاست
آنتوانمیهاتئاتریکدرنیزهمچنینوکارسطح

روشناییهایشبکهیاونمایشصحنهبرایرا
افیاضدستگیرهیکبهمجهزسریاین.کرداستفاده

سمتدرشدهتقویتصفحهیکوصفحهباالیدر
.باشدمیرویپیادهسطحیکایجادبرایپایین



D75T TRUSS

ریسیافتهتوسعهادامههافریماسپیسازسریاین
75×75بیرونیابعادکهاستسنگینبسیار

یکعنوانبه،میلیمتر80اصلیوترومیلیمتر
شدهطراحیخاصکاربردهایبرایفریماسپیس

تقدرنیازمندشدید،شرایطیابارهاآندرکهاست
برایتوانمیهاآناستفادهموارداز.باشدمیزیاد

پیساسباترکیبدریاوسنگینفوقهایسیستم
.کرداشارهفضاییسقفیاماموتفریم

میزانومتر40الی16طولازدهانهاجرایقابلیت
69الی541.1ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.مربعمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم



M145RV - MAMMOTH TRUSS

میزانومتر60الی24طولازدهانهاجرایقابلیت
70الی700ازیکنواختشدهتوزیعبارتحمل

.مستطیلمقطعبرایدهانهطولدرکیلوگرم

اختهسهایفریماسپیسبزرگترینازیکیسریاین
تنهانهتراساینطراحی.استآلومینیومازشده

محصوالتایجادبرایراپروالیتساختاریفلسفه
ودانشبرتاکیدبلکهدهد،مینشانپسندکاربر

روالیتپهمتایبیونظیربیتکنولوژیکیتجربیات
.کندمیآوردهدستبههاسالطولدرکه

ازوسیعیطیفبرایرازیادیقدرتماموتسری
سیستممانندبزرگهایسازوساختدرکاربردها

باکهکندمیفراهماصلیهایشبکهیاسقف
ازترقویبرابرپنجآنباالیبارگذاریظرفیت
.استB100سریهایفریماسپیس



CIRCULAR TRUSS

سازه هــای نمایشگاهــی دیــماح



CIRCULAR TRUSS

مقاطعبرایمتر14الی4طولازدهانهاجرایقابلیت
شدهتوزیعبارتحملمیزانومستطیلومربعمثلث،

الی115ازسانتیمتری30مثلثمقطعدریکنواخت
درختیکنواشدهتوزیعبارتحملمیزانکیلوگرم،10

کیلوگرم،22الی188ازسانتیمتری30مربعمقطع
ثلثممقطعدریکنواختشدهتوزیعبارتحملمیزان

تحملمیزانکیلوگرم،20الی179ازسانتیمتری40
40مربعمقطعدریکنواختشدهتوزیعبار

بارتحملمیزانکیلوگرم،10الی115ازسانتیمتری
سانتیمتری36مربعمقطعدریکنواختشدهتوزیع

توزیعبارتحملمیزانوکیلوگرم55الی485از
688ازسانتیمتری52مربعمقطعدریکنواختشده

.کیلوگرم90الی

زوایاییاقطردرمنحنییامدورهایفریماسپیس
یساسپیکسفارشهنگام.شوندمیتولیدمختلف

دباینیازموردهایبرشتعدادکامل،ایدایرهفریم
هرطولکندمیتوصیهپروالیت.گرددمشخص

شاملنیزاتصاالت.نباشدبیشترمتر4الی3ازبخش
ارشسفنبایدجداگانهصورتبهوباشندمیمجموعه

.دکنمیتقسیمبخشبهرادایره"برش".شودداده
.باشدمتر5ازبیشتواندنمیفردیهایبخش



PROLYTESTRUCTURES CORNERS

سازه هــای نمایشگاهــی دیــماح



STANDARD CORNERS

مربع،مقاطعدرپروالیتاستانداردهایزاویه
جادایجهتمختلفزوایایوابعادومثلثومستطیل

دتولیوطراحیهافریماسپیسهایکنجدراتصال
.اندشده

ومعمولیهایفریماسپیسبازوایااینترکیب
ارساختوهاسازهمختلفانواعساختامکانمنحنی

.کندمیفراهمراایشبکههای
وانتمیراحتیبههاکنجدرزوایااینازاستفادهبا

رااهفریماسپیسبینوجهششالیدوبیناتصال
.کردایجاددرجه135الی45زاویهدر



LADDER CORNERS X/H30 / H40L

خطیمقاطعزوایای*



TRIANGULAR CORNERS 
E20D / AO3 / X/H30 / H40D

شکلمثلثیمقاطعزوایای*



TRIANGULAR CORNERS 
E20D / AO3 / X/H30 / H40D

شکلمثلثیمقاطعزوایای*



SQUARE CORNERS 
E20V / X/H30 / H40V

شکلمربعیمقاطعزوایای*



STANDARD CORNERS S36 SERIES

شکلمستطیلیمقاطعزوایای*



STANDARD CORNERS 
S52 / S100F

کلشمثلثیومستطیلبزرگمقاطعزوایای*



BOXCORNER 30V

بهکهباشندمیوجهی6مکعبیکهاباکساین
وجه6الی2ازایمهرهوپیچاتصالباوراحتی
.ندکمیفراهمنیازتانبهبستهشمابرایرااتصال



BOXCORNER 40V

بدیلتراآنهامعکباینثابتابعادوپذیریانعطاف
.استکردهصرفهبهمقرونگذاریسرمایهیکبه



BOXCORNER 40R

درشدهاعمالبار%100جذببهقادرهاباکساین
.باشندمیافقیوعمودیجهات



BOXCORNER S36

جهتمختلفهایسایزوابعاددرهاباکساین
ریمفاسپیساستانداردمقاطعاکثربرایاستفاده

.اندشدهتولیدوطراحیپروالیتهای



BOXCORNER S52 / S66

هاباکساینباالیمقاومتودقیقساختاریطراحی
مایزمتدیگراستانداردزوایایسایربهنسبتراهاآن

.استنموده



TRIANGULAR BOX CORNERS

وجامعراهکاریهاباکساینمثلثمقطعوجود
باهاآنترکیبجهتکنندهمصرفبهرادقیق

.کندمیارائهمثلثمقطعهایفریماسپیس



COUPLERS AND ACCESSORIES

سازه هــای نمایشگاهــی دیــماح



COUPLERS CCS4

امگیکمخروطیاتصالسیستمطراحیباپروالیت
هارائفریماسپیسهایسیستمتوسعهدربزرگ
مفریاسپیسهایسازهتمامیبرایکهاستنموده

انواعدرCCS4,CCS5,CCS6سایزسهدرپروالیت
.باشدمیموجودگوناگوناشکال



COUPLERS CCS6

حاضرحالدرمخروطیاتصالسیستمامروزه،حتی
سهولتوقدرتکارایی،دراستشدهکپیبسیار
.استنظیربیمونتاژ



COUPLERS CCS6

ایرسبهنسبتراتوجهیقابلمزایایسیستماین
هبهرکهدهد،مینشانارتباطیهایسیستمانواع
.تاسداشتهدنبالبهجهانیشهرتآنبرتریووری



COUPLERS CCS7

ایرسبهنسبتراتوجهیقابلمزایایسیستماین
هبهرکهدهد،مینشانارتباطیهایسیستمانواع
.تاسداشتهدنبالبهجهانیشهرتآنبرتریووری



COUPLERS CCS7

رپاییبسیستم،اینمحکموسفتوقویاتصاالتبا
.شودمیآسانوسریعایمن،فریماسپیسسازه



CLAMPS

استمحصوالتیازایمجموعهپروالیتجانبیلوازم
سایریاوهافریماسپیسباترکیبدرتواندمیکه

.شوداستفادهمکملمحصوالت
ارائهراجانبیلوازمازایمجموعهبخش،این
اندازیراهیامونتاژدراستممکنکهدهدمی

.باشدمفیدفریماسپیسهایسازه



CLAMPS

استانداردباالترینتوسطپروالیتجانبیلوازمتمام
الزمایمنیمقرراتبامطابقهمهوصنعتیهای

دستهچهاربهکهاندشدهساختهوطراحیاالجرا
متحرک،هایصندلیها،گیره:شوندمیتقسیم

.فلزیتجهیزاتونمایشگاهیمحصوالت



TOWERS

سازه هــای نمایشگاهــی دیــماح



RT-H30V

800بارگیریظرفیتدارایهاباالبرازسریاین
مقاومومتر7.6کردنبلندارتفاعحداکثروکیلوگرم

.باشدمیثانیهبرمتر20.7بادوزشسرعتبرابردر
.باشدمیکیلوگرم260سازهسیستمکلوزن

H30Vسریایندراستفادهموردفریماسپیس
.باشدمی

یعیوسطیفبرایراآنسریاینکوچکنسبتاابعاد
فصلی،رویدادهایجملهازکاربردی،هایبرنامهاز

وهانمایشگاهها،سالنخرید،مراکزها،کنسرت
.سازدمیمناسبهاپارک



RT-S36V

1000بارگیریظرفیتدارایهاباالبرازسریاین
ومتر9.25کردنبلندارتفاعحداکثروکیلوگرم

میثانیهبرمتر20.7بادوزشسرعتبرابردرمقاوم
.باشدمیکیلوگرم415سازهسیستمکلوزن.باشد

S36Vسریایندراستفادهموردفریماسپیس
.باشدمی

یعیوسطیفبرایراآنسریاینکوچکنسبتاابعاد
فصلی،رویدادهایجملهازکاربردی،هایبرنامهاز

وهانمایشگاهها،سالنخرید،مراکزها،کنسرت
.سازدمیمناسبهاپارک



RT-S52SV

:بارگیریظرفیتسهدارایهاباالبرازسریاین
12.95کردنبلندارتفاعحداکثروکیلوگرم1.1400

برمتر20.7بادوزشسرعتبرابردرمقاومومتر
کیلوگرم520سازهسیستمکلوزن.باشدمیثانیه

یسرایندراستفادهموردفریماسپیس.باشدمی
S52SVباشدمی.

10.95کردنبلندارتفاعحداکثروکیلوگرم2.2050
برمتر20.7بادوزشسرعتبرابردرمقاومومتر

کیلوگرم495سازهسیستمکلوزن.باشدمیثانیه
یسرایندراستفادهموردفریماسپیس.باشدمی

S52SVباشدمی.
9.95کردنبلندارتفاعحداکثروکیلوگرم3.2900

برمتر20.7بادوزشسرعتبرابردرمقاومومتر
کیلوگرم463سازهسیستمکلوزن.باشدمیثانیه

یسرایندراستفادهموردفریماسپیس.باشدمی
S52SVباشدمی.

دررویدادهاییبرایآلایدهحلراههاباالبراین
الکمسازهپذیریانعطافکهبزرگومتوسطمقیاس

ردیگیاوهاکنسرتها،جشنوارهجملهازباشد،می
.باشدمیعمومیرویدادهای



RT-B100RV

2300بارگیریظرفیتدارایهاباالبرازسریاین
ومتر15.95کردنبلندارتفاعحداکثروکیلوگرم

میثانیهبرمتر20.7بادوزشسرعتبرابردرمقاوم
.باشدمیکیلوگرم695سازهسیستمکلوزن.باشد

سریایندراستفادهموردفریماسپیس
B100RV/S52SVباشدمی.

طمحیانواعبرایمناسبوامنحلراهیکباالبراین
باز،فضایرویدادهایمانندهاییموقعیتو

بزرگهایاستادیوموبزرگعمومیهایگردهمایی
.است



MPT TOWER

1000بارگیریظرفیتدارایهاباالبرازسریاین
موتورباکیلوگرم750وبرقیموتورباکیلوگرم

.باشدمیمتر8کردنبلندارتفاعحداکثرودستی
ساسپی.باشدمیکیلوگرم115سازهسیستمکلوزن

.باشدمیH30Vسریایندراستفادهموردفریم



ST TOWER 
HEAVY DUTY TOWER SYSTEM

2000بارگیریظرفیتدارایهاباالبرازسریاین
تگیبسآندرکردنبلندارتفاعحداکثروکیلوگرم

وزن.باشدمیآنبرواردهبارمیزانودهانهطولبه
.باشدمیکیلوگرم120سازهسیستمکل

S40Tسریایندراستفادهموردفریماسپیس
آنهاندازوباالبرطولبینساختاریرابطهیک.است
روشوشدهاعمالباراین،برعالوه.داردوجود

تظرفیتعیینبههمچنینباالبرپایهنگهداری
اربطولتعیینهنگام.کندمیکمککلبارگذاری

نظردرراعواملاینهمهبایدبرجطولومجاز
.گرفت



CT TOWER

5000بارگیریظرفیتدارایهاباالبرازسریاین
متر20کردنبلندارتفاعحداکثروکیلوگرم

کیلوگرم140سازهسیستمکلوزن.باشدمی
اندازهوباالبرطولبینساختاریرابطهیک.باشدمی
روشوشدهاعمالباراین،برعالوه.داردوجودآن

تظرفیتعیینبههمچنینباالبرپایهنگهداری
اربطولتعیینهنگام.کندمیکمککلبارگذاری

نظردرراعواملاینهمهبایدبرجطولومجاز
.گرفت



LED / VIDEO SCREEN

از،بفضایدرهانمایشصفحهازروزافزوناستفادهبا
آویزانونمایشبرایمناسبیهایحلراهپروالیت

کردهارائهایمنوکارآمدصورتبههاآننمودن
.است
نمایشصفحهاستانداردپشتیبانیسیستمسهارائه

انجامنیزوCTوMPT،STبرجهایاساسبر
هایاستاندارمطابقودقیقساختاریمحاسبات

داراستانجملهازمحیطیهایفاکتوربررسیجهانی،
همچنینوثانیهبرمتر28سرعتتابادمقاومت

اینامکاناتازشدهارائههایساختاردرتغییر
ازاطمینانهااینبرعالوه.باشندمیهاسیستم

هایویژگیازنیزنمایشصفحهوسازهساختارثبات
.باشدمیهاسازهاینشاخص



OUTDOOR ADVERTISING

یاوالتمحصتااستعالیایوسیلهبیرونیتبلیغات
وپیر.برسانیدبزرگهایگروهتوجهبهراهاپیام

طیفپروالیتآلمان،ازشرکتیبانزدیکهمکاری
نوعاینبرایراهابیلبوردوهابرجازوسیعی

دادهعهتوسبازفضایدرمحیطیتبلیغاتوارتباطات
.است

جیخارهایفضادراینکهبهتوجهباهاسازهنوعاین
محاسباتنیازمندگیرندمیقراراستفادهمورد

.باشندمیتریدقیقساختاری
داریپایوثباتنیزوبادنیرویمانندمحیطیعوامل

فطیپروالیت.گیرندقرارمحاسبهموردبایدسازه
هایبرجبرایاستانداردهایاندازهازوسیعی

بامطابقهمهکهشکل،مربعیومثلثتبلیغاتی
میارائهراباشندمیجهانیاستانداردهایومقررات

.دهد



احمدی
نمایشگاهیهایسازهوهمایشمدیریت

ارکپروبروی،ولیعصرخیابان،تهران،ایران
7واحد،9پــالک،آرامـشکوچـه،مـلـت
+220537712198:تلفن
+220289332198:فکس
+715303491298:موبایل

info@dimah.ir
www.dimah.ir


