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 تعريفي تازه از شير ورودي واحدهاي ساختماني
T

به ندرت اتفاق مي افتد كه شيرهاي قطع و وصل در 
جاي مناسبي نصب شده باشند. معموال اين شيرها 
را در داخــل كمد يا زير كابينت پنهان مي كنند كه 

دسترسي به آن مشكل است.  

نصب اين شــيرها مشكل، و كيفيتشان پايين است. 
مستهلك شدن سريع آنها باعث مي شود كه درست 

در زمان نياز، آب بندي را به درستي انجام ندهد.
شيرهاي فعلي قابل تعمير نيستند و تعويض آنها هم 

به اين سادگي ممكن نيست.

براي كجاها قابل استفاده است
ســوپروالو T به عنوان شير ورودي اصلي در واحدهاي مسكوني يا اماكن عمومي مناسب است 
و براي قطع و وصل آب ســرد و گرم بهداشتي يا سيســتم هاي گرمايشي و سرمايشي به كار 

مي رود.

پشت اجاق گاز يا يخچال!

زير كابينت!

زير جاكفشي!

شير ورودي خانه شما كجاست؟
يك مفهوم متفاوت با يك نگاه متفاوت

سوپروالو سري T تعريف تازه اي است از شير قطع و وصل ورودي 
واحد ساختماني.

 بدنه ي ســوپروالو سري T به صورت توكار نصب مي شود و تنها 
چيزي كه بيرون مي ماند يك دورپوش زيباست. 

ســوپروالو را مي توان در ديوار بيرون آپارتمان، در حمام، يا روي 
سقف نصب كرد بدون اينكه به زيبايي لطمه بزند.

سوپروالو يك مجموعه از شيرهاي متفاوت و راه حل ديگري است 
از سوپرپايپ كه هم اكنون در دو مدل T1 و T2 عرضه مي شود. 
مثل همه ي محصوالت ســوپرپايپ، نوآوري،راحتي،وكيفيت 

جزو ويژگي هاي سوپروالو است.



يك مفهوم متفاوت با يك ساختار متفاوت
سوپروالو سريT، يك شير ربع گرد متفاوت با كيفيت متفاوت و با ساختاري متفاوت است كه از سه جزء اصلي - بدنه، توپی، دورپوش- 

تشكيل مي شود.

مكانيزم توپي سوپروالو، به صورت يك مجموعه ي كامل است كه 
باعث آب بند بودن كامل مجموعه مي شود.
در صورت لزوم اين مكانيزم به راحتي قابل تعويض است.

 EN 13828  بدنه از برنج كم سرب مطابق با
)استاندارد اروپايي جهت شيرآالت مورد استفاده براي 
آب آشاميدني در ساختمان( ساخته شده است.

مجموعه ي دورپوش به صورت روكار قرار مي گيرد و پوششي زيبا را 
فراهم مي آورد.

اين آچار كه در زير دورپوش مخفي مي شود براي باز و بسته كردن 
شير به كار مي رود.

اين درپوش براي محافظت شير تا پايان بنايي و نازك كاري 
روي شير باقي  مي ماند كه شير را تميز نگه داشته و در پايان كار 

دورانداخته مي شود. 

+سوپروالوسریT،برایسيستملولهكشیسوپرپایپ2طراحیشدهاست.
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•  لوله و اتصال مطمئن
•  با تكنولوژی RTS و كد رنگ برای 

   به صفر رساندن خطا در اجرا
•  اجرای سريع؛ بدون نياز به كاليبر كردن لوله



 تعريفي تازه از شير ورودي واحدهاي ساختماني
T

ســوپروالوTبه صورت توكار نصب مي شود اما به 
راحتي شيرهاي روكار در دسترس است.

سوپروالو با يك دستگيره ي پنهان عرضه مي شود. 
دســتگيره ي ســوپروالو زير دورپوش قــرار دارد و 
در صــورت نياز يعني چنانچه شــير در مكان هاي 
عمومي تر نصب شــده باشد، مي توان اين دستگيره 
را بــه صورت جداگانه – نزد ســرايدار يا مســئول 
تاسيســات ســاختمان – نگهداري كرد تــا باز و 

بسته كردن شير توسط افراد ديگر ممكن نباشد.
در صورتي كه شــير مرتبا باز و بســته مي شــود، 
مي توان از انواع دستگيره هاي انتخابي استفاده كرد.

در دسترس است    اما دم دست نيست ...

زيبايي

به غير از كيفيت متفاوت، زيبايي سوپروالو T امكان 
نصب آن را در مكان هاي در دسترس فراهم مي كند. 
ســوپروالو را مي توان در ديوار بيرون آپارتمان، در 
حمام يا ســرويس، يا حتي روي ســقف نصب كرد 

بدون اينكه به زيبايي لطمه بزند.

بدنه ي سوپروالو به صورت توكار نصب مي شود و تنها چيزي كه بيرون 
مي ماند يك دورپوش زيباست. دورپوش تك كروم همراه شير عرضه 
مي شود اما انتخاب هاي متفاوت ديگري هم مناسب با هر نوع پوشش 

و سليقه ي معماري وجود دارد.



بسياري از شيرهاي ربع گرد موجود در بازار براي گاز طراحي شده اند و براي آب، بخصوص آب 
گرم مناســب نيستند. سوپروالو سري T براي آب طراحي شده و مي تواند براي آب داغ )تا ۹۰ 
درجه( و در فشار باال )تا ۱۰ بار فشار كاري( كار كند. بنابراين با ويژگي هاي سيستم لوله كشي 

سوپرپايپ+۲ منطبق است و قطع كامل جريان آب را در هر زمان تضمين مي كند. 

شيرهاي سوپروالو سري T با استاندارد DIN EN 13828 و الزامات DVGW )اداره دولتي آب و 
گاز آلمان( منطبق است. كيفيت مواد اوليه ي مورد استفاده و دقت در توليد، دوام طوالني مدت 

شيرهاي سوپروالو را تضمين مي كند.

بدون نياز به اتصاالت اضافي ســوپروالو T به صورت آســان و مســتقيم به سيستم لوله كشي 
 RTS سوپرپايپ+۲ متصل مي شود و مثل همه ي اتصاالت اين سيستم به كد رنگ و تكنولوژي

مجهز است. سوپروالو را مي توان حين لوله كشي و يا بعد از آن ظرف يك دقيقه نصب كرد. 
شــيرهاي سوپروالو در فشار تست سيستم لوله كشي ســوپرپايپ )۱۵ بار – دو ساعت( آب بند 

است كه باعث تسريع و تسهيل در تست سيستم مي شود.

مقاوم در برابر فشار و حرارت باال

كيفيت متمايز، مطابق با استانداردهاي سوپرپايپ

نصب بسيار آسان و سريع

به هر دليلي كه الزم باشد، مكانيزم داخلي سوپروالو 
را مي توان به ســادگي و در كوتاه ترين زمان بدون 
جداكردن شير از سيستم، سرويس يا تعويض كرد. 
قطعــات يدكي ســوپروالو را مي تــوان از همه ي 

نمايندگان سوپرپايپ تهيه كرد.

قابليت سرويس و نگهداري



 تعريفي تازه از شير ورودي واحدهاي ساختماني

T1
T2

T

T با برخورداري از همه ي ويژگي هاي ممتاز سوپروالو سري 
 تكنولوژي جديد و انحصاري اتصاالت براي نصب سريع و منعطف به

   سوپرپايپ+۲ يا اتصاالت روپيچ و توپيچ
 انعطاف در سايز و نوع اتصاالت ورودي و خروجي

 امكان نصب و جداسازي سريع شير از سيستم
 توپي ضد رسوب

T با برخورداري از همه ي ويژگي هاي ممتاز سوپروالو سري 
 اتصاالت پرسي سوپرپايپ ۲+ به صورت سرخود براي نصب سريع و مستقيم

 ورودي/خروجي يكسان
 توپي ساده

 و قيمت پايين تر

ســوپروالوT2  بــا توپي 
ضدرسوب عرضه مي شود. 
پوشــش مخصــوص بــا 
انحصــاري،  تكنولــوژي 
سوپروالو را براي استفاده 
ســنگين  آب هاي  جهت 

مناسب مي كند.



بسته ي شيرهای سوپروالو سری T به صورت استاندارد شامل بدنه، توپی، دورپوش گرد كروم، دستگيره ي مخفی، درپوش محافظ، 
و بروشــور اطالعات اســت.  قطعات ديگر شامل دورپوش ها و دستگيره هاي مختلف بر حسب سليقه، يا اتصاالت )فقط براي شير 

T2( به صورت انتخابی عرضه می شوند و بايد جداگانه تهيه شوند. 

در مواقعــي كه بدنه زير گچ يا كاشــي قرار مي گيــرد، از اين قطعه جهت 
افزايش طول استفاده مي شود.

برای استفاده از اين دورپوش ها بهتر است از پايه دوبل استفاده شود.

انتخاب ها

اطالعات سفارش

T2 اتصاالت

دورپوش ها و سرشيرها

قطعات یدکی

قطعات تکميلی

شماره فنينوعشرح
1011731Tكرومدورپوش دوبل

1011732Tكروم مات

1011733Tسفيد

شماره فنيسايزشرح

T1-161011718Tيدكي رينگ تفلون )جفت(

1011719Tساير

شماره فنيسايزشرح

T1-161011713Tيدكی مكانيزم سوپروالو

1011715Tساير

شماره فنيسايزشرح

1011714Tيدكی مكانيزم ضد رسوب

شماره فنيسايزشرح

T2 1023261- ته بند سوپروالوT

شماره فنينوعشرح

1011716Tكرومسر شير گرد

1011726Tكروم مات

شماره فنيسايزشرح

T2 161023268سه راه سوپروالوT

شماره فنيسايزشرح

T2 1/21023275رابط روپيچ سوپروالوT

3/41023276T

شماره فنيسايزشرح

1011712T-روپيچ تو پيچ  سوپروالو

شماره فنيسايزشرح

T2 1/21023285رابط توپيچ سوپروالوT

شماره فنينوعشرح

1011717Tكرومسر شير اهرمی

1011727Tكروم مات

شماره فنيسايزشرح

T2 161023263رابط سوپروالوT

201023264T 
251023265T

شماره فنيسايزشرح

T1 161030571شير سوپر والوT

 201030572Tهمراه با اتصاالت پرسي ثابت

251030573T

شماره فنيسايزشرح

1030579T-شير سوپروالو T2 با توپي ضدرسوب

شماره فنيسايزشرح

T2 161023266زانويی سوپروالوT

201023267T

براي نصب شير آب سرد و گرم در كنار هم با امكان نصب روی ديوارهای سبك

شماره فنينوعشرح
1011730Tكرومپايه ي دوبل

Dry Wall 1011740كروم ماتصفحه يT

شماره فنينوعشرح
1011721Tكرومدور پوش تك

1011722Tكروم مات

)اتصاالت T2 بايد جداگانه سفارش داده شود(

 T1-16 برای سوپروالو
قابل استفاده نيست

برای دورپوش دوبل قابل استفاده نيست.



دفترهماهنگيتهران:
خيابان مطهري، بعد از خيابان مفتح، شماره ۱۵۹
تهران۱۵766-38۵۱۱
صندوق پستي: ۱۵87۵-4۱۹۱
تلفن: 887۵6۱6۹، دورنگار: 8873۱۱۵۹
info@superpipe.com :پست الكترونيك
www.superpipe.ir:وب سايت
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وبازهمباالتر...

اطالعاتبيشتردربارهیشيرهایسوپروالو
 Sبروشور معرفی شيرهای سوپروالو سری

راهنمای نصب
كتابچه ی اطالعات فنی سيستم لوله كشی سوپرپايپ+۲

 www.superpipe.ir يا سايت

با ِونت متفاوت

سيستمنصبتاسيسات

كارخانه ي ســوپرپايپ اينترناشنال – نخســتين توليدكننده ي لوله هاي پنج اليه ي 
تلفيقي در خاورميانه – در خرداد ماه ســال ۱376 با ۱8 نفر در منطقه آزاد قشــم 
شــروع به كار كرد. امروز آن جمع كوچك به خانواده ي بزرگي تبديل شده است كه 
به غير از همكاران رسمي شركت، صدها نفر ديگر را نيز در قالب نمايندگان رسمي، 
عاملين فروش و مجريان، شامل مي شــود و در سراسر كشور در پروژه هاي شاخص    

و مهندسي ساز حضور دارد.
اگرچــه ما توليد خود را با لوله هاي تلفيقي پنج اليه شــروع كرديم ولي ماموريت ما 
ايجاد توسعه و تحول در صنعت تاسيسات كشور از طريق بهره گيري از ايده هاي ناب 
و نگرش هاي جديد، كيفيت ممتاز محصوالت و خدمات، و همكاري با شــركت هاي 

برتر جهاني به همراه دانش و تجربه ي محلي است.
در حال حاضر ما راه حل هاي كامل زير را عرضه مي كنيم:

 سيستم نصب تاسيسات سوپرفيکس
vسيستم فاضالبي سوپردرین 

 سيستم لوله کشي سوپرپایپ+۲
   به همراه شيرهاي سوپروالو و رایزر سيستم با اتصاالت مدوالر

 سيستم گرمایش کفي سوپرپایپ
 پمپ های ویلو

محصوالت مطمئن، خدمات متمايز و از همه مهم تر ديدگاه مهندســي، موجب شده 
است كه سوپرپايپ مورد اعتماد جامعه مهندسي كشور قرارگرفته و براي ما سابقه ي 

ارزشمندي از همكاري با هزاران پروژه ي بزرگ و كوچك را به ارمغان آورد. 
مــا معتقديم حركت براي به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاري اســت. بنابراين 
بهبود مســتمر، اصل پايــدار حاكم بر فعاليت هاي ما، هم در سيســتم ها و روش ها          
و هم در محصوالتمان اســت. گام هاي بلندي كه تاكنون برداشته ايم گواه توانايي ما 

در پيمودن راهي طوالني است. 
ایجادتحولوتحققكيفيتممتازجزباایننگرشدستیافتنينيست.


