بهترین اتصال سوپرپایپ تاکنون

یک اتـصال
منحصربفرد
از سوپرپایپ
  ایمنتر ،مطمئنتر ،مقاومتر
از زمانــی کــه ســوپرپایپ اولیــن اتصــال بــرای لولههــای تلفیقــی
پنــج الیــه را تولیــد کــرد 24 ،ســال میگــذرد.
از آن زمــان تاکنــون ،اتصــاالت ســوپرپایپ بــرای هماهنگــی بــا
تکنولــوژی روز جهــان ،چنــد نســل تغییــر کــرده و در طــول ایــن
ســالها صدهــا میلیــون اتصــال در مهمتریــن پروژههــای کشــور
نصــب شــده اســت.
امــا آنچــه کــه از ســوپرپایپ انتظــار داریــد ،ب ـهروز شــدن و ب ـهروز
مانــدن اســت؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه همچنــان یکــی از
منحصربهفردتریــن اتصــاالت بــا کیفیــت جهــان را تولیــد میکنیــم.

طراحی یوپونور آلمان
با کیفیت :حلقه استیل اروپایی و اورینگ اروپایی
بادوامومطمئن:آببندیکاملبرایهمیشه
سریعترین نصب در اتصاالت پرسی
طراحی ویژه برای کاهش خطاهای اجرا
بیشترین آبدهی وکمترین میزان افت فشار
بهداشتی :دارای آبکاری قلع خالص بدون سرب

ایمنترین!
بهداشـتی ،باکیفیت و بادوام
مطابق استانداردهای جهانی
* اتصــاالت مــدرن و کارآمــد ســوپرپایپ  MAXدر بیــرون از
اروپــا منحصربهفــرد هســتند و بــا پروفیــل جدیــد و انحصــاری ثبــت شــده،
نــه تنهــا ماننــد همــه اتصــاالت ســوپرپايپ آببنــدي دائــم را تاميــن ميکنند
کــه بــا ويژگيهــاي خــود باعــث حفــظ بهداشــت آب آشــامیدنی میشــوند.

آبکاري قلع

ســوپرپايپ از ســال  1385اتصــاالت خــود را بهجــاي نيــکل ،بــا آبــکاري
قلــع خالــص و بــدون ســرب و فلــزات ســنگین عرضــه ميکنــد.
کيفيــت آبــکاري؛ تضمينکننــده دوام و عمــر طوالنــي اتصــاالت
ســوپرپایپ  MAXاســت.

بــر اســاس مقــررات ملــي ســاختمان از ســال  1396اســتفاده از
آبــکاري نيــکل بــراي اتصــاالت آب آشــاميدني ،مجــاز نيســت.
فیتینگهایــی کــه در لولهکشــی پلیاتیلــن پنــج الیــه ( )PE-RT/AL/PE-RTنــوع  1و  2بــه
کار میرونــد بایــد از جنــس برنجــی ،فــوالدی بــا روکــش قلــع یــا آب کــروم و یــا پالســتیکی
طبــق یکــی از اســتانداردهای زیــر یــا اســتاندارد معتبــر مــورد تاییــد دیگــر باشــند:

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

ISO 21003
ASTM F1281,F1282, F1974
CSA B137.9, B137.10M

ویرایش 1396

مقاوم در برابر مواد شیمیایی سیمان
و مصالح غیر استاندارد

اورینگاروپایی
اگــر اورينــگ در اتصــاالت مرغوب نباشــد ،دوام طوالنی مــدت نخواهد داشــت ،در برابر
ح ـرارت و فشــار مقاومــت نميکنــد ،شــکل خــود را از دســت ميدهــد يــا جابهجــا
ميشــود کــه نتيجــه آن نشــتي در سيســتم لولهکشــي اســت.
اورينگهــاي اروپايــي مــورد اســتفاده در اتصــاالت ســوپرپايپ آب بنــدی سيســتم را
تضميــن ميکننــد.

اورینگ سوپرپایپ

اورینگ نامرغوب

بـرنـجمرغوب
ســوپرپايپ همــواره از نــوع مرغــوب برنــج بــراي توليد اتصاالتــش اســتفاده ميکند.
بــه هميــن دليــل اتصــاالت ســوپرپايپ در طــول ســالها اســتفاده ،در برابــر
تنشهــای محیطــی ،تــرک و شکســت مقاومــت زيــادي از خــود نشــان ميدهــد.

برنج سوپرپایپ

برنج نامرغوب

حلقه استيل
بــر خــاف حلقههــای نامرغــوب ،در اتصــاالت ســوپرپایپ  MAXاز حلقــه
اســتیل مرغــوب اروپایــی اســتفاده میشــود کــه بــه دلیــل کیفیــت یکنواخــت
آن ،احتمــال زنگزدگــی نــدارد ،و پــرس دایمــی و برگشــت ناپذیــر را در
زمــان طوالنــی تضمیــن میکنــد.

آسانترین و سریعترین نصب
کاهش زمان و هزینهها
حذف کالیبراسیون
در اتصال سوپرپایپ  MAXنیازی به مرحله سخت و زمانبر کالیبراسیون
ندارید؛ چون بهدلیل طراحی خاص پروفیل هد و محل پایینتر قرارگیری
اورینگ ،لوله به راحتی و بدون آسیب رساندن به اورینگ وارد اتصال می شود.

صفحه دیواری ستارهای
نصب زانو دیواری با صفحه دیواری ستارهای (ثبت شده) چند برابر سریعتر از
گذشته است.

اتصاالت جدید سوپرپایپ  MAXبا
ابزار نصب فعلی سوپرپایپ %100
همخوان است.
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کد رنگ
* انتخــاب اتصــال مناســب بــا ســايز لولــه ،بــا وجــود کــد رنــگ در اتصــاالت
ســوپرپايپ آســان اســت ،بهخصــوص زمانيکــه در کارگاه ســايزهاي مختلــف
اتصــال بــا هــم مخلــوط شــدهاند.
* وجــود کــد رنــگ ،تشــخيص فــک پــرس مناســب هــر حلقــه را آســان و از
اشــتباه در انتخــاب فــک يــا تعويــض آن جلوگيــري ميکنــد.

خطای انسانی نزدیک به صفر

تکنولوژی    RTSو عدم نیاز به کالیبراسیون ،اجرای  
سریع و با کمترین خطای سوپرپایپ  MAXرا
ممکن  میکند.

رینگ جداشونده
بــراي اطمينــان بيشتــر از درســتي پــرس ،در انتهــای حلقــه پــرس
یــک رينــگ تکي ـهگاه فــک تعبيــه شــده کــه پــس از پــرس شکســته و
از اتصــال جــدا ميشــود .بــه ايــن ترتيــب اتصــاالت پــرس نشــده بــه
راحتــي تشــخيص داده ميشــوند.

تکنولوژی  ( RTSایمنی تست فشار) چیست؟
اتصــاالت ســوپرپایپ  MAXبــه گون ـهای طراحــی شــدهاند تــا اگــر بــه هــر
دلیلــی اتصالــی پــرس نشــده باقــی بمانــد یــا پــرس بــه درســتی صــورت
نگرفتــه باشــد ،بــا نشــت آب در زمــان تســت اولیــه (بــا حداقــل فشــار
تســت) مجــری را از وجــود مشــکل آگاه ســازد.

اتصال منحصر بفرد !
                  برای
                    لوله منحصر بفرد !
گواهینامه فنی اتحادیه اروپا

لوله سوپرپایپ 2 +تنها لوله پنج الیه دارای منحنی طول عمر
و گواهینامههای متعدد بین المللی است که از سـال  1376در دهها هزار پروژه
استفاده شده است.

* پلیمر اروپایی
* دانش فنی آلمانی
* تکنولوژی تولید و ماشینآالت آلمانی

خدمات  مهندسی
            
مشاوره و طراحی برآورد
    
ﻧﺮم اﻓﺰار

سوپرپایپ  CADتنها نرم افزار حرفهای برای محاسبه بار حرارتی گرمایشی،
طراحی سیستمهای آبرسانی ،گرمایش کفی و رادیاتور ،و فاضالب ساختمان
است .سوپرپایپ  CADاین امکان را فراهم میکند تا همه سیستمهای
تاسیساتی یک ساختمان را همزمان یا جدا از هم طراحی و تحلیل کنید.
همچنین با استفاده از آن میتوانید نقشه طرح و برآورد اقالم کامل موردنیاز
خود را نیز تهیه کنید.

فمیلی محصوالت سوپرپایپ در نرم افزار REVIT
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 BIMیا  Building Information Modelingبه مفهوم مدلسازي اطالعات
ساختمان است که شامل مدلسازي و تهیه اسناد ساختمانی به صورت یکپارچه
و با استفاده از یک سیستم واحد است که انقالبی در طراحی ساختمان به
حساب میآید.
سوپرپایپ نخستین شرکت ایرانی است که فمیلی محصوالت خود شامل
سیستم لولهکشی سوپرپایپ ،لوله و اتصاالت سیستم فاضالبی سوپردرین،
سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس ،و سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ را
برای استفاده در نرمافزار  REVITآماده کرده است.

اجرا و نظارت
شــبکه مجریــان مجــاز ســوپرپایپ بــا دریافــت آموزشهــای فنــی و حضــور در
دورههــای بازآمــوزی ،ایــن بــاور را محقــق کردهانــد کــه «تاسیســات خــوب،
بــا اجــرای خــوب کامــل میشــود ».بــا توجــه بــه نوآوریهــای مســتمر
ســوپرپایپ در ارایــه راهحــل بــرای مشــکالت تاسیســاتی و عرضــه محصــوالت
و تکنولوژیهــای جدیــد ایــن حــوزه ،برگــزاری دورههــای بازآمــوزی یکــی از
مــوارد مهــم پشــتیبانی از شــبکه مجریــان اســت.
واحــد اجــرا و نظــارت ســوپرپایپ همچنیــن عــاوه بــر آمــوزش مجریــان
کارآزمــوده و آمــوزش آنــان طــی مراحــل مختلــف ،بــا اعــزام کارشناســان
خــود بــه پروژههــا و نظــارت بــر کار مجریــان ،رعایــت اســتانداردهای
ســوپرپایپ را کنتــرل میکنــد.

و باز هم باالتر...

كارخانهي سوپرپايپ اينترناشنال – نخستين توليدكنندهي لولههاي پنجاليهي
تلفيقي در خاورميانه – در خرداد ماه سال  ۱۳۷۶با  ۱۸نفر در منطقه آزاد قشم
شروع به كار كرد .امروز آن جمع كوچك به خانوادهي 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 ميشود و در سراسر كشور در پروژههاي شاخص و
مهندسيساز حضور دارد.
اگرچه ما توليد خود را با لولههاي تلفيقي پنجاليه شروع كرديم ولي ماموريت ما
ايجاد توسعه و تحول در صنعت تاسيسات كشور از طريق بهره گيري از ايدههاي ناب
و نگرشهاي جديد ،كيفيت ممتاز محصوالت و خدمات ،و همكاري با شركتهاي
برتر جهاني بههمراه دانش و تجربهي محلي است.
در حال حاضر ما راهحلهاي كامل زير را عرضه ميكنيم:
سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس
سيستم فاضالبي سوپردرينv

سيستم لولهكشي سوپرپايپ MAX

به همراه شيرهاي سوپروالو و رايزر سيستم با اتصاالت مدوالر
سيستم گرمايشكفي سوپرپايپ
پمپهای ویلو

محصوالت مطمئن ،خدمات متمايز و از همه مهمتر ديدگاه مهندسي ،موجب شده است كه
سوپرپايپمورداعتمادجامعهمهندسيكشورقرارگرفتهوبرايماسابقهيارزشمنديازهمكاري
با هزاران پروژهي بزرگ و كوچك را به ارمغان آورد.
مامعتقديمحركتبرايبهروزماندنوبهتربودن،رمزماندگارياست.بنابراينبهبودمستمر،اصل
پايدار حاكم بر فعاليت هاي ما ،هم در سيستمها و روشها و هم در محصوالتمان است .گامهاي
بلندي كه تاكنون برداشتهايم گواه توانايي ما در پيمودن راهي طوالني است.
ايجاد تحول و تحقق كيفيت ممتاز جز با اين نگرش دست يافتني نيست.

@mojriplus
superpipe.ir

دفتر هماهنگي تهران:
خيابان مطهري ،بعد از خيابان مفتح ،شماره 159
تهران15766-38511
صندوق پستي15875-4191 :
تـلفن42858000 :
دورنگـار88731159 :

پاسخگویی مشتریان :تلفن 021-82118 :شماره تلگرام و واتساپ9358211800:

82118@superpipe.ir

