همه قطعات و اتصاالت سیستم لولهکشی سوپرپایپ  2 MAXبهنحوی طراحی شدهاند که با هم همخوانی دارند و به
طور کامل کنترل و مورد آزمایش قرار میگیرند .در صورت استفاده از اتصاالت سایر سازندگان هیچگونه تضمینی در
مورد تطابق آنها با سیستم وجود ندارد.
برای تشخیص راحتتر سایز لوله و اتصال ،اتصاالت سوپرپایپ  MAXدارای حلقهها و نوار رنگی به رنگ خط روی لوله
است .به عبارت دیگر به هر سایز لوله یک کد رنگ به شرح زیر اختصاص داده شده است.
نارنجی

حلقهی رنگی روی اتصال ،پس از پرس شدن اتصال به لوله ،از بدنهی آن جدا شده فرو میریزد تا مشخص شود که پرس
به صورت کامل انجام شده است.

خریدار گرامی
از انتخاب سیستم لولهکشی سوپرپایپ سپاسگزاریم.
لوله و اتصاالت سوپرپایپ حاصل جدیدترین تکنولوژی موجود در جهان است .این لوله با استفاده از مواد اولیهی
اروپایی و توسط دستگاههای مدرن آلمانی تولید شده و هر کالف لوله فقط پس از کنترل کیفیت با تجهیزات دقیق
آزمایشگاهی به بازار عرضه میشود.بنابراین در صورتی که دستورالعملهای مربوط به اجرا رعایت شود ،این لوله
سالیان سال دوام خواهد داشت.
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فک پرس باید بین حلقه نگهدارنده رنگی و برآمدگی انتهای حلقه اتصال قرار بگیرد .بدینترتیب قرارگیری آن در محل مناسب خواهد بود.
پس از پرس نوار رنگی روی اتصال باقی میماند.
ضروریست که از دستگاه پرس مورد تایید سوپرپایپ استفاده کنید.

روی اتصال یک نوار رنگی وجود دارد که پس از پرس باقی میماند و به ناظر کمک میکند از سوپرپایپ بودن اتصال مطمئن باشد.
( شکل ) 7
6

برای

درصورتیکه استفاده از این لوله را جهت مصارف صنعتی (نظیر مواد شیمیایی) یا موارد خاص دیگری در نظر دارید ،لطفا
با نمایندگی های سوپرپایپ تماس بگیرید تا از مناسب بودن آن برای کاربرد مورد نظرتان ،مطمئن شوید.
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در سیستم لولهکشی سوپرپایپ  ،2 MAXاگر پس از پرس ،حلقهی
رنگی اتصال از آن جدا شده باشد نشانهی آن است که پرس حلقه
به لوله به طور کامل انجام شده است .بنابراین هنگام تست فشار نیز
آب از این محل چکه نخواهد کرد.

با اسکن کردن  QRکد روی اتصال وارد سایت سوپرپایپ شوید
و اطالعات مورد نیاز را دریافت کنید.

اگر پس از پرس ،حلقهی رنگی اتصال از آن جدا نشده ،نشانهی آن
است که پرس حلقه به لوله به خوبی انجام نشده است .بنابراین
انتظار میرود هنگام تست فشار از این محل آب چکه کند (ویژگی
تکنولوژی ) RTSالزم است این محل دوباره پرس شود.

در صورت شکسته بودن یا نداشتن حلقه نگهدارنده رنگی ،از اتصال استفاده نکنید.

اتصاالت مهره ماسورهای سوپرپایپ2+

کیفیت اتصاالت به اندازه کیفیت لوله مهم است .اتصاالت اصل سوپرپایپ  MAXدر جعبههای مخصوص عرضه میشوند
و نشان  SPIروی آنها حک شده است .برای اطمینان بیشتر لطفا اتصاالت سوپرپایپ  MAXرا نیز فقط از فروشندگان
مجاز سوپرپایپ تهیه کنید.

نیاز به کالیبراسیون ندارد.

1

اجرای سوپرپایپ باید پس از پایان تیغهچینیها ،لوله کشی فاضالب ،سیمکشی برق ،کلیه جوشکاریهایی که امکان
آسیب رساندن به لوله را دارند انجام شود .به طور کلی ،سوپرپایپ آخرین مرحله قبل از نازک کاری ساختمان است.
لطفا اجرای لولهکشی سوپرپایپ را فقط به مجریان مجاز و یا آموزش دیده و دارای کارت مجریان مجاز محول کنید.

2

3

توجه کنید که اجرای سوپرپایپ بسیار سریع است .زمان شروع اجرای کار به مجریان مجاز سوپرپایپ اعتماد کنید.
به دلیل سرعت اجرای سوپرپایپ ،محل مصرفکنندهها و مسیر لولهکشی باید از پیش بررسی و مشخص شده باشد.
درصورتی که قبل از خرید لوله ،نقشه ی اجرایی تهیه شده است ،آن را در اختیار مجری قرار دهید تا با محل کار مقایسه
کند .

1

2

قسمتی از لوله که باید داخل اتصال قرار گیرد
را با استفاده از اندازه اتصال عالمت بزنید.

توجه فرمایید که در صورت پرس اتصاالت ،استفاده مجدد از آنها امکان پذیر نیست .پس لطفا هر تصمیمی درمورد تغییر
محل سرویسها ،تغییر نقشه معماری ،و مانند آنها را پیش از آغاز اجرای لولهکشی به اطالع مجری برسانید.

سوپرپایپ MAX

برای آشنایی بیشتر با نصب سیستم لولهکشی
کتابچه نصب را از نمایندگیهای مجاز شرکت دریافت کنید.

MAX

پس از اجرای سیستم لوله کشی و تست سیستم ،برای حفاظت بیش تر باید روی لوله ها نرمه ریخته شود.
برای جلوگیری از کاهش طول عمر لوله ،آن را در معرض تابش نور مستقیم آفتاب قرار ندهید .همچنین مطابق
مقررات ملی ساختمان پیشبینیهای الزم را برای جلوگیری از یخزدگی آب درون لوله بهعمل آورید.
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دفتر هماهنگی تهران :خیابان مطهری ،بعد از خیابان مفتح ،شمارهsuperpipe.ir 159

پاسخگویی مشتریان :تلفن 021-82118 :دورنگار88731159:

@mojriplus

تلگرام و واتس اپ82118@superpipe.ir 09358211800 :

لوله را در اتصال جا زده و از سوراخ های
82118
نشانگرحلقه ،آن را کنترل کنید .لوله باید از
نشانگر انتهایی حلقه مشخص باشد.

سایزهای  32 ،25روپیچ 32 ،توپیچ با
مغزی  ،1تا دو رزوه به آخر همراه با کالیبر

،2

برای گذراندن دورههای آموزش اجرا ،با دفتر هماهنگی یا
هریک از نمایندگیهای سوپرپایپ تماس بگیرید .در صورت
موفقیت در گذراندن رویهی دریافت کارت ،کارت مجری
مجاز سوپرپایپ را دریافت خواهید کرد.

تست سیستم را مطابق با دستورالعملهای پشت این صفحه انجام دهید.

82118
www.superpipe.ir

سپس لوله را در داخل مهره قرار دهید وتا
جایی که عالمت گذاشته شده ،ماسوره را
جا بزنید.
برای سهولت بیشتر از مایع روان کننده
استفاده کنید.

پس از بستن مهره به اتصاالت دیگر ،با
استفاده از  2عدد آچار آن را به ترتیب زیر
سفت و پرس کنید؛ سایزهای  20 ،16با
مغزی  1/2تا دو رزوه به آخر سایزهای ،16
 25 ،20با مغزی  3/4همه رزوهها

در صورت تمایل برای اشتراک رایگان و دریافت نسخه کاغذی نشریه
مجری ،با دفتر هماهنگی تهران  021-82118تماس بگیرید .نسخههای
الکترونیکی این نشریه در سایت سوپرپایپ بارگذاری شده است.
www.superpipe.ir/mojri
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در سوپرپایپ  ،2 MAXکد رنگ سایز لوله و اتصال ،روی فک مربوط به آن سایز نیز تکرار
شده است .بنابراین تشخیص سایز فک بهطور چشمی بهراحتی امکان پذیر است.

سیدرضا میربابایی

کد92-0254 :
تاریخ اعتبار1400/12/29 :

مجری مجاز

رئیس پشتیبانی فنی

۱۴۰۰

• زندگی پایدار
• محصوالتجدیدسوپرپایپ
• جایزه معمار
• سیرکوالتورهای هوشمندYonos MAXO
• سوپرفیکس و مجریان

• تالش ما برای باالتر رفتن است
هرمزگانترین برند صنعتی آلمان
• سوپرپایپ کارآفرین برتر استان• ویلو قوی
مشهد
گفت و گو با مهندس یوسفی مدیر عامل •
سوپرپایپ
سمینار تخصصی سوپرپایپ در اصفهان
سمینارتخصصیسوپرپایپدر •
سوپرپایپکلنگزنی مجموعه جدید ویلو •در دبی
•
• قرعهکشی بنز  E200جایزه بزرگ
سمینار آموزشی استودور در دوبی
• خدمات مهندسی حتی پس از فروش
آلمان فراخوان جایزه معمار 95
• پمپهای ویلو در موزه فوتبال •
سنتی
روزونت
سیستم
گفت و گو با برنده جایزه بزرگ سوپرپایپ
پالستیک
بدون
• مقایسه عملکرد سوپرونت و •
• بیست خاطره ۲۰مجری

نکات انجام تست

نکات انجام تست
 -1پس از تکمیل همهی مدارهای گرمایش کفی ،کلیه مهره ماسورههای رابط بین لوله و کلکتورها را سفت کنید.
 -2استفاده از رابط در طول مدار توصیه نمیشود اما در صورت استفاده ،حتما مهره ماسورهی آن را تا یک یا دو دنده به آخر سفت کنید
یا اتصال آن را پرس نمایید .این اتصالها حتما باید با غالف خرطومی پوشش داده شود.
توجه :در سایز  3/4تا آخرین دنده سفت کنید.

در صورت استفاده از اتصاالت مهرهماسورهای

(سایز 3/4همه دندهها)

توجه :در سایز  3/4تا آخرین دنده سفت کنید.
MAX

گیج فشار  10بار یا باالتر را به وسیله تبدیل به کلکتور رفت و پمپ تست را توسط شیر قطعکن به کلکتور برگشت وصل کنید.
ِ -3
 -4همهی شیرهای کلکتورهای رفت و برگشت باید باز باشد.
 -5شیر هواگیری بر روی انتهای کلکتور رفت را باز کرده و به وسیله پمپ تست سیستم را با آب پر کنید.
 -6پس از هواگیری کامل ،شیر هواگیری را ببندید.
 -7در صورت برودت هوا و احتمال یخزدگی آب داخل لوله در هنگام تست سیستم یا پس از آن ،باید از ضد یخ مجاز استفاده شود .اگر
بعد از تست احتمال یخزدگی وجود دارد ،باید حتما آب داخل لولهها به طور کامل تخلیه شود.
 -8پس از انجام تست هر چه سریعتر جهت بتنریزی بر روی لولههای گرمایش کفی اقدام نمایید.



تنها سیستم لولهکشی غیر اروپایی دارنده
گواهینامه فنی اتحادیه اروپا
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