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یکاتـصالیکاتـصال
منحصربفردمنحصربفرد
ازسوپرپایپازسوپرپایپ

ــی  ــای تلفیق ــرای لوله ه ــال ب ــن اتص ــوپرپایپ اولی ــه س ــی ک از زمان
ــذرد. ــال می گ ــرد، 24 س ــد ک ــه را تولی ــج  الی پن

ــا  ــی ب ــرای هماهنگ ــوپرپایپ ب ــاالت س ــون، اتص ــان تاکن از آن زم
ــن  ــول ای ــرده و در ط ــر ک ــل تغیی ــد نس ــان، چن ــوژی روز جه تکنول
ــور  ــای کش ــن پروژه ه ــال در مهم  تری ــون اتص ــا میلی ــال ها صده س

نصــب شــده اســت.
امــا آن چــه کــه از ســوپرپایپ انتظــار داریــد، بــه روز شــدن و بــه روز 
ــی از  ــان یک ــه همچن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــدن اس مان
منحصر به فردتریــن اتصــاالت بــا کیفیــت جهــان را تولیــد می کنیــم. 

   

ایمنتر،مطمئنتر،مقاومتر
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ایمنترین!ایمنترین!
بهداشـتی،باکیفیتوبادوام
مطابقاستانداردهایجهانی

مقاومدربرابرموادشیمیاییسیمان
ومصالحغیراستاندارد

ــرون از  ــوپرپایپ MAX  در بی ــد  س ــدرن و کارآم ــاالت م * اتص
اروپــا منحصربه فــرد هســتند و بــا پروفیــل جدیــد و انحصــاری ثبــت شــده، 
نــه تنهــا ماننــد همــه اتصــاالت ســوپرپایپ آب بنــدي دائــم را تامیــن مي کنند 
کــه بــا ویژگي هــاي خــود باعــث حفــظ بهداشــت آب آشــامیدنی می شــوند.

آبکاري قلع
 ســوپرپایپ از ســال 1385 اتصــاالت خــود را به جــاي نیــکل، بــا آبــکاري 

قلــع خالــص و بــدون ســرب و فلــزات ســنگین عرضــه مي کنــد. 
اتصــاالت  طوالنــي  عمــر  و  دوام  تضمین کننــده  آبــکاري؛  کیفیــت 

اســت.   MAX ســوپرپایپ 

بــر اســاس مقــررات ملــي ســاختمان از ســال 1396 اســتفاده از 
آبــکاري نيــکل بــراي اتصــاالت آب آشــاميدني، مجــاز نيســت.

ــه  ــوع 1 و 2 ب ــه )PE-RT/AL/PE-RT( ن ــج الی ــن پن ــی پلی اتيل ــه در لوله کش ــی ک فيتينگ های
کار می رونــد بایــد از جنــس برنجــی، فــوالدی بــا روکــش قلــع یــا آب کــروم و یــا پالســتيکی 

طبــق یکــی از اســتانداردهای زیــر یــا اســتاندارد معتبــر مــورد تایيــد دیگــر باشــند: 

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

ویرایش 1396

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان



 اورینگ اروپایی
اگــر اورینــگ در اتصــاالت مرغوب نباشــد،  دوام طوالنی مــدت نخواهد داشــت،  در برابر 
حــرارت و فشــار مقاومــت نمي کنــد، شــکل خــود را از دســت مي دهــد یــا جا به جــا 

مي شــود کــه نتیجــه آن نشــتي در سیســتم لوله کشــي اســت. 
اورینگ هــاي اروپایــي مــورد اســتفاده در اتصــاالت ســوپرپایپ آب بنــدی سیســتم را 

تضمیــن مي کننــد.
 

بـرنـج مرغوب
ســوپرپایپ همــواره از نــوع مرغــوب برنــج بــراي تولید اتصاالتــش اســتفاده مي کند. 
ــر  ــتفاده، در براب ــال ها اس ــول س ــوپرپایپ در ط ــاالت س ــل اتص ــن دلی ــه همی ب
تنش هــای محیطــی، تــرک و شکســت مقاومــت زیــادي از خــود نشــان مي دهــد.

حلقه استيل 
ــه  ــوپرپایپ MAX از حلق ــاالت س ــوب، در اتص ــای نامرغ ــاف حلقه ه ــر خ ب
اســتیل مرغــوب اروپایــی اســتفاده می شــود کــه بــه دلیــل کیفیــت یکنواخــت 
ــر را در  ــت ناپذی ــی و برگش ــرس دایم ــدارد، و پ ــی ن ــال زنگ زدگ آن، احتم

ــد. ــن می کن ــی تضمی ــان طوالن زم

برنج نامرغوب برنج سوپرپایپ

اورینگ نامرغوب اورینگ سوپرپایپ



 حذف کاليبراسيون 
در اتصال سوپرپایپ MAX نیازی به مرحله سخت و زمان بر کالیبراسیون 
ندارید؛ چون به دلیل طراحی خاص پروفیل هد و محل پایین تر قرارگیری 
اورینگ، لوله به راحتی و بدون آسیب رساندن به اورینگ وارد اتصال می شود.

صفحه دیواری ستاره ای
نصب زانو دیواری با صفحه دیواری ستاره ای )ثبت شده( چند برابر سریع تر از 

گذشته است.

آسانترینوسریعتریننصبآسانترینوسریعتریننصب

اتصاالتجدیدسوپرپایپMAXبا
ابزارنصبفعلیسوپرپایپ%100
همخواناست.

کاهشزمانوهزینهها



  کد رنگ
ــگ در اتصــاالت  ــد رن ــا وجــود ک ــه، ب ــایز لول ــا س * انتخــاب اتصــال مناســب ب
ــف  ــایزهاي مختل ــه در کارگاه س ــوص زماني ک ــت، به خص ــان اس ــوپرپایپ آس س

ــده اند. ــوط ش ــم مخل ــا ه ــال ب اتص
* وجــود کــد رنــگ، تشــخیص فــک پــرس مناســب هــر حلقــه را آســان و از 

اشــتباه در انتخــاب فــک یــا تعویــض آن جلوگیــري مي کنــد.
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آسانترینوسریعتریننصبآسانترینوسریعتریننصب



تکنولوژیRTSوعدمنیازبهکالیبراسیون،اجرای
سریعوباکمترینخطایسوپرپایپMAX را

ممکنمیکند.
رینگ جداشونده

ــرس  ــه پ ــای حلق ــرس، در انته ــتي پ ــر از درس ــان بیش ت ــراي اطمین ب
یــک رینــگ تکیــه گاه فــک تعبیــه شــده کــه پــس از پــرس شکســته  و 
ــه  ــده ب ــرس نش ــاالت پ ــب اتص ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــدا مي ش ــال ج از اتص

راحتــي تشــخیص داده مي شــوند.

خطایانسانینزدیکبهصفرخطایانسانینزدیکبهصفر



 تکنولوژی RTS ) ایمنی تست فشار( چيست؟
 اتصــاالت ســوپرپایپ MAX بــه گونــه ای طراحــی شــده اند تــا اگــر بــه هــر 
ــه درســتی صــورت  ــرس ب ــا پ ــد ی ــی بمان ــرس نشــده باق ــی پ ــی اتصال دلیل
ــار  ــل فش ــا حداق ــه )ب ــت اولی ــان تس ــت آب در زم ــا نش ــد، ب ــه باش نگرفت

ــازد.  ــکل آگاه س ــود مش ــری را از وج ــت( مج تس

خطایانسانینزدیکبهصفرخطایانسانینزدیکبهصفر



*  پليمر اروپایی

*  دانش فنی آلمانی

*  تکنولوژی توليد و ماشين آالت آلمانی

اتصالمنحصربفرد!اتصالمنحصربفرد!
برایبرای

لولهمنحصربفرد!لولهمنحصربفرد!

لوله سوپرپایپ+ 2 تنها لوله پنج الیه دارای منحنی طول عمر

و گواهی نامه های متعدد بين المللی است که از سـال 1376 در ده ها هزار پروژه 

استفاده شده است.

گواهی نامه فنی اتحادیه اروپا



اتصالمنحصربفرد!اتصالمنحصربفرد!
برایبرای

لولهمنحصربفرد!لولهمنحصربفرد!

خدماتمهندسیخدماتمهندسی



مشاورهوطراحیبرآورد

بار حرارتی گرمایشی،  برای محاسبه  افزار حرفه ای  نرم  تنها   CAD سوپرپایپ 
فاضاب ساختمان  و  رادیاتور،  و  کفی  گرمایش  آبرسانی،  طراحی سیستم های 
سیستم های  همه  تا  می کند  فراهم  را  امکان  این   CAD سوپرپایپ  است. 
کنید.  تحلیل  و  طراحی  هم  از  جدا  یا  همزمان  را  ساختمان  یک  تاسیساتی 
همچنین با استفاده از آن می توانید نقشه طرح و برآورد اقام کامل موردنیاز 

خود را نیز تهیه کنید.

یا Building Information Modeling به مفهوم مدل سازي  اطاعات   BIM
ساختمان است که شامل مدل سازي و تهیه اسناد ساختمانی به صورت یکپارچه 
به  ساختمان  طراحی  در  انقابی  که  است  واحد  سیستم  یک  از  استفاده  با  و 

حساب می آید. 
شامل  خود  محصوالت  فمیلی  که  است  ایرانی  شرکت  نخستین  سوپرپایپ 
سوپردرین،  فاضابی  سیستم  اتصاالت  و  لوله  سوپرپایپ،  لوله کشی  سیستم 
را  سوپرپایپ  کفی  گرمایش  سیستم  و  سوپرفیکس،  تاسیسات  نصب  سیستم 

برای استفاده در نرم افزار REVIT آماده کرده است.

REVIT فميلی محصوالت سوپرپایپ در نرم افزار

نرم افزار

شــبکه مجریــان مجــاز ســوپرپایپ بــا دریافــت آموزش هــای فنــی و حضــور در 
ــاور را محقــق کرده انــد کــه »تاسیســات خــوب،  دوره هــای بازآمــوزی ، ایــن ب
ــتمر  ــای مس ــه نوآوری ه ــه ب ــا توج ــود.« ب ــل می ش ــوب کام ــرای خ ــا اج ب
ســوپرپایپ در ارایــه راه حــل بــرای مشــکات تاسیســاتی و عرضــه محصــوالت 
و تکنولوژی هــای جدیــد ایــن حــوزه، برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی یکــی از 

مــوارد مهــم پشــتیبانی از شــبکه مجریــان اســت.
ــان  ــوزش مجری ــر آم ــاوه ب ــن ع ــوپرپایپ همچنی ــارت س ــرا و نظ ــد اج واح
ــزام کارشناســان  ــا  اع ــف، ب ــان طــی مراحــل مختل ــوزش آن ــوده و آم کارآزم
خــود بــه پروژه هــا و نظــارت بــر کار مجریــان، رعایــت اســتانداردهای 

ســوپرپایپ را کنتــرل می کنــد.
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و باز هم باالتر...

پنج الیه ي  لوله هاي  تولیدکننده ي  نخستین   – اینترناشنال  سوپرپایپ  کارخانه ي 
با 18 نفر در منطقه آزاد قشم  تلفیقي در خاورمیانه – در خرداد ماه سال 13۷۶ 
شروع به کار کرد. امروز آن جمع کوچک به خانواده ي بزرگي تبدیل شده است که 
به غیر از همکاران رسمي شرکت، صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمي، 
عاملین فروش و مجریان، شامل مي شود و در سراسر کشور در پروژه هاي شاخص و 

مهندسي ساز حضور دارد.
تلفیقي پنج الیه شروع کردیم ولي ماموریت ما  لوله هاي  با  را  تولید خود  اگرچه ما 
ایجاد توسعه و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق بهره گیري از ایده هاي ناب 
و نگرش هاي جدید، کیفیت ممتاز محصوالت و خدمات، و همکاري با شرکت هاي 

برتر جهاني به همراه دانش و تجربه ي محلي است.
در حال حاضر ما راه حل هاي کامل زیر را عرضه مي کنیم:

 سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس
vسیستم فاضالبي سوپردرين 

MAX سیستم لوله كشي سوپرپايپ 
   به همراه شيرهاي سوپروالو و رايزر سیستم با اتصاالت مدوالر

 سیستم گرمايش كفي سوپرپايپ
 پمپ های ويلو

محصوالت مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم تر دیدگاه مهندسي، موجب شده است که 
سوپرپایپ مورد اعتماد جامعه مهندسي کشور قرارگرفته و براي ما سابقه ي ارزشمندي از همکاري 

با هزاران پروژه ي بزرگ و کوچک را به ارمغان آورد. 
ما معتقدیم حرکت براي به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاري است. بنابراین بهبود مستمر، اصل 
پایدار حاکم بر فعالیت هاي ما، هم در سیستم ها و روش ها و هم در محصوالتمان است. گام هاي 

بلندي که تاکنون برداشته ایم گواه توانایي ما در پیمودن راهي طوالني است. 
ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتني نیست.
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خیابان مطهري، بعد از خیابان مفتح، شماره 159
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