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 ( 08710 ):  القسم
 خردوات االبواب

 : عام 1الجزء 
 موجز - 1.01

  -القسم �شمل : -أ
 . وفقًا لمواصفات ومتطل�ات العقدخردوات مصنعة  -
 -تشمل وال تقتصر على االتي: والتي الخردوات المعمار�ة لألبواب الداخل�ة والخارج�ة -

 ( Handles ) المقا�ض .1

   ( Locks ) االقفال .2

   ( Cylinders ) اتسلندر  .3

   ( Hinges ) مفصالتال .4

   ( Door Closers & Floor Closers ) شاتالدفا .5

  ( Electromechanical locks ) الكتروم�كان�ك�ة األقفال .6
 ( Panic exit systems ) وارئ طمخارج ال .7

   ( W/ C Indicators ) الحمام قفل إشارة .8

 ( Flush bolts )    تر�اس .9

 ( Door coordinators) منظم غلق االبواب المزدوجة .10

 ( Pull  Handles )السحب �ض امق .11

   ( Seals, weather stripping & automatic door bottoms ) عوازل الصدى والهواء المطاط�ة .12
  ( automatic door operators )  مشغل األبواب االتومات�ك�ة .13

 : عالقة ذاتأقسام  -ب
 األبواب واإلطارات الحدید�ة . – 08110القسم  .1

 األبواب الخشب�ة . – 08211القسم  .2

 (Access doors & panels)أبواب واطارات فتحات الخدمات   - 08311القسم  .3
 ( Rolling shutters )أبواب اللف العلو�ة  – 08331القسم  .4

 (hardware set schedule)اطقم الخردوات  طقم جداول – 08711القسم  .5

 .والمفصالتاالبواب الزجاج�ة  – 08800القسم  .6
 الحوائط الزجاج�ة . – 08900القسم  .7

 الدهانات . – 09900القسم  .8
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 المراجع : – 1.02
  ( BS/ EN ) -المقای�س االور��ة  : -أ

  
1.  EN12365     :لوازم االبواب المطاط�ة   

2.  BS EN 1125 ,  EN179   اجهزة مخارج الطوارئ : 

3. BS EN 1154    األبواب. التحكم �أغالق: أجهزة 

4.  BS EN 1155    فتح األبواب.: االجهزة الكهر�ائ�ة لض�ط التحكم� 

5.  BS EN 1303   . السلندر واالقفال : 

6.  BS EN 1527  . خردوات األبواب المنزلقة : 

7.  BS EN 1670   مقاومة الصدى :. 

8.  BS EN1906   خردوات المنجورو : مقا�ض األبواب . 

9.  BS EN 1935  . مفصالت : 

10. BS EN 12051    األبواب والش�اب�ك: براغي . 

11.  BS EN 12209  . االقفال والمزالق : 

12.  BS EN 14637  . موصل �هر�ائي لفتح األبواب : 

13.  BS EN 14846  : االقفال الكهروم�كان�ك�ة . 

 .( ADA ) 1990وقانون العجز  األمر�كي  ( DDA )القانون الخاص �المعاقین   -ب

 الخاصة �صحة المستهل�كن وحمایتهم . ( CE )اللوائح االور��ة   -ج

 . ( ABHM )منظمة مصنعي خردوات البناء  -د

  من احد المختبرات العالم�ة المعتمدة من السلطات المحل�ة . شهادة مقاومة الحر�ق : -ه
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 : التقد�م – 1.03
 .نسخة مـن مواصـفات التصـن�ع )للعلم فقط (  المالك�قدم إلى ممثل  -�المصنعین :الكتالوجات الخاصة  -أ

 المواصفات.وأي معلومات أخرى توضح التوافق مع  والكتی�ات الصور و�شمل ذلك

 معاینــة�غــرض حســب متطل�ــات العقــد  عینــه مــن �ــل نــوع المالــك�قــدم إلــى ممثــل  -عینــات واأللــوان :ال  -ب
 . اللون والشكل . علمًا �أن مسئول�ة التقید �شروط المواصفات �املة ستكون على عاتق المقاول

للعرض حسب متطل�ـات العقـد نسـخة مـن  المالك لممثلتقدم  -لخردوات :ا المخططات التنفیذ�ة وجداول  -ج
 نـوعو أسـم المصـنع . �شـتمل التقـد�م علـى تغطي جم�ـع العناصـر الالزمـة للمشـروع التي لخردوات ا جدول

 . اذا تطلب العمل ذلك -لنظام المفات�ح والمفتاح الرئ�سي مستقلدول ج مع، التشطیب 
ــــكممثــــل  معاینــــة ن عــــمقــــاول ســــئول�ة المال �مثــــل قبــــول �امــــل للتقــــد�م ، وال یلغــــي  جــــداولال لهــــذه المال

 . حسب متطل�ات المشروعاالخطاء او االنحرافات عن تقد�م �افة الخردوات الالزمة 
التـــــي یـــــتم جم�ـــــع االبـــــواب واالطـــــارات مـــــزودة �كاتمـــــات صـــــوت مـــــا عـــــدى االطـــــارات ان تكـــــون �جـــــب  -د

، �اتمــــات صــــوت 3بــــ  مفــــرد�ــــل �ـــاب نـــوع آخــــر مـــن العــــوازل المطاط�ـــة . یــــتم تزو�ـــد  معهـــا اســــتخدام
 �اتمات صوت . 4واألبواب المزدوجة بـ

 -: : ضمان الجودة 1.04
ــــتم قبــــول منتجــــات الخــــردوات مــــن مصــــنع واحــــدمــــن  واحــــد تقــــد�م �ــــل نــــوع -المصــــنع :  -أ الشــــر�ات  . ی

 سنوات . 5ال تقل عن  صناعة خردوات األبواب لمدةالمتخصصة في 

 ي التر�یب :یمؤهالت فن -ب

ـــــى  .1 ـــــاولعل ـــــرة ال تقـــــل عـــــن خمـــــس ســـــنوات فـــــي مق تر�یـــــب  مجـــــال التر�یـــــب ان �كـــــون مؤهـــــل �خب
 . هةالمشابفي المشار�ع  ما یثبت خبرته السا�قةولد�ه  ، الخردوات

التر�یـــــب مســـــاندة فن�ـــــة مـــــن استشـــــاري معتمـــــد فـــــي مجـــــال خـــــردوات  مقـــــاول�جـــــب ان �كـــــون لـــــدى  .2
و ان یتواجـــد  ، ســـنوات  5مـــع خبـــرة ال تقـــل عـــن  consultant) (Certified hardwareاألبـــواب

 االستشاري في موقع  العمل عند الحاجة .

 -: الجهات الرقاب�ةمتطل�ات   -ج
. وفـي حـال وجـود أي تعـارض لحر�ـق ل مقاومـةللفتحات التي تتطلـب المقاومة للحر�ق الخردوات  تقد�م

 .بلوائح السلطات الرقاب�ة المحل�ةفي المواصفات ومتطل�ات الحر�ق ، یتم التقید 
المتوافقـــــــة مـــــــع اخت�ـــــــارات الحر�ـــــــق للفتحـــــــات التـــــــي یـــــــتم اســـــــتخدام ابـــــــواب الخـــــــردوات  یـــــــتم تقـــــــد�م

للحر�ـــــــق . و�ـــــــتم التأكـــــــد مـــــــن أن �ـــــــل �ـــــــاب مقـــــــاوم للحر�ـــــــق ســـــــ�كون فـــــــي  واطـــــــارات  مقاومـــــــة
 .  من خالل استخدام اجهزة االغالق اآلل�ة ، االوضاع االعت�اد�ة في حال االغالق

االجتمـــــاع مـــــع ممثـــــل یـــــتم الخـــــردوات وقبـــــل التر�یـــــب ،  تور�ـــــد�عـــــد  -اجتماعـــــات مـــــا قبـــــل التر�یـــــب :  -د
األلـــــوان  .العینـــــات مـــــع الخـــــردوات التـــــي تـــــم تور�ـــــدها للحصـــــول علـــــى الموافقـــــة �شـــــأن تطـــــابق المالـــــك

 سا�قًا . المعتمدةكل الخردوات �جب ان تطابق العینات لواالشكال 
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 -والتخز�ن: التور�د:  1.05
تحدیــــــد �ــــــل منــــــتج حســــــب جــــــدول و �ــــــل جــــــزء مــــــن الخــــــردوات �شــــــكل منفصــــــل ،  تعر�ــــــفو تغل�ــــــف  -أ

 . االرشادات الخاصة �التر�یبو المرا�ط ، �جب ان �حتوي �ل تغل�ف على  المعتمدالخردوات 
 ، و�طر�قـــــة تســـــهل الفــــــرز منطقـــــة آمنـــــة وفـــــيجم�ـــــع الخـــــردوات �جـــــب ان تخـــــزن فـــــي مكـــــان جــــــاف   -ب

 الفحص والتفر�غ .و 

 -: التنسیق:  1.06
، بهـــــذه االعمـــــال �شـــــكل م�اشـــــرهـــــذا القســـــم مـــــع االقســـــام االخـــــرى المتـــــأثرة  �افـــــة اعمـــــالتنســـــیق �جـــــب  

 .االبواب مقاولي الكهر�اء و التكی�ف و مصنعي و�شمل ذلك 

 -: الضمان : 1.07
الرئ�ســـــــي ومقـــــــاولي  تقـــــــدم ضـــــــمانات خط�ـــــــة مـــــــن قبـــــــل المقـــــــاول -:�المشـــــــروع  الضـــــــمان الخـــــــاص  -أ

 أو عیـــــوب �التشـــــغیلخلـــــل المـــــواد التـــــي �طـــــرأ علیهـــــا أي اســـــتبدال أو �الموافقـــــة علـــــى اصـــــالح  ال�ـــــاطن
 . مالم �كن ذلك ناتج عن سوء االستخدام، 

ــــــواع الخــــــردوات المــــــوردة   -ب ــــــوع مــــــن أن ــــــتج / المصــــــنع لكــــــل ن ــــــة م�اشــــــرة مــــــن المن ــــــت �فال تقــــــد�م مــــــا یثب
 للمشروع . أو ان �كون ذلك مذ�ورًا في الكاتلوج األصلي للمنتج .

 للمشروع.حسب فترة الضمان  تكون  لخردوات �جب انلمدة الضمان �النس�ة   -ت

 -: الدور�ة : الص�انة 1.08
ــــــوفیر االرشــــــادات  ــــــه ت ــــــي وأي أدوات خاصــــــة الزمــــــة ألعمــــــال الصــــــ�الكتاب� ــــــل ممثل ــــــة مــــــن قب انة الدور�

 المالك.

 : المنتجات : 2زء الج

 : المصنعون : 2.01
ــ ، لتقــد�م نــوع محــدد مــن المنتجــاتإن المصــنعین المــذ�ور�ن الحقــًا قــد تــم اخت�ــارهم  ي دون المنتجــات االخــرى . وف

 المنتجـات ذاتاقتراح اسماء بدیلـة مـن مصـنعي توفر االسماء المقترحة في السوق المحلي ، فإنه �مكن  حال تعذر
 . ممثل المالكالحالة مع  ه. �كون قرار قبول البدیل في هذ المماثلة أو األعلىالجودة 

 

 HINGES )( المفصالت -أ

1. HOPPE     
Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666    

2. HAGER 
139 Victor Street 
St. Louis, MO 63104   
Tel: +1 800 3259995   
Fax: +1 800 7820149  
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ALLGOOD WORLDWIDE LTD 3         .                                                                          
                                  297 Euston Road 

                                                                          London NW1 3AQ - UK 
                                                                          Tel: +44 020 7255 9330 
                                                                           Fax: +44 020 7383 7950 

    
 

 ( LOCKS ) االقفال  -ب
1. HOPPE  

Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666 

 
2. ALLGOOD WORLDWIDE LTD 

297 Euston Road 
London NW1 3AQ - UK 
Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 

      
3. CES 

P.O. Box 101180 
D42547, Velbert 
Germany 
Tel: +49 2051 204116 
Fax: +49 2051 204231 
 

 

  )CYLINDERS(السلندرات    -ت
1. ALLGOOD WORLDWIDE 

297 Euston Road 
London NW1 3AQ - UK 
Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 

 
2. CES 

P.O. Box 101180 
D42547, Velbert, Germany 

Tel: +49 2051 204116 
Fax: +49 2051 204231 

 
 

3. WILKA 
                                                                                      Mettmanner Str. 58-64 
                                                                              D- 42549 Velbert, Germany 
                                                                   Phone: +49 (0) 20 51 - 20 81 – 147 
                                                           Fax: +49 (0) 20 51 - 20 81 – 21 47 

 
  LEVER HANDLES )( المقابض   -ث

 
1. ALLGOOD WORLDWIDE 

297 Euston Road 
London NW1 3AQ - UK 
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Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 
 

 
 

2. HOPPE  
Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666 

 
3. FSB 

                                                                                              Neheimer str. 38 
                                                                                  33034 Brakel, Germany 
                                                                                Phone: +49 5272 608268 

architektur@fsb.deEmail:  
  

  ( PUSH AND PULL HANDLES ) الدفع والسحب حئصفا -ج
 

1.  HOPPE  
Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666 

 
 

2. HAGER 
139 Victor Street 
St. Louis, MO 63104 
Tel: +1 800 3259995 
Fax: +1 800 7820149 
 

 

ALLGOOD WORLDWIDE     .3 
 297 Euston Road 
London NW1 3AQ - UK 
Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 

 
 ( DOOR CLOSERS ) الدفاشات  -ح

 
1. ALLGOOD WORLDWIDE   

 297 Euston Road 
London NW1 3AQ - UK 
Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 

 
HOPPE   .2 

Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666 

 
GEZE   .3 

Reinhold-Voster-Strabe 21-29 
D-71229 Leonberg - Germany 

mailto:architektur@fsb.de
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Tel: +49 7152 2030 
Fax: +49 7152 203310 

 
 

 ) ELECTRO MAGNETIC LOCKSاالقفال الكھرومیكانیكیة ( -خ
 

 
HOPPE   .1 

Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666 

 
2. ALLGOOD WORLDWIDE 

 297 Euston Road 
London NW1 3AQ - UK 
Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 
 

EFF EFF   .3 
Bildstockstrade 20 
72458 Albstadt - Germany 
Tel: +49 7431 123-0 
Fax: +49 7431 123 240 

 
 ( PANIC EXIT DEVICES )  أنظمة خروج الطوارئ -د

ALLGOOD WORLDWIDE   .1 
 297 Euston Road 
London NW1 3AQ – UK 

Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 

 
HOPPE  .2 

Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666 

 
VACHETTE  .3 

50, rue de la palx 
F-10000 Troyes 
France 
Tel: +33 25 42 3001 
Fax: +33 25 42 3030   

 
 

 ( FLUSH BOLTS / DOOR SIGN & DOOR STOPS )  والعالماتالترباس / الردادات  -ذ
 

ALLGOOD WORLDWIDE   .1 
 297 Euston Road 
London NW1 3AQ – UK 

Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 
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HAGER  .2 
139 Victor Street 
St. Louis, MO 63104 
Tel: +1 800 3259995 
Fax: +1 800 7820149 

 

HOPPE  .3 
Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666 

 
  ) DOOR COORDINATORS   (المزدوجة األبواب غلق منظم -ر

 
1. DOOR CONTROL INTERNATIONAL 

2362 Bishop circle East 
Dexter, MI, 48130 
Tel: +800 742 3634 

sales@doorcontrols.comEmail:  
 

2. HOPPE  
Via Fredrichhoppe 
CH-7537 Mustair 
Tel: +41 08 8516600 
Fax: +41 08 8516666 

 
3. ALLGOOD WORLDWIDE 

297 Euston Road 
London NW1 3AQ - UK 
Tel: +44 020 7255 9330 
Fax: +44 020 7383 7950 

 
 
 
 

 AUTOMATIC DOOR BOTTOMS/ WEATHER STRIPPING / THRESHOLD)  ( عوازل الصوت والھواء -ز
 

. 1 HAGER 
139 Victor Street 
St. Louis, MO 63104 
Tel: +1 800 3259995 
Fax: +1 800 7820149 
 

. 2 LORIENT 
Fairfax Road 
Heathfield Industrial Estate, 
Newton Abbot 
Devon TQ12 6UD 
Tel: +44 1626 834252 
Fax: +44 1626 833166 

 
 
 

mailto:sales@doorcontrols.com
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3        .NATIONAL GUARD PRODUCTS(NGP) 
 
4985 East Raines Road 
Memphis, Tennessee 38118 - USA 
Tel: + 800 647 7874 
Fax: +800 255 7874 

 
 )AUTOMATIC DOOR OPERATOR(  مشغل األبواب الكھربائیة   -س

 

1. HORTON 
4242 Baldwin Blvd,  
Corpus Christi, Texas 78405-3399 
Tel: +1 800 531 3111 
Fax: +1 800 531 3108 

 

2. BLASI 
Carl Benz, Strasse 5-15 
D77972, Mahlberg 
Tel: +49 7822 8930 
Fax: +49 7822 893 119 

 

3     .GEZE. 
Reinhold-Voster-Strabe 21-29 
D-71229 Leonberg - Germany 
Tel: +49 7152 2030 
Fax: +49 7152 203310 

 
 ) DOOR SLIDING SYSTEM( أنظمة إنزالق األبواب -ش

1. HAWA  
Schiebebeschlagsysteme 
Untere Fischbachstrasse 4 
Postfach, CH-8932 Mettmenstetten 
Tel: +41 44 767 92 12 

 

2. HAGER 
139 Victor Street  
St. Louis, MO 63104 
Tel: +1 800 3259995 
Fax: +1 800 7820149 

 : مواصفات المنتجات : 2.02
 ســـیتم قبـــول .الحـــد األدنـــي للجـــودة المطلو�ـــة ، قـــد تـــم وضـــعها لتحدیـــد المحـــددة  إن مواصـــفات المنتجـــات

قــرار القبــول لهــذه االصــناف مــن حــق وســ�كون  . ذات الجــودة االفضــلاو نفســها ، الجــودة ذات المنتجــات 
 . ممثل المالك

 : ( Fasteners )المرا�ط  -أ
المــــــرا�ط ذات اســــــتخدام وال یــــــتم قبــــــول مــــــا �ــــــان ذلــــــك ممكنــــــا ،  المــــــرا�ط المخف�ــــــة �ــــــلتقــــــد�م  .1

 ما عدا مع صفائح الدفع والر�ل المعدن�ة .او المسامیر المعدن�ة  اللزق الذاتي



08710-10 
 

التر�یــــب  مــــع المــــرا�ط ذات الطــــول المناســــب لضــــمان الخــــردوات تقــــد�م المــــرا�ط المخف�ــــة : -أ
 .والدائم  السل�م

اللـــــــون  ان �كـــــــون  �جـــــــبو ،  تقـــــــد�م المـــــــرا�ط ذات الـــــــرأس الـــــــدائري  المـــــــرا�ط الظـــــــاهرة :  -ب
 . مناسب للون الخردوات

 : (Hinges) المفصالت  -ب
) ، و بتصـــــم�م   square cornersذات زوا�ـــــا قائمـــــه ( عـــــام : جم�ـــــع المفصـــــالت تكـــــون  -ج

Five knuckle   . وطر�قــــــة اســــــتخدام وتشــــــغیل األبــــــواب و متوافقــــــة مــــــع احت�اجــــــات
 . ( grade 13 )مصنفه علي األقل 

ــــــة �جــــــب ان تكــــــون مــــــن المــــــواد  -د ــــــر جم�ــــــع المفصــــــالت المســــــتخدمة فــــــي االبــــــواب الخارج� غی
 .)  304( ال تقل عن ستانل�س ستیل درجة  القابلة للصدأ

، و  ( Ball bearing )یـتم اسـتخدام المفصـالت المسـطحة  ذات الحلـق الـدائري ذات�ـة التشـح�م  -ه
 . BS EN 1634و  EN 1935  BSو متوافقه مع المواصفات   CEتحمل عالمة 

 -: �جب ان تكون حسب اآلتي: (PIN)عمود المفصلة  -و
  . مم 14أو استانلس ستیل �سماكه ال تقل عن  عمود فوالذ -أ

 ( non removable pin ) . قابل للخلععمود غیر -األبواب الخارج�ة : -ب

 ( non rising pin ) . متحرك عمود�اً عمود غیر -األبواب الداخل�ة :  -ت

 ( flat heads ) . وأغط�ه مصنعة من نفس الموادزر مسطح  -: األغط�ة -ث

 فتحة �املة . �فتح األبواب�جب تقد�م مفصالت ذات جوانب تسمح  .1
 -: التال�ةو�األحجام المفصالت تكون مجهزة �حلقین دائر�ن وخمسة مفاصل  .2

I. 114  ×102  ×3  لألبواب واالطارات المعدن�ة . ملم 
II. 102  ×89   × 3  لألبواب الخشب�ة . ملم 
III.  ( لألبواب غیر المقاومة للحر�ق ). حسب سماكة ال�اب: المفصالت المخف�ة 

 المفصالت الكهر�ائ�ه ( لتوصیل ت�ار �هر�ائي ) : -3
�جــب ان تحتــوي علــي العــدد المالئــم مــن األســالك لتوصــیل الت�ــار الكهر�ــائي الــالزم مــن و الــي       

مراعـاة تـوفر الشـهادات التـي توضـح القـدرة علـي توصـیل الجهـد خردوات ال�اب التي تتطلب ذلك . مـع 
 الطاقة الكهر�ائ�ه المطلو�ة لذلك . /
 ) :  continuous hingesالمفصالت المتواصله (  -4

یــتم اســتخدامها �مــا هــو مطلــوب و موضــح فــي جــدول الخــردوات . و یــتم اخت�ــار هــذا النــوع مــن      
م ال�ــاب ، �مــا هــو موضــح و معلــن مــن قبــل الشــر�ه المفصــالت حســب متطل�ــات األســتخدام و حجــ

 مم . 25المصنعه . �كون طول المفصله اقل من طول ال�اب �حولي 
 : ( Mortise  locks )األقفال   -ت

التر�یــــب ألكثــــر مــــن نــــوع واحــــد مــــن جم�ــــع االقفــــال �جــــب ان تكــــون �حجــــم موحــــد لتســــمح لعمل�ــــة  -1
ــــااألبــــواب  ــــفالغطــــاء الخــــارجي �جــــب ان . و مصــــنعه فــــي أورو� ــــین  �كــــون مغل �أحكــــام مــــن الجهت
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 . كـــــلآمـــــن الت للحما�ـــــة بـــــودرةوتكـــــون مطل�ـــــة �مســـــحوق  ، والحما�ـــــة اآلل�ـــــة للقفـــــل كـــــلآلتجنـــــب الت
ــــــار  ســــــتانلس ســــــتیلاال وتكــــــون االجــــــزاء الظــــــاهرة مصــــــنعة مــــــن ــــــى ( �حــــــد 304ع� ــــــاوم ) أدن المق

 ) .  back to backالبراغي المزدوجة (  و مجهزه ألستخدام للصدى ومصقوله
مــــــن دون  عكــــــس االتجــــــاه �ــــــالموقعلســــــان القفــــــل �كــــــون قابــــــل لإلنعكــــــاس ل�ســــــاعد علــــــى ســــــهولة 

 اللجوء الى فتح هیئة القفل الداخل�ة .
 
 
 

I.  ملم 55ال �قل عن عمق ( Back set ) . . ما عدا أبواب األلمنیوم 
II.  ملم . 8 عمود دوران �سماكة ( Spindle ) 
III.  ملم. 30مزدوج التر�اس �مقاس ال �قل عن  قفل( double throw )  
IV.  ملم على االقل  30تحرك مصقول ومقاوم للصدأ و�طول ملسان( latch ) 
V.  لسان ثابت مزدوج التر�اس( Double throw bolt )  ملم على االقل 20و�طول. 
VI.   مواصــــفة متوافــــق مــــعDIN 1825  ، الــــى  المقــــ�ض مر�ــــزمــــن  مســــافةملــــم  72مــــع

 ملم القفال الحمامات ) . 78(  المفتاحمر�ز 
VII. مع المواصفات االور��ة  متوافقEN 12209 BS  و�حمل عالمةCE . 

 
 

 : (Cylinders)السلندرات   -ث
و تكـون األبـواب الخارج�ـه و األبـواب  DIN EN 1303تقـد�م مسـتوى  عـالي مـن السـلندرات متوافـق مـع 

كــل ســلندر �كـــون .)  ANTI DRILLINGمقاومــه للعبــث (  ذات األهم�ــه الخاصــة مــزودة �ســلندرات
 مطابق للخردوات . السلندرلون مفات�ح طو�لة الرق�ة مصنوعة من النحاس و�كون  3مرفق مع 

 : (lever handles)  المقا�ض  -ج
 304دى بدرجـــــة  المقـــــاوم للصـــــســـــتانلس ســـــتیل االجم�ـــــع  المقـــــا�ض تكـــــون مصـــــنوعة مـــــن  -1

 ملم على االقل . 8 (spindle) المتحرك التوصیلعمود كون قطر ، و�كحد أدنى
 مزدوجة غي ا تكون ببر   ( Rose & escutcheon )قواعد المقا�ضتر�یب  طر�قة  -2

 . Back to Back ) (  االرت�اط        
 (Rose) المقـــــ�ضقطـــــر قاعـــــدة �قــــل ال ملـــــم ، و 130المقـــــ�ض �جـــــب ان ال �قــــل عـــــن  طــــول -3

 .ملم  45عن 
 : (Pull Handles) مقا�ض السحب  -ه

سـتانلس االمـن مصـنعه وتكـون ، األبواب مشابهة لتصم�م المقا�ض  مقا�ض سحبجم�ع  �جب ان تكون 
 ملم 19×  225. و�مقاسات ال تقل عن �حد ادنى  304المقاوم  للصدى بدرجة ستیل 

 : ( Door closers & Floor springs ) الدفاشات  -و
 جدول الخردوات .في  العلو�ة واألرض�ة �ما هو مذ�ور تقد�م الدفاشات -1
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 . متغیرة لتناسب حجم األبواب المختلفةالدفاش حجم / قوة �جب ان �كون   -2
�فالـــــــة مــــــل حت، و  لألبــــــواب المقاومـــــــة للحر�ــــــق ةكـــــــون مناســــــ�ت�جــــــب ان  ات العلو�ــــــةالدفاشــــــ -3

 سنوات . 5 لمدة ال تقل عن
 . (Rack and pinion) للعمل �سالسة ةال�مین أو ال�سار ومصنع إمكان�ة العمل �إتجاه  -4
 . الدفاش العلوي �كون بلون فضي أو مشا�ه للستانلس ستیل  -5
كــــــــون الدفاشــــــــات االرضــــــــ�ة مناســــــــ�ة لالبــــــــواب الثقیلــــــــة ، مــــــــع تحكــــــــم �ســــــــرعة اإلغــــــــالق ، ت -6

  .) ( Back checkوخاص�ة 
 مــــا هــــو موضــــححســــب ، و  لمــــن االســــتانلس ســــتی االرضــــي للــــدفاشتور�ــــد غطــــاء خــــارجي    -7

 .جدول الخردواتفي 
 . CE, EN 1154 لمعاییر ةمطا�قدفاشات �جب ان تكون ال  -8

 
 : (Panic exit devices)مخارج الطوارئ أنظمة  -ز

، وأن تكــــــون مناســــــ�ه لخــــــردوات اجــــــدول هــــــو مبــــــین فــــــي  طــــــوارئ �مــــــاالمخــــــارج  تقـــــد�م نظــــــم .1
 االبواب . لالستخدام لمقاسات متعددة من

 . للسلندرات المستخدمة مع األقفال مطابقالنظام نوع سلندر  �شملان   .2
أو االســـتانلس ســـتانلس ســـتیل و�لـــون فضـــي أو مشـــا�ه لال  (touch bar)نـــوع غیـــر �ـــارز  .3

 .ستیل 
 . CEو�حمل عالمة  BS EN 1125 و أ متوافق مع مواصفة 
 .)  reversible latch ( حكوم االتجاه مع براغي أمن�همغیر  
 . والذ ال �صدأفبراغي ولسان  
 ساعات . 3مقاومة للحر�ق لمدة  

 :( Flush bolts & Dust Proof socket ) التر�اس وحام�ة الغ�ار  -ح
ــــوي  .1 ــــاس العل ــــد�م حجــــم التر� ــــتم تق ــــاب ، ی ــــراب�س لكــــل � ــــتم اســــتخدام زوج ت ــــاباســــب نلیی  ، حجــــم ال�

 . غ�ار مع التر�اس السفليحام�ة تقد�م و 
جـــــــدول الخـــــــردوات ، وان فـــــــي  هـــــــو مـــــــذ�وروتومات�ك�ـــــــة �مـــــــا التـــــــراب�س والتـــــــراب�س االیـــــــتم تقـــــــد�م  .2

 -: تكون متوافقة مع اآلتي
I.  ال �قــــــل  �ق�ــــــاس مصــــــنع مــــــن اســــــتانلس ســــــتیل او النحــــــاس و -: األبــــــواب الخشــــــب�ةتر�ــــــاس

 .ملم   25×  200 عن
II.   ملم  25×  170 ال �قل عن �ق�اس مصنع من االستانلس ستیل و -المعدن�ة: األبوابس �اتر ،

 .ملم 300ال �قل عن �طول  وعمود توصیل
III.   : عمــــل �شــــكل اوتومــــات�كي �امــــل و مناســــب لألســــتخدام مــــع األبــــواب  تر�ــــاس اوتومــــات�كي�

ساعات مقـاوم للحر�ـق  3المقاومه للحر�ق ، مع واجعه مصنعه من األستانلس ستیل . مصنف 
 .ساعه لألبواب الخشب�ه  1.5و ، لألبواب المعدن�ة 
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IV. و�حجم مناسب للتر�اس للصدى  ةحام�ة غ�ار : مقاوم. 
 -: (Door Coordinator) األبواب المزدوجة غلق منظم -ط

مـع أو بـدون حل�ـه ،  مه لـزوجین مـن االبـواب�مكـن اسـتخدا، و النحـاس  مـادة مصـنوع مـن األبـوابمنظم  
 للتشغیل . لتخف�ض الصوت وأداء مناسبراع مطاط�ة ذاع دائر�ة و مع ذر 

 :(Push/Pull Plate)  الدفع والسحب مسكات -ي
 خردوات .جدول الفي  هو واردحسب ما و  ، الدفع �جم�ع انواعها مسكاتتقد�م 
 .( push Plates ) صفائح الدفع .1

ــــــل عــــــن  الصــــــف�حةحجــــــم  ــــــم 300×75ال �ق ــــــم 1.5ســــــماكة و�،  مل مــــــع براغــــــي  . مل
 (Counter sunk)دائر�ة ساقطة 

 (Push/Pull handle)/ الدفع  سحبمسكة ال .2
 . ملم  19×  225 المسكةحجم 

 (Radius corners)ستانل�س ستیل بزوا�ا دائر�ة االمعدن :  .3
 (Kick plates)ر�ل ال صف�حة  -ك

ملــم  200اللوحــة ، ق�ــاس  ســاقطة ةغــي دائر�ــا ببر  ومثبتــةملــم  1.5تكــون �ســماكة  صــف�حة الر�ــل .1
 . حسب مقاسات األبواب المعتمدةعرض ال�اب ، الق�اس النهائي �كون × ارتفاع 
 .  تصن�ع محلي -ستانل�س ستیلا:  الماده

 سم .100أرتفاع �ولكن  ، �ما ذ�ر اعاله -:(armor plate)  الوقا�ة صف�حة .2
 (Automatic door bottom / weather stripping & threshold)عوازل الصوت والهواء     -ل

 التقد�م حسب ما هو مذ�ور في جدول الخردوات . .1
األبـــــــــواب متطل�ـــــــــات م للحر�ـــــــــق والصـــــــــوت و ان تكــــــــون المـــــــــواد مناســـــــــ�ة لإلســـــــــتخدام المقـــــــــاو  .2

 الخارج�ة .
 (Signs)شارات االبواب ا  -م

وحســــب مــــا هــــو مــــذ�ور فــــي جــــدول  ،المقــــاوم للصــــدى مصــــنعة مــــن االســــتانل�س ســــتیلشــــارات الاتكــــون 
 .مم  75 ال �قل عن ، مع قطر ق�اسالخردوات 

 
 (Hasb & stable / Tower bolt )تر�اس انزالقي  -ن

لألبــــــــواب المخصصــــــــة لغـــــــــرف  الكهر�ــــــــاء الرئ�ســــــــ�ة . و�كــــــــون التصــــــــن�ع  حســـــــــب  ساســــــــتخدام تــــــــراب�
 تصن�ع محلي . -المواصفات الموقع�ة 

 :: نظام المفات�ح  2.03
،  المالـك ممثـلرغ�ـة و�ما �طابق  ، ما هو وارد في جدول الخردواتحسب  نظام المفات�ح�جب ان �صمم  -أ

 لنظام المفات�ح المطلوب .المتوقع المستقبلي  والنموالحالي مع األخذ �عین األعت�ار النظام 
لألبـــــــواب  ) ANTI DRILLING(  ضـــــــد الخلـــــــع والكســـــــر الســـــــلندر �جـــــــب ان �كـــــــون محمـــــــي  -ب

 .(BS EN 1305)، ومتوافق مع مع�ار الرئ�س�ه و الغرف ذات األهم�ه الخاصة 
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ـــى نظـــام المفتـــاح الرئ�ســـي   ـــد او االتفـــاق عل ـــائق العق ـــتم مراعـــا ،( master key ) إذا اشـــتملت وث ة ی
 -:اآلتي 

I. قبل التصن�ع . ممثل المالكالتصم�م النهائي للنظام من قبل  اعتماد 
II.  فرعي ماستر لكل نظاممفات�ح  3و ،الرئ�سي الماستر مفات�ح لمستوى المفتاح  5تقد�م . 
III.  النهائي للسلندر �كون مماثل للخردوات اللون . 
IV.  وحتى یتم توفیر نظام المفتاح الرئ�سي ،دام خالل فترة البناء خلإلست همؤقت اتتقد�م سلندر . 
V.  25للمفات�ح والتوسع المستقبلي لسعة  سعة تستوعب االعداد المطلو�ة عل�ة مفات�ح ذاتتقد�م%. 
VI.  فــي خطــاف ملــون داخــل عل�ــه  مفــات�ح الســلندراتنظــام المفتــاح الرئ�ســي ، یــتم ر�ــط �ــل تســل�م عنــد

 .وأما المفتاح الرئ�سي فیتم تسل�مه في ظرف مغلق  ،مع توض�ح رقم المفتاح  المفات�ح
 

 : تشطی�ات الخردوات : 2.04
I.  التصن�عالخردوات �جب ان تكون من أجود المواد وخال�ة  تمامًا من عیوب . 
II.   هــي فقـط للداللــة . وتكــون المســئول�ة علــى  الخــردوات جــداولجم�ـع االحجــام مــن المــواد التـي وردت فــي

ــدقیق والــوزن  المقــاول للتأكــد مــن الحجــم ألســتخدامات و عمل�ــات التشــغیل لألبــواب التــي یــتم  المناســبال
 .تر�یب هذه األكسسوارات معها 

III.   للحر�ق . االبواب المقاومة معیتم تر�یبها الخردوات تكون مقاومة للحر�ق لألصناف التي 

IV.  ي تقلـ�ص الفـرق فـمـع مراعـاة . ممثـل المالـك المعتمـدة مـن  تكون متطا�قة تمامًا مع العینات التشطی�ات
، ساسـ�ة مصـبو�ة أو مشـكلة أو مطبوعـة، سـواء �انـت المـادة االلالصـناف المختلفـة اللون �قدر االمكان 

 . مختلفة مصانعالمختلفة من  الموادتور�د أو عندما �كون 

 : مقاسات التر�یب للخردوات:  2.05
 .ممثل المالك  وحسب تعل�مات (DHI)مطابق لمعاییرعمومًا  �جب ان �كون تر�یب الخردوات  -أ

 -یتم تر�یب الخردوات حسب المقاسات التال�ة ، ما لم یتم النص على خالف ذلك :  -ب
 .(Finished Floor) إلى مستوى االرض�ة النهائ�ة المق�ضمر�ز  منمم 950طقم األقفال :أ .1
، مســـــــتوى االرضـــــــي النهائ�ـــــــة  الـــــــىالســـــــفل�ة مر�ـــــــز المفصـــــــلة  مـــــــنمـــــــم  295:  المفصـــــــالت .2

و�ــــتم تر�یــــب �ــــاقي المفصــــالت أعلــــى ال�ــــاب ،  مــــن مر�ــــز المفصــــلة العلو�ــــة حتــــىمــــم  180و
 العلو�ة والسفل�ة . المفصلتان �مسافات متساو�ة في الفراغ بین

  المق�ض .إلى مر�ز  االرض�ة النهائ�ة مستوى  من مم 1000:  السحبمقا�ض  .3
 مر�ز عمود الدفع . االرض�ة النهائ�ة إلىمم من  1050 -: نظم الطوارئ  .4

 . اللوحةالى مر�ز  األرض�ة النهائ�ةمم من  1145 -ال�اب : دفع صف�حة .5

 : ض�ط جودة المنشأ : 2.06
الخـــــــردوات  و�خت�ـــــــارالكم�ـــــــات واالحجـــــــام .  حســـــــا�ات المقـــــــاول ین�غـــــــي ان �كـــــــون مســـــــؤوال عـــــــن دقـــــــة

 ام ال . تحدیداً ذ�ر ذلك  تم ألداء األعمال المطلو�ة ، سواءالمناس�ة 
 . المنتجات أنواع �جب استخدام مصدر واحد فقط لكل نوع من
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 : التنفیذ : 3الجزء 

 : ات ار �: االخت 3.01
وان المقاســــــــات مطا�قــــــــة لجــــــــداول ، التر�یــــــــب  لبــــــــدء أعمــــــــالواإلطــــــــارات جــــــــاهزة  التحقــــــــق مــــــــن أن األبــــــــواب

 لتعل�مات الصانع . ووفقاً الخردوات 

 
 

 : : التحضیر 3.02
 .الخاصة بذلك  المصنع والتوص�ات حسب التعل�مات�ل صنف  تر�یب -أ

ــــوع  ــــب العمــــل تر�یــــب أي ن ــــدهان النهائ�ــــة . وفــــي حــــال تطل ــــات ال یراعــــي تر�یــــب الخــــردوات �عــــد عمل�
 ،  فإنه یتم ازالتها او حمایتها خالل اعمال الدهان ،النهائي الدهان عمل�ة من الخردوات قبل 

 ومن ثم یتم اعادتها الى وضع التر�یب الطب�عي .
ـــــــة المـــــــواد  -ب ـــــــق مـــــــن نوع� ـــــــب األمـــــــر فحـــــــص أي مـــــــن المنتجـــــــات المـــــــورده �غـــــــرض التحق إذا تطل

المســـــتخدمة فـــــي التصـــــن�ع ، یوافـــــق المقـــــاول / المـــــورد ان تكـــــون تكلفـــــة هـــــذه األخت�ـــــارات مـــــن ضـــــمن 
تة التعاقد�ـــــــة ، مـــــــع احق�ـــــــة المالـــــــك / ممثـــــــل المالـــــــك فـــــــي اخت�ـــــــار المختبـــــــر المناســـــــب لهـــــــذا مســــــئولی
 األمر.

 : التر�یب : 3.03

فــــي مكــــان مغلــــق  �مــــا هــــو محــــدد فــــي جــــدول الخــــردوات ،  والق�ــــام بتخز�نهــــااألبــــواب  خــــردوات تســــل�م -أ
 . فقدانللمحافظة علیها من أي 

 .من قبل الشر�ة المصنعة  یتم التر�یب حسب ما هو منصوص عل�ه من تعل�مات  -ب
ضـــــــــــــ�ط التشـــــــــــــغیل  والخاصـــــــــــــة �عمل�ـــــــــــــاتمـــــــــــــوظفي صـــــــــــــاحب العمـــــــــــــل ل تـــــــــــــوفیر التعل�مـــــــــــــات   -ت

 .من الصانع حسب التعل�مات الموصي بها ، وص�انة االجهزة 

 : النهائ�ة والتدقیقعمل�ات الض�ط والفحوصات :  3.04
                                                             و   ص واخت�ارحفو النهائي ، المقاول في الض�ط والتدقیق والتر�یب  ان �قوم المورد �مساعدة �جب -أ

  لعمل الصاحب  . تقدم قبل البدء �التشغیل المتكامل األداءسالسة في الاالجزاء المتحر�ة لضمان تعدیل 
 . �تی�ات التشغیلاألدوات الالزمة لتعدیل وص�انة المعدات �ما في ذلك 

 واد المستخدمة �التصن�ع ،تضلب األمر فحص أي من المنتجات المورده للتحقق من نوع�ة الماذا   -ب
لمالك مع احق�ة المالك / ممثل ا تكلفة األخت�ار من ضمن مسؤلیتة ، یوافق المقاول / المورد ان تكون 

 في اخت�ار المختبر المناسب لهذا األخت�ار .

 
 القسمنها�ة 


