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شرکتی متفاوت است

سوپرپایپ اینترناشنال ارائهی راهحلهای متفاوت
برای صنعت تاسیسات کشور ،نوآوری در تولید و
کیفیت منحصر بهفرد محصوالت را دلیل حضور
پایدار خود از سال  1376تاکنون میداند و برای
بهبود همه جانبه شاخصهای فعالیت خود کوشش
میکند.

تداوم دریافت گواهینامهها و استانداردهای
معتبر ملی و بینالمللی نشان میدهد که
سوپرپایپ همچنان در راه حفظ و ارتقای
کیفیتگام برمیدارد.

◀ برگزیده جشنواره تولید ملی افتخار ملی
◀ دریافت تندیس تالشگران کیفیت
◀ دریافت تندیس و نشان خوشنامترین شرکتهای ایرانی
◀ تقدیرنامه بینالمللی اعتماد مشتریان
◀ نشان برند محبوب مشتریان
◀ واحد تحقیق و توسعه برترکشور
◀ برترین محصول در جشنواره بینالمللی تحقیق و توسعه
◀ واحد برتر در بهکارگیری تکنولوژی نوین
◀ تندیس تولید ملی اشتهار جهانی
◀ دریافت اولینگواهی نامه فنی برای اتصاالت
◀ برگزیده جشنواره نوآوری و عدالت اقتصادی

• تنها لولهغیراروپایی

دارنده گواهینامه فنی اتحادیه اروپا

• تنها شرکت ایرانی

 دارنده نشان کیفیت امارات
• برند محبوب و مورد اعتماد مشتریان

با تایید  27کشور اروپایی ،سوپرپایپ با افتخار ،نخستین
دارندهی غیراروپایی گواهینامه فنی اتحادیه اروپا
در این صنعت است.

سوپرپایپ تنها شرکت ایرانی ،و یکی از  40شرکتی است که موفق بهدریافت
نشان کیفیت امارات شدهاست.

سیستم بست و ساپورت

ساده ،سریع ،کارآمد
راه حل متفاوت و هوشمندانه سوپرپایپ برای نصب تاسیسات!

یک مشـکل آشنا!
اجرای بسـت و ساپورت یکی از کــارهای
پردردسـر در اجـرای تاسیسـات اسـت.
بهطـوری کـه گاهـی مواقـع حتـی تـا دو
برابر اجرای خود تاسیسـات زمـان میبرد.

سوپرفيكس مجموعهاى نوآورانه از اقالم مورد نياز براى اجراى بست و ساپورت بهروشى ديگر است .راهى ساده و منعطف
براى اينكه نصب تاسيسات سريعتر ،دقيقتر ،و ايمنتر امـكانپذير شود .يك تسمه و يك ناودانى با طراحى خاص
مهندسى ،محور اصلى سوپرفيكس را تشكيل مىدهد .مجموعهای پیچها و مهرهها ،بستها و سایر اقالم اين مجموعه را
تكميل مىكنند .نتيجه ،راهحلى است كه از سوپرپايپ انتظار داريد.
انواع پروفیل سوپرفیکس
«سوپرفیکس تخت» را به هر شکلی میتوانید خم کنید،
«سوپرفیکس »Uیک ناودانی با طراحی خاص مهندسی است،
«سوپرفیکس  »Mسادهترین جایگزین نبشی است.
در سوپرفیکس« ،انعطاف» جایگزین تعداد زیاد پروفیلهای موردنیاز شده است .فقط  3نوع پروفیل  -با قابلیت ترکیب
 برای بیشمار اجرا کافیست.سوپرفیکس M

سوپرفیکس U

سوپرفیکس تخت

قطعات سوپرفیکس

سوپرفیکس اکسترا و اکسترا

+

برای محیطهای مرطوب مانند شمال و جنوب کشور ،شما میتوانید از سوپرفیکس
اکسترا (با پوشش کروماته و دوبرابر مقاومت در برابر خوردگی) استفاده کنید .در
محیطهای بهشدت خورنده مانند سکوهای نفتی ،سوپرفیکس اکسترا +کاربرد دارد.
سوپرفیکس اکسترا +با پوشش داکرومات تا  500ساعت تست پاشش نمک را بدون
رسیدن به خوردگی سفید تحمل می کند و در صورت ساییده شدن ویژگی خود
ترمیمی آن مانع از کاهش مقاومت در برابر خوردگی میشود.

بستهای سوپرفیکس
بستهای با کیفیت تکپایه و دوپایهی سوپرفیکس ،از سایز  16تا  160با ویژگیهای خاص خود،
مجموعهی سوپرفیکس را کامل میکنند.
جنس الستیک در بستهای روکشدار EPDM ،است که نهتنها باعث کاهش صدا میشود،
بلکه برخالف پیویسی نرم ،برای استفاده با لولههای فاضالبی پلیپروپیلن نیز مناسب است.

بست دوپایه

ش
بست تک پایه با روک 

EPDM

محصول برتر
در دومین جشنواره بینالمللی تحقیق و توسعه ایران
و در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران
ساده ،سريع و منعطف ...
سوپرفيكس براى موقعيتهاى مختلف كاربرد دارد .اين مجموعه
را مىتوان بهروشهاى مختلف و حتىدر تركيب با روشهاى
فعلى نصب كرد .اجراى اين سيستم با پيچ و مهره يا جوش ممكن
است و تغييرات چه جابجايى باشد و چه رگالژ  -افقى يا عمودى-
بهسرعت و سهولت انجام مىشود .درضمن حداكثراستفاده از فضا را
امكانپذير مىسازد.

سیستم مارکینگ

برای نشانهگذاری اجزای سیستم تاسیسات

پمپهای

با سرویس و خدمات

شرکت  Wiloآلمان یکی از بزرگترین و برترین تولیدکنندگان پمپ و سیستمهای پمپاژ برای مصارف گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع و
نیز سیستمهای آب و فاضالب در جهان است .این شرکت در سال  1872در شهر دورتموند آلمان تاسیس شد.
• در سال  1928نخستین شتابدهنده سیرکوالتور را در دنیا طراحی و عرضه کرد.
• در سال  2001اولین پمپ با کارآیی باال را برای مصارف  HVACطراحی و عرضه کرد که حتی تاکنون به عنوان یک محصول مرجع به شمار میرود.
• در سال  2009با طراحی و عرضه پمپ ( Geniaxاولین سیستم پمپاژ غیر مرکزی –  -Decentralisedدر دنیا) انقالب جدیدی را در صنعت تاسیسات بهوجود آورد.
• با بیش از  140سال سابقه ،شرکت  Wiloامروزه با بیش از  60شعبه 15 ،کارخانه تولیدی و بیش از  7.000پرسنل در  50کشور دنیا فعالیت دارد .در سال  2013میزان
فروش این شرکت بیش از  1.23میلیارد یورو بوده است.
عرضه پمپهای  Wiloتوسط سوپرپایپ در راستای ماموریت ما برای ارائه محصوالت با کیفیت و راهحلهای متفاوت برای صنعت تاسیسات کشور است.

دفتر مرکزی ویلو -دورتموند -آلمان

محصوالت ویلو
پمپهای سیرکوالتور
سری TOP-RL

سری TOP-S
دارای عایق حرارتی

کاربرد
• سیستمهای گرمایشی و گرمایشکفی
• سیستمهای سرمایشی
• سیستمهای تهویه مطبوع
نحوه اتصال لوله :دنده ای یا فلنجی
دمای سیال -20:تا  +130درجه سانتیگراد
حداکثر دبی77 m 3/h :
حداکثر هد19 m:
دارای سه سطح سرعت مختلف برای تنظیم
توان پمپ

پمپهای سیرکوالتور هوشمند
سری Yonos MAXO
کاربرد
• سیستمهای گرمایشی
• سیستمهای سرمایشی
• سیستمهای تهویه مطبوع
نحوه اتصال لوله :دندهای یا فلنجی
دمای سیال-20:تا  + 110درجه سانتیگراد
حداکثر دبی55 m 3/h :
حداکثر هد16m:
پمپ هوشمند راندمان باال مجهز به موتور
دور متغیر EC
 %80صرفهجویی بیشتر انرژی

%80صرفهجویی
بیشتر انرژی

سری STAR-RS

پمپهای خطی و زمینی
کاربرد
•سیستمهای گرمایشی
•سیستمهای سرمایشی
•سیستمهای تهویه مطبوع
نحوه اتصال لوله :دنده ای یا فلنجی
دمای سیال -20 :تا  +140درجه سانتیگراد
حداکثر دبی360 m 3/h :
حداکثر هد150 m :
مجهز به الکتروموتورهای  IE3- IE2و
مکانیکال سیال دو طرفه

سری VeroLine-DPL

سری CronoBloc-BL

سری VeroLine-IPL

پمپهای طبقاتی

کاربرد
•آبرسانی و تقویت فشار
•سیستمهای اطفاء حریق
•تغذیه دیگ(بویلر)
•سیستمهای سیرکوالسیون آب خنککن
•سیستمهای شستشو و آب افشانی
نحوه اتصال لوله :دنده ای یا فلنجی
دمای سیال -15 :تا  +120درجه سانتیگراد
حداکثر دبی140 m 3/h :
حداکثر هد230 m :
اجزا در تماس با آب از فوالد ضدزنگ  304یا 316
دارای تاییدیه  KTWو WRAS

سری Economy MHIL

سری

Multivert MVI
Helix V

سری Economy MHI

پمپهای با دبی باال
کاربرد
•سیستمهایگرمایشی،سرمایشیوتهویهمطبوع
•سیستمهای توزیع آب  /تقویت فشار آب
•سیستمهای اطفاء حریق
•فرآیندهای صنعتی
•ایستگاههای پمپاژ
نحوه اتصال لوله :فلنجی
دمای سیال -20 :تا  +120درجه سانتیگراد
حداکثر دبی3400 m 3/h :
حداکثر هد245 m :

سری SCP

سری CronoNorm-NLG

سری CronoNorm-NL

بوستر پمپها
بوستر پمپهای آبرسانی

بوستر پمپهای آتشنشانی

کاربرد
• سیستمهای تقویت فشار /توزیع آب
• سیستمهای اطفاء حریق
• تامین فشار آب بصورت کامال اتوماتیک
در ساختمانهای مسکونی ،تجاری و
عمومی ،هتلها ،بیمارستانها ،فروشگاهها
و سیستمهای صنعتی.
دارای تاییدیه KTWو WRAS

پمپهای خانگی
سری Hiperi

کاربرد
•سیستمهای توزیع آب/تقویت فشارآب
•سیستمهای تغذیه آب
•سیستمهای بهرهبرداری از آب باران
•سری  PBقابل نصب در داخل واحد
مسکونی بدون نیاز به تجهیزات جانبی
نحوه اتصال لوله :دندهای
دمای سیال +5 :تا  +60درجه سانتیگراد
حداکثر دبی4.5 m 3/h :
حداکثر هد50 m :

سری PB

سری Initial Jet

لولهكشي فاضالب متحول شد!

با ِونت متفاوت
راهحل امروز سوپرپايپ براي سيستم فاضالب ساختمانها

در سيســتمهاي متداول فاضالبي ،براي تامين هواي داخل سيستم در جهت
ايجاد تعادل فشــار و محافظــت از تلههاي هوابند ســيفونها– كه بهمنظور
جلوگيري از ورود بو و ساير آلودگيها از سيستم دفع فاضالب به محيط داخل
ساختمان كاربرد دارند -از شبكهي لولهكشي ونت استفاده ميشود.

ديگر نيازي به لولهكشـي ونت نيسـت!

ماموريت ما توسعه و ايجاد تحول در صنعت تاسيسات كشور و ارايهي راهحلهاي
نهايي با بهرهگيري از ايدههاي ناب و نگرشهاي جديد است.

ســوپردرين vبا ويژگيهاي ممتاز و متمايز خود یک سيستم فاضالبي متفاوت است كه به

بازار تاسيسات كشور عرضه شده است .اين سيستم با مواد پلي پروپيلن حاصل بهروزآمدترين
تكنولوژي اروپاست .نصب آن بهروش پوشفیت ،و بسيار آسان و سريع انجام ميشود.

با توجه به اینکه پیشــرفت تحقیقات علمی و صنعتی هر روز دســتاوردهای تازهتری به

سوپردرين vمجهز به ســوپرونت ،راهحل جديدي اســت كــه بدون نياز به
لولهكشــي ونت در شــبكهي فاضالب ســاختمان ،نهتنها صحت و كارآمدي
عملكرد تهويه در شــبكه را افزايش ميدهد ،بلكه ســرعت اجراي سيستم را
هم باال ميبرد.
مهمتر آنكه احتمال انتشار بوي نامطبوع به داخل ساختمان تقريبا وجود ندارد!
سوپرونت در سيستم فاضالبي ســوپردرين ،vاين قابليت فوقالعاده را دارد
كــه ضمن تامين هوا در كمترين فشــار منفي و در اســرع وقــت ،از انتقال
هــوا در جهــت معكوس يعني از شــبكهي دفع فاضالب به ســمت محيط
داخل ســاختمان بهخوبي جلوگيري ميكند ،و به اين ترتيب ســوپردرينv
شــرايطي كامــا ســالم و مطبــوع را بــراي زندگي ســاكنين ســاختمان
فراهم ميآورد.

ارمغان میآورد سوپردرین vبا برخورداری از مکانیزم متفاوت ونت ،بدیعترین ،جدیدترین

و مهندسیترین راهحل برای شبکه فاضالبی ساختمان است.

• ســوپرونت محصول شرکت اســتودور و مطابق با اســتانداردهاي موردنظر ســوپرپايپ توليد
ميشــود .همه تولیدات پيش از خروج از كارخانه ،دو بار تســت مطابق با اســتانداردهاي جهاني
( EN 12380اتحاديه اروپا)( ANSI/ASSE:1051/1050 ،امريكا) و AS/NZS 4936:2002
(استراليا و نيوزيلند) را سپري مينمايد.
• سوپرونت در باالترين كالس استاندارد ( EN 12380كالس  )AIقرار دارد و داراي تاييديههايCE

 KEYMARK ،DIN Geprüft ،BBA ،WaterMarkو  ASSEميباشد.

سوپرونت 100
ظرفيت هوادهي  32ليتر بر ثانيه

سوپرونت 50
ظرفيت هوادهي  7/5ليتر بر ثانيه

سوپرونتP

متفاوت است...

تنها راهحل موجود در جهان براي ساختمانهاي بلند مرتبه
در ساختمانهاي مرتفع پيدايش امواج فشار مثبت گذرا (فشار معكوس)،
عملكرد سيستم فاضالب را دچار اختالل ميكنند.
سوپرونت ،Pتنها راه حل موجود در جهان براي مشكل ونت فاضالب
ساختمانهاي بلند مرتبه  -از  8طبقه به باال – است كه كارآمدي آن در
مهمترين و مرتفعترين ساختمانهاي جهان به اثبات رسيده است.
سوپرونت Pميراكنندهي امواج فشار مثبت است كه توسط دانشگاه هريوت-
وات اسكاتلند اختراع شده و انحصارا توسط شركت استودور توليد ميشود.
سوپرونت  Pبه همراه سوپرونت  50و سوپرونت  ،100راه حلي مطمئن
و ايدهآل براي بازگرداندن فشارهاي ايجاد شده در سيستم فاضالب به فشار
آتمسفريك ،و عملكرد مطمئن و كارآمد سيستم ونت است.
• محافظت كامل سيستم فاضالب در برابر فشارهاي مثبت گذرا
• عدم انتشار بو و گازهاي متعفن سيستم فاضالب به داخل ساختمان يا
محيط اطراف
• عدم نياز به نگهداري و تعميرات
• ضمانت مادامالعمر

◀ تا  10دسیبل کمصداتر بهدلیل مواداولیهی ارتقایافته

◀ مقاومت بیشتر در برابر آب داغ و مواد شیمیایی
◀ مدرج برای برش و مترهی آسانتر

◀ تنوع بینظیر در نوع و زاویه اتصاالت

◀ تنوع در سایز ،نوع ،و طول لوله

◀ کیفیت مطابق با استانداردهای سوپرپایپ
◀ امکان انتخاب :حذف لولهکشــی ونت یا به شــیوهی قدیم با

لولهکشی ونت

◀ افزايش سرعت و دقت اجراي سيستم فاضالب

◀ ارتقاي كارآيي سيســتم ونت (حتي باالتر از نســبت  1:1قطر
لولههاي ونت به قطر لولههاي دفع فاضالب)

◀ رساندن بههنگام هوا به محل موردنياز ()Point of Need

◀ تامين بهداشــت و ســامت بيشتربراي ســاكنين ساختمان،
به دليل جلوگيري از انتشــار آلودگي و ميكروب از سيســتم دفع

فیلتر سوپردرین
برای از بین بردن بوی نامطبوع و آلودگی
در خروجی هوای سیستم فاضالبی
• فیلتر سوپردرین ،یک فیلتر قوی ساختهشده از کربن فعال است که برای از بینبردن بوی نامطبوع و آلودگی
در خروجی هوای سیستم فاضالب طراحی شده است .این فیلتر به عنوان جایگزین عصایی پشتبام  -از جمله
در روفگاردنها  -و همچنین برروی سپتیک تانک قابل استفاده است.
• با عملکرد دو طرفه قابل استفاده در سیستم سوپرونت و سایرسیستمهای متداول

فاضالب به محيط داخلي ساختمان

◀ كوچكتر شــدن داكت ،عدم نياز به ســوراخ كردن پشــتبام،
کاهش عصايي

◀ آزادي عمل بيشتر در طراحي معماري

◀ صرفهجويي در هزينههاي حمل و انبارش

◀ بدون قطعات مكانيكي و عدم نياز به نگهداري و تعميرات
◀ ضمانت تعويض مادامالعمر

◀ مناسب براي كليهي ساختمانها از يك طبقه تا بلندمرتبه

حلقه ضد آتش

محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی از ضروریترین نیازها و الزامات در
طراحی و اجرای ساخت و ساز است .علوم و مهندسی ایمنی در برابر آتش از
موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر در دنیا مورد توجه بسیار قرار گرفته
است.برخی از مهندسان برای محافظت ساختمان در برابر آتش ،بیشتر به طراحی
«سیستم های فعال» مانند راههای خروج و فرار و یا طراحی سیستمهای بارش
خودکار (اسپرینکلر) و  ...توجه میکنند .در کنار این پیشبینیها ،توجه به طراحی
« سیستمهای غیر فعال» نیز ضروری است .سیستمهای غیرفعال مانند دیوارهای
ضدآتش ،دربهای ضدآتش و اکنون حلقه ضد آتش سوپردرین ،با ایجاد
تاخیر در انتشار آتش و دود ،فرصت الزم برای خروج از ساختمان را برای افراد
فراهم می کند.
از آنجا که وجود هرگونه منفذ در درون ساختار اجزای ساختمانی ،یک نقطه ضعف

در هنگام آتش سوزی سه خطر عمده وجود دارد؛
-1انتشار سریع آتش:

با خارج شدن آتش از کنترل ،مواد قابل احتراق به سرعت شعلهور میشوند ،دما
افزایش می یابد و آتش گسترش مییابد .اجزای سازه مانند درها و دیوارهای
ضدحریق ،سقف مقاوم در برابر آتش ،کابلها و سایر محصوالت محافظ در برابر
آتش ،میتوانند از انتشار آتش جلوگیری کنند و یا در آن تاخیر بهوجود آورند.

-2ایجاد دود غلیظ:

وجود دود غلیظ در ساختمان در حال سوختن نه تنها خطر جانی برای افراد ایجاد
میکند بلکه باعث بروز مشکل برای تیم آتشنشانی شده و یافتن محل دقیق
آتش را با مشکل روبهرو میکند.

-3ایجاد گازهای سمی و خورنده:

بسته به مصالح استفاده شده ،ممکن است در اثر آتش ،گازهای سمی یا
خورنده تولید شود .مثال در اثر سوختن  PVCو ترکیب گاز کلر ایجاد شده
با آب آتشنشانی ،اسید هیدروکلریک تولید میشود .این اسید وارد بتن تقویت
کننده های فوالدی میشود و سازه را تخریب میکند .همچنین احتراق ممکن
است باعث تولید گازهای سمی سیانور یا آمونیاک شود .در آتش سوزی فرودگاه
دوسلدورف در سال  ،1996در اثر استنشاق گاز سمی حاصل از احتراق ، PVC
 17نفر کشته و  88نفر مجروح شدند.

برای مقاومت سیستم در برابر آتشسوزی بهشمار میرود ،بنابراین طراحی این قبیل
فضاها باید به صورت کنترل شده انجام شود و با تجهیزات مناسب محافظت شوند.
با توجه بهآنکه لولههای تاسیسات یکی از راههای نفوذ و گسترش آتش ،دود و
گازهای سمی است ،استفاده از حلقه ضد آتش سوپردرین میتواند مانع از
انتشار آتش از طریق لولههای فاضالبی شود.

هنگامی که حلقه ضد آتش سوپردرین در معرض گرما یا آتش قرار میگیرد،
منبسط شده و بر قسمت ذوب شده لوله پالستیکی فشار وارد میکند .این کار
منجر به بسته شدن مقطع لوله و جلوگیری از انتشار آتش ،دود و گازهای سمی از
یک قسمت به قسمت دیگر میشود.

ویژگیهای حلقه ضد آتش

تطابق کیفیت با استاندارد ها

حلقه ضد آتش سوپردرین طبق استاندارد  BS476PART20:1987و استاندارد
 EN 1366-3تولید شده و قابل استفاده برای لولههای  UPVCو  ABSو MDPE
و  HDPEو  PPاست و دارای تاییدیه  NHBCاست .مطابق با مبحث  16مقررات ملی
ساختمان بند  1-2-4-16قسمت ج و همچنین  3-4-4-16بند پ ()12که شرح آن
بهصورت زیر است:
لولهکشی فاضالب ساختمان نباید عامل ایجاد یا توسعه آتش و دود در ساختمان باشد و
همچنین در عبور لوله پالستیکی از دیوار ،کف و سقف باید مواد مقاوم پر کننده دور لوله،
در زمان آتش ،با افزایش حجم مانع عبور آتش و دود شوند.ا

ایمن

حلقه ضد آتش سوپردرین تا  4ساعت در برابر آتش مقاوم است.

نصب آسان

حلقه ضد آتش سوپردرین به راحتی قابل نصب است.

انتخابهاي دیگر

براي متفاوتترين سيستم فاضالبي

با ِونت متفاوت

سيستم فاضالبي سوپردرين ،vنهتنها با برخورداري از مكانيزم متفاوت ونت ،بديعترين و جديدترين راهحل براي شبكهي فاضالبي ساختمان است ،بلكه متنوعترين
انتخابها را براي پوشش نيازهاي متفاوت ارايه ميكند تا شما بتوانيد مناسبترين راهحل را براي تاسيسات ساختمان خود انتخاب كنيد.

KG

SK
لوله و اتصاالت فاضالبي  SKبا
جدارهي ضخيم ،مكمل سيستم فاضالبي
سوپردرين vبراي كاربردها و نيازهاي خاص
است .ويژگيهاي مكانيكي بينظير اين لوله قابل
مقايسه با لولههاي چدني است.
عالوه بر مقاومت مكانيكي ،ديوارهي ضخيم اين
لوله ،باعث كاهش انتقال صدا از طريق هوا و اجزاي
ساختمان شده و آن را به يكي از كمصداترين
لولههاي فاضالبي در جهان– حتي بدون استفاده
از بستهاي خاص -تبديل ميكند.

سوپرونت سری H
اصالح عملکرد ناکارآمد ونت در ساختمانهای موجود
برای تامین هوای مورد نیاز سیفون و جلوگیری
از انتشار گازهای آلوده به فضای داخلی ساختمان
نصب آسان و ظاهر زیبا
ضمانت مادامالعمر

لوله و اتصاالت  KGدامنهی كاربرد سيستم
فاضالبي سوپردرين vرا به انتقال فاضالب
ساختمان به صورت دفني در محوطه،
پاركينگها و مانند آن گسترش ميدهد.
حلقههاي آببندي به صورت انحصاري و
خاص طراحي شده است تا آببندي كامل را
در شرايط سخت تامين كند .سیستم فاضالبی
 KGبا حلقه  NBRدر مقابل مشتقات نفتی
مقاوم است که به عنوان مثال  KGرا برای
محوطه پمپ بنزینها ایدهال میسازد.

حمام ،سرویس بهداشتی ،آشپزخانه
هر جا که بخواهید!

تنها راه حل مناسب در بازسازی ساختمان شما

حتی در همین عصر جهش شگفتانگیز تکنولوژیک ،هنوز هم برای بعضی
مشکالت رایج ،چون راهحلهای ساده دیگری ابداع نشده است ،ما ناچاریم
که نیاز خود را به سختترین روشهای موجود برطرف کنیم ،و یا اساسا
منصرف شویم!
تا کنون اگر میخواستید که محل لوازم بهداشتی را در خانه ،و یا محل کار
خود تغییر دهید ،و یا اضافه کنید .نه تنها سخت ،بلکه گاهی غیرممکن بود!
بخصوص در صورت قابل دسترس نبودن لوله تخلیه فاضالب.
سوپردرین الکترو ،نیازبه لولهکشی تخلیه برای نصب لوازم بهداشتی ،در
ساختمانهای آماده و یا ساختمانهای در حال بازسازی را برطرف میکند.
بنابراین شما در هر جایی از ساختمان خود که مایل باشید ،میتوانید با
کمترین تخریب و بدون نیاز به لولهکشی اضافی فاضالب ،لوازم بهداشتی
حمام و آشپزخانه مثل توالت ،روشویی ،دوش ،سینک و ...را نصب کنید.
البته همانگونه که ازسوپرپایپ انتظار دارید؛ ضروریترین ویژگی
سوپردرینالکترو نیز مانند سایر محصوالت سوپرپایپ ،بهجز مزیتهای
راحتی ،ایمنی و سرعت ،پایبندی به کیفیت است.

نصب سرویس بهداشتی ،حتی اگر لوله فاضالب نزدیک نباشد!
سوپردرین الکترو با  2تا  5اتصال ورودی ،به شما این امکان را میدهد تا
تقریبا هر جا که بخواهید با کمترین عملیات ساختمانی ،یک حمام ،توالت ،یا
آشپزخانه اضافه کنید .و چون برخالف سیستمهای معمول ،دفع فاضالب به صورت
ثقلی نیست ،این امکان حتی شامل محلهایی می شود که لولهکشی به شبکه
فاضالب ساختمان به دالیلی غیرعملی یا خیلی سخت ،و به هر حال پردردسر
ن الکترو دارای موتور پرسرعت ،با تیغههایی است که فاضالب
است .سوپردری 
سنگین را شکسته وخرد و امکان انتقال آن از طریق لولههای سایز پایین تا تخلیه
در لولهی اصلی فاضالب ،که ممکن است  30تا  100متر دورتر یا  3تا  7متر باالتر
قرار داشته باشد را فراهم میکند.

کیفیت ،تطابق با استانداردها
سوپردرین الکترو در اروپا تولید میشود ،و با استاندارد  EN12050تطابق دارد.
نصب آسان
سوپردرین الکترو یک راه حل ایدهال برای نصب لوازم بهداشتی  ،در تقریبا همه
جا  ،با کمترین عملیات ساختمانی است.
سوپردرین الکترو در جاهایی که نصب سرویس با متد لولهکشی متداول غیرممکن
است ،بسیار ساده نصب و سرویس میشود.
بیصدا و ایمن
پمپهای سوپردرینالکترو ،روى گيرههاى ارتجاعی نصب مىشوند كه لرزشها
را هنگام كار سيستم جذب مىكنند .اين باعث مىشود كه صداى منتقل شده
کم و به قدرى باشد كه مزاحمتی ایجاد نشود.
آسودگی و راحتی خیال
سوپردرینالکترو با ضمانت و پشتیبانی سوپرپایپ عرضه میشود.

سوپردرین الکترو
مدل A2

سوپردرین الکترو
مدل A3

سوپردرین الکترو
مدل D

سوپردرین الکترو
مدل P

سوپردرین الکترو
مدل CP

سوپردرین الکترو
مدل S

•ظرفیت فالش دوگانه 3/8 :و  5لیتر

• بر اساس ویژگیهای مصرف در ساختمانهایی با کاربریهای مختلف ،سوپردرین الکترو در
دو سری خانگی و تجاری طراحی شده است.
• سوپردرین الکترو برای استفاده هنگام بازسازی خانه ،دفتر کار ،مغازه ،یا رستوران ایدهال
است.
• برای نصب سوپردرین الکترو در آپارتمانهای اداری هیچ نوع ایجاد مزاحمت برای
همسایهها وجود ندارد .قطر لولهها فقط  25تا  32میلیمتر است که از کف یا سقف به
صورت روکار یا توکار کشیده میشوند.
• هر واحد سوپردرین الکترو امکان اضافه کردن تجهیزات آشپزخانه ،لباسشویی ،ظرف شویی
یا حمام را فراهم میکند ،حتی اگر خط فاضالب دور بوده ،یا در ارتفاع باالتری قرار داشته باشد.

سوپردرین الکترو
مدل C

•ظرفیت فالش دوگانه 3/8 :و  5لیتر

مطمئنتر ،ایمنتر ،راحتتر
نصب يك سيستم پنج اليه هيچ وقت به اين سادگي و سرعت نبوده است!

متفاوت است...
◀ سالها تجربه متکی بر دانش فنی یوپونور آلمان
◀ لوله با مواد اولیه و خط تولید آلمانی
◀ پلیمر لوله  PERTتیپ  2ساخت اروپا
◀ اتصاالت با آبکاری قلع (طبق استاندارد DIN 50930- 6
استفاده از پوشش نیکل برای مصرف آب آشامیدنی مجاز نیست)
◀ تکنولوژی  :RTSخطای انسانی در اجرا تقریبا صفر
◀ سرعت بیشتر ،دقت بیشتر :بدون نیاز به کالیبر
◀ حلقههای جداشونده نشانگر پرس صحیح
◀ کد رنگ برای لوله و اتصاالت
◀ اورینگ آلمانی در اتصاالت
◀ کیفیت تایید شده :گواهینامه فنی اتحادیه اروپا
◀ دارای خدمات مناسب

چیست؟
اســتفاده از تكنولوژي RTSدر سوپرپايپ  2+باعث حذف خطاي اجرا
ميشود و ضريب ايمني و اطمينان از عملكرد سيستم ،همچنين راحتي
و سرعت نصب را افزايش ميدهد.
 RTSبه معنای  RELIABLE TEST SAFETYیا ایمنی تست فشار
است.گاهی ممکن است یک اتصال در مسیر اجرا بهدلیل خطای انسانی
پرس نشود .درسیستم لولهکشی سوپرپایپ  ،2+هنگام تست فشار ،آب
از محــل این اتصال چکه میکند ،و مجری فرصت دارد تا اتصال پرس
نشده را پرس کرده ،از بروز نقص احتمالی آتی سیستم جلوگیری نماید.

کد رنگ
در سوپرپایپ  ،2+استفاده از کد رنگ نصب را باز هم راحتتر میکند.
اختصاص کد رنگ برای هر ســایز لوله یکــی از ویژگیهای اصلی
ســوپرپایپ  2+است .به این معنی که برای هر سایز ،رنگ خاصی در
نظر گرفته شده است .این کد رنگ در روی نوار لوله ،حلقهی اتصال و
همچنین بر روی فک پرس تکرار میشود.
در سوپرپایپ  ،2+با سیستم ایمنی RTSو کد رنگ ،دیگر هیچ دلیلی
برای نشت سیســتم وجود ندارد ،مگر آنکه لوله یا اتصاالت مصرفی
سوپرپایپ نباشد.

اتصاالت متفاوت سوپرپایپ 2+

• اتصال سوپرپایپ 2+بهصورت یکپارچه به لوله ،پرس میشود و آببندی سیستم را بهصورت کاملتر

حلقهی آلومینیومی
بدنه آلیاژ با آبکاری قلع
حلقهی رنگی تکیه گاه فک پرس
شیارهای هادی فک پرس

تامین میکند.

• در سوپرپایپ ،2+جنس حلقهی پرس از آلومینیوم است ،تا عمل پرس بهتر و دقیقتر انجام شود.

• وجود شیارهای روی حلقهی آلومینیومی و همچنین حلقهی تکیهگاه فک پرس در سوپرپایپ2+

موجب میشود که صحت و دقت پرس افزایش یابد.

• به دلیل جدا شدن حلقه ،عایق کاری لولهها راحتتر انجام میشود.

نشانگر جارفتن لوله در انتهای حلقه
مهندسی مجدد پروفیل اتصال
اورینگهای ویژه آلمانی

تنها لوله غیر اروپایی با گواهینامهفنی اتحادیه اروپا

با تایید معتبرترین مراکز جهانی

بدون نیاز به کالیبر

با حذف كاليبراســيون از مراحل اجرا ،نه تنها ســرعت اجرا بيشتر
ميشــود بلكــه احتمال خطــاي اجرا كــه پيش از ايــن به دليل
اســتفاده از ابزار نادرست و فرســوده يا كاليبر كردن غلط رخميداد
باز هم كاهش مييابد.
باز هم مطمئنتر…
• حذف خطاهاي اجرا ناشي از برش كج لوله و پاره شدن اورينگ
• اطمينان از آب بندي كامل و هميشگي بدون نياز به كاليبر كردن
باز هم سريعتر…
• حداقل سي درصد افزايش سرعت اجرا در هر سر اتصال

استانداردهای تولید

• سوپرپایپ از استانداردهای تولید در آلمان تبعیت میکند .با توجه به اینکه
امروزه در آلمان ،در استانداردهای این صنعت ،قلع جایگزین نیکل شدهاست ،در
سوپرپایپ 2+نیز از آبکاری قلع برای آلیاژ برنج استفاده شدهاست.
• در تولید سوپرپایپ ،2+از پلیمر  PERTتیپ  2استفاده شدهاست .این پلیمر
نسل جدید پلیمرهایی است که منحصرا برای تولید لوله طراحی شدهاند.
• ضریب اطمینان از کیفیت لوله ،با مجهزتر کردن آزمایشگاه کنترل کیفی به
تجهیزات روز دنیا باز هم افزایش یافتهاست.
• سایر مواد اولیهی تولید لوله از جمله چسب و مواد افزودنی مرغوبترین است.

باز هم راحتتر…
• حذف مرحلهي خستهكنندهي كاليبر كردن
• عدم نياز به خريد كاليبراتور تا سايز32

سیستم نصب سریع زان و دیواری بر روی صفحه دیواری
* دارای گواهی ثبت اختراع در ایران

• با فرم جدید صفحه دیواری و اتصال مربوطه ،نصب آن بسیار سادهتر از
گذشته انجام میشود و سرعت اجرای سیستم نیز افزایش مییابد.
• با طراحی جدید ،دیگر نیازی نیست ابتدا زانو دیواری را روی صفحه
وصل کرده ،سپس مجموعه را روی دیوار نصب نمود .بلکه صفحه میتواند
بهصورت جداگانه روی دیوار نصب شده ،سپس زانو دیواری از شکاف کناری
آن بهراحتی داخل صفحه جانمایی شود.

30درصد سريعتر

اتصاالت مهره ماسوره ای
باتکنولوژی

راحت تر ،سریع تر ،ایمن تر
قابل استفاده برای

و لوله های PEX/AL/PEX

نسل جديد اتصاالت مهرهماسورهاي سوپرپايپ – بعد از  17سال ...
با تكنولوژي RTS
احتمال خطاي ناشي از پرس نكردن اتصاالت تقريبا به صفر ميرسد.

کالیبر نکنید!

به ابزار خاص نياز ندارد :يك قيچي لولهبر و دو عدد آچار كافيست.
سرعت نصب بسيار بيشتر است
اجرا راحتتر ميشود.
خطاي ناشي از كاليبر غلط يا استفاده از ابزار نامناسب به صفر ميرسد.

لوله را ببرید ...

آبکاری قلع
مانند ســوپرپایپ از استانداردهای تولید در آلمان تبعیت میکند .با توجه به اینکه امروزه در آلمان ،در
اســتانداردهای این صنعت ،قلع جایگزین نیکل شدهاست ،در سوپرپایپ 2+نیز از آبکاری قلع برای آلیاژ
برنج استفاده شدهاست.
عالمت بزنید ...

جا بزنید ...

به عالوه ،مثل اتصاالت مهرهماســورهاي قديمي
ســوپرپايپ ،با حداقل تنوع اتصــاالت ميتوان
بيشــترين تركيب را ايجاد كــرد .بنابراين ضمن
انبــارش ســادهتر ،انعطاف بيشــتري در تغيير
احتمالي مسير اجرا وجود دارد.

با آچار معمولي پرس كنيد.

سری T
طراحي شده براي سيستم لولهكشي سوپرپايپ2+
تعريف تازهاي از شير ورودي واحدهاي ساختماني

سوپروالو ســري ، Tيك شــير ربعگرد متفاوت با كيفيت متفاوت و با ساختاري
متفاوت است.
سوپروالو سري  ،Tمكمل سيستم لولهكشي سوپرپايپ  2+است كه با كيفيت و ساختاري كامال
متفاوت ،به عنوان يك شير ورودي اصلي برای واحدهاي مسكوني يا اماكن عمومي مناسب است،
و براي قطع و وصل آب سرد و گرم بهداشتي يا سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي به كار ميرود.
اين شير با ويژگيهاي منحصر به فردش مشكل دسترسي براي ساكنين را كام ً
ال مرتفع كرده است.
• سوپروالو  Tبه صورت توكار نصب ميشود ،اما به راحتي شيرهاي روكار در دسترس است .اين شير
را ميتوان در ديوار بيرون آپارتمان ،در حمام يا سرويس ،و يا حتي روي سقف نصب كرد به طوريكه
به راحتي در دسترس باشد ،و بدون اينكه به زيبايي لطمه بزند.
• شير سوپروالو سري  Tرا ميتوان بدون نياز به اتصاالت اضافي ،به صورت آسان و مستقيم به
سيستم لولهكشي سوپرپايپ ،حين لولهكشي و يا بعد از آن ظرف يك دقيقه نصب كرد .به عالوه،
بر خالف شيرهاي متداول ،امكان تعمير و يا تعويض اين شير به دليل طراحي خاص آن ،بدون نياز
به تخريب وجود دارد.

متفاوت است...

◀ تنها شیر با قابلیت تعویض یا سرویس مکانیزم
◀ زیبا متناسب با دکوراسیون شما
◀ با نصب آسان و سریع
◀ نصب توکار اما قابل دسترس
◀ بدنه ساخته شده از برنج کم سرب مطابق با استانداردهای
اروپایی برای آب آشامیدنی
◀ مقاوم در برابر آب داغ و فشار باال
◀ دارای توپی ضد رسوب
◀ تولید مطابق با استاندارد و الزامات اداره دولتی آب و
گاز آلمان
◀ دسترسی آسان به قطعات یدکی در صورت نیاز

كلكتور سوپروالو
• سوپرپايپ همچنين امكان انتخابهاي زيادي را براي دورپوش زيبايي كه در محل نصب روي ديوار
ديده ميشود ،طبق ساليق مختلف فراهم كرده است.

يك كلكتور آب رساني متفاوت
• مجموعهي كامل شامل جعبه ،بست و شير اصلي
• چهار بهعالوه يك خروجي سرد ،و سه بهعالوه يك خروجي گرم
• ارتباط سريع و آسان با اتصاالت سوپروالو T2
+
طراحي شده براي سيستم لولهكشي سوپرپايپ 2

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 پلیمری (ضد رسوب)
• پايه دوبل براي نشاندن
شيرهاي سرد و گرم در كنار
يكديگر يا نصب در ديوارهاي
سبك

سری S
انتخابهاي بيش تر براي يك شير ربعگرد متفاوت
همه كيفيت و راحتي را دوست دارند!

ويژگيهاي منحصر به فرد و فوقالعاده سوپروالو سري ،Tچه در هنگام
نصب و چه در زمان كاربري ،بسيار مورد توجه و استقبال قرار گرفت .به
طوري كه در حال حاضر دامنهي استفاده از اين شيرها به دليل كيفيت،
راحتي و اطمينان روز به روز در حال افزايش است.
ســوپرپايپ نيز در پاســخ به اين نيازهاي توســعه يافته ،سري جديد
شيرهاي ورودي سوپروالو را عرضه کرد.

ويژگيهاي مشترك با سوپروالوT
نصب و جداسازي بسيار سريع و راحت

مكانيزم قابل تعويض – سرويس و نگهداري آسان

مقاوم در برابر فشار و حرارت باال

كيفيت باال – مطابق با استانداردهاي سوپرپايپ

شيرهاي سوپروالو سري S

شيرهاي سوپروالو سري  Sدر چهار نوع متفاوت  S3، S2، S1و ،S4
راهحل جديد ديگري از ســوپرپايپ است كه به عنوان مكمل شيرهاي
ورودي واحدهاي ســاختماني سوپروالو ،به سيستم لولهكشي سوپرپايپ
 2+افزوده شــده است و كارآمدي اين سيســتم را باز هم افزايش داده
است.
شيرهاي سوپروالو ســري  Sامكانات سوپروالو سري T
را براي نصب توكار در اختيــار ميگذارند و براي قطع و
وصل لولههاي فنكويل يا براي شير كنتورهاي آپارتماني
آيدهال هستند.
بدنه از برنج كم سرب مطابق با EN 13828
( استاندارد اروپايي براي شيرآالت مورد استفاده براي
آب آشاميدني در ساختمان)

ســوپروالو  :S1اتصاالت پرسي
ســوپرپايپ 2+به صورت سرخود
براي نصب سريع و مستقيم
این شیر از سایز  16تا  32موجود
است.

سوپروالو  :S2انعطاف در سايز و
نوع اتصاالت ورودي و خروجي با
استفاده از اتصاالت T2

سوپروالو  :S3بــا مهره هرزگرد
در يك سمت و امکان استفاده از
اتصاالت  T2در سمت دیگر جهت
نصب سريع و آسان به فنكويل و
كنتورهاي آپارتماني

سوپروالو  :S4مهــره هرزگرد با
طول شــير قابل تنظيم ،و قابلیت
افزایش تا یک ســانتیمتر در یک
سمت و امکان استفاده از اتصاالت
 T2در سمت دیگر

سری I

سری D

سوکت یا پریزآب

یک راهحل هوشمندانه و پیشگیرانه برای
یک مشکل قدیمی!

یک شیر جدید و متفاوت از سوپرپایپ

عدم پرداخت شارژ توسط برخی ساکنین و اختالفات و مشکالت ناشی از آن ،یک مشکل
عمومی در مجموعههای آپارتمانی است.
طبق قانون برای آپارتمانی که شارژ خود را پرداخت نمیکند ،مدیر ساختمان میتواند
ارایهی خدمات عمومی را قطع کند .اما این کار تقریبا هیچگاه به سادگی ممکن نیست.
عمدهترین مصارف مشترک آپارتمان گرمایش ساختمان یا آب مشترک است .اما قطعکردن
کامل آب در هیچ جای دنیا و برای هیچکس مجاز نیست .ضمن اینکه به همان سادگی
که مدیر ساختمان شیر آب را میبندد ،میتوان آن را باز کرد!
سوپروالو  Dیک راهحل نوآورانه برای این مورد یا موارد مشابه است.
به غیر از کیفیت ،و اتصال سریع به لوله که ویژگی مشترک شیرهای سری سوپروالو است،
سوپروالو سری  Dبا خصوصیتی منحصربهفرد و نوآورانه عرضه میشود:
در سوپروالو  Dبه غیر از دو وضعیت باز و بسته که در همهی شیرها وجود دارد ،یک
وضعیت نیمبسته نیز اضافه شده است .با این ویژگی ،مدیر ساختمان میتواند آب گرم یا
سرد آپارتمانهایی را که از پرداخت شارژ خودداری میکنند ،در وضعیت نیمبسته قرار دهد
تا این آپارتمانها در عین اینکه از حداقل ممکن آب برای مصارف آشامیدنی برخـوردار
هستند ،برای سایر مصارف– بخصوص استحمام– در مضیقه قـرار گیرند .قفـل سوپروالو
 ،Dامکان تغییر این وضعیت را بدون در اختیار داشتن کلید ،ناممکن میکند.
بسته

نیمهباز

باز

سوپر والو سری Iسیستم آبرسانی همیشه در حالت آمادهبهکار قرار
دارد و برای تغذیه ،هواگیری و تخلیه زمان تلف نمیشود .همچنین
برای نصب یک وسیله ،نیازی به قطع آب نیست.
کاربردها

 - 1برای حالت انتظار :برای مثال میتوانید از سوپروالو  Iدر آب
سرد و گرم ماشین لباسشویی استفاده کنید .هنگام نصب ماشین
لباسشویی ،میتوانید بنا به نیاز ،آب سرد یا آب گرم یا هر دو را وصل

کنید .میتوانید از یک سوپروالو  Iبرای یخچال استفاده کنید تا اگر
در آینده یخچال مجهز به ورودی آب بود ،به آن وصل شود.

 - 2برای زمانی که تغییر مصرفکننده دارید :برای مثال میتوانید
از یک سوپروالو  Iدر بالکن برای آب کولر استفاده کنید .هر زمان که
الزم بود ،به سرعت و سهولت کولر را جدا ،و شیلنگ شستشو را به شیر
وصل کنید .یا میتوانید مصرفکننده را جدا کنید و با استفاده از گیج
فشار سوپروالو ،فشار را بهصورت مقطعی اندازه بگیرید.

 - 3برای فضاهای عمومی یا مشاع ساختمان :برای مدیریت و
جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آب

 - 4به عنوان یک شیر مستقل مثل شیر پیسوار

رايـزر سيستم

75

 300اتصال ،با  26قطعه!

متفاوت است...

63

◀ لوله و اتصاالت تا سایز  4( 110اینچ)
◀ قابلیت ساخت  300اتصال مختلف با استفاده از  26قطعه
◀ مونتاژ در محل کارگاه مطابق نیاز
◀ با قابلیت نصب سريع و آسان با استفاده از پينهاي مخصوص
◀ اشغال فضای کمتر
◀ کاهش هزینه

كاملترين سيستم سايز باال (از  40 mmتا

50

40

 )110 mmبا اتصاالت مدوالر

رايزر سيستم سوپرپايپ ،جزيي از سيستم لولهكشي سوپرپايپ ،و تنها مجموعهي كامل از لولههاي پنج اليهي
سايز باال ( 40الي  110ميليمتر) در كشور است.
براي مجريان سيســتمهاي لولهكشــي ،نصب سيستمهاي ســايز باال به دليل قطر و وزن بيشتر ،و اتصاالت
سنگينتر مشكلتر است ،به ويژه در ارتفاع كه خطر حادثه وجود دارد.
با عرضهي رايزرسيســتم با اتصاالت مدوالر (از سايز  63به باال) اجراي لولههاي سايز باالي سوپرپايپ بسيار
سادهتر و سريعتر شد.

با طراحي مدوالر اتصاالت از سایز  63به باال ،فقط با  26قطعه،
 300نوع اتصال ،مطابق با نياز قابل اجراست!
• كاهش هزينهي ناشي از حذف تبديلها
• كاهش وزن اتصاالت و كاهش  30درصدي هزينه در سايز  90و 110
• قابليت تغيير در تركيب اتصال تا قبل از تست فشار
• امكان انجام عمليات پرس با دستگاههاي فعلي  UP75و  ،UP75ELتا
سايز 110
• انبارش آسانتر ،با هزينهي كمتر
و ايمني بيشتر ،به دليل عدم نياز به انجام عمليات پرس در ارتفاع

نصب لولههاي سايز باال
هيچوقت به اين سادگي و سرعت نبوده است!
َسريهاي پرس اتصاالت از سايز  25تا  110ميليمتر

 +26چهار

با عرضهي بوشــنهاي شيفت  RS2و  RS3در دو اندازه و الحاق آن به مجموعهي

انواع پايههاي اتصاالت

اتصاالت مدوالر،كارآمدي رايزرسيســتم ســوپرپايپ باز هم افزايش پيدا كرده است .اين

چهار قطع ه عليرغم ســادگي ،عمليات اجراي لولههاي سايز باالي سوپرپايپ را از هميشه
سريعتر و آسانتر ميكنند.
زانويي  45درجه

زانويي  90درجه

بوشن /تبديل

سه راهي

سريعتر ،راحتتر و ارزانتر...

تغيير ارتفاع و يا تغيير محور تنها در چند دقيقه با كمترين هزينه

َسريهاي روپيچ و توپيچ
ساعت به دقيقه...

راهحل ايدهال براي ساخت كلكتور موتورخانه
ساختن كلكتورهاي موتورخانه ،بسيار پركار و زمانبر است .با استفاده از بوشنهاي
شــيفت ،بدون نياز به هيچ گونه عمليات برشــكاري و يا جوشــكاري ،طول زمان
ساخت كلكتور از ساعت به دقيقه كاهش پيدا ميكند!

اگرچه با اتصاالت مدوالر ،نصب رايزر بســيار ســريعتر و راحتتر است ،ولي بوشنهاي

شــيفت راه حل جديد ديگري از سوپرپايپ است كه بدون نياز به استفاده از لوله ،و انجام

مراحل برش ،كاليبر ،و پرس ،دو مســير اجرايي را به راحتي و با هزينهاي كمتر ،چند برابر

سريعتر به هم وصل ميكند!

رايزر سيستم ،جزيي از سيستم لولهكشي سوپرپايپ  2+است

• لوله و اتصاالت مطمئن
• كاهش خطاي انساني در اجرا
• تكنولوژي RTS
• كد رنگ
• اجراي سريع :بدون نياز به كاليبركردن لوله

سیستمکنترلیهوشمندگرمایشکفی

با تکنولوژی DEM

انتخاب درسـت یک سیسـتم گرمایشـی نقش موثری در تامین آسـایش سـاکنان
یـک سـاختمان دارد .سیسـتم گرمایـش کفـی سـوپرپایپ یک سیسـتم مـدرن و
کارآمـد بـا مزیتهـای فراوانـی نسـبت بـه رادیاتـور و سـایر روشهـای گرمایش
است.

سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ چطور کار میکند ؟
سیسـتم گرمایش کفی سـوپرپایپ انقالبی در نحوهی گرم کردن ساختمانهاست.
در ایـن سیسـتم ،گـردش آب گرم از درون شـبکهای از لولههای سـوپرپایپ که در
زیـر کـف نصب شـدهاند .حـرارت را بـه آرامی توزیـع میکند .از آنجا که شـبکهی

لولـه تمـام کـف را پوشـش میدهـد ،توزیـع حـرارت بهصـورت کاملا یکنواخت
اسـت  .حداکثـر دمـای کـف در ایـن سیسـتم  29درجـهی سـانتیگراد اسـت .آب
گـرم ورودی بـا دمای حـدود  50درجـهی سـانتیگراد از طریق موتورخانـه ،پکیج،
یـا پانلهـای خورشـیدی تامیـن و از طریـق کلکتورهـای ویـژه توزیـع میشـود.

سیسـتم گرمایـش کفی بـرای کفهـای مختلف با پوشـشهای متفـاوت از جمله
سـنگ ،سـرامیک ،پارکت و موکت مناسـب اسـت .

بسیار هوشمند و یادگیرنده

سیسـتم  DEMیـک تکنولـوژی کنترلـی اسـت که به طور پیوسـته شـرایط آسـایش
حرارتـی شـما را تامیـن و حفـظ میکنـد .ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از ترموسـتاتهای
بیسـیم ،دقیقـه بـه دقیقه شـرایط فضاهـای مختلف را مانیتـور کرده و هـر اتاقی را در
دمـای مطلوب نگه مـیدارد.
ایـن فـن آوری نویـن باالنـس هیدرولیکی مدارها را بـه صورت خـودکار انجام میدهد
و بنابرایـن نهتنهـا در ابتـدای نصـب ،بلکـه در صـورت انجـام تغییراتـی ماننـد تغییـر
پوشـش کـف ،یـا تغییـر کاربـری اتاقهـا نیـز نیازی بـه باالنس دسـتی مـدارات وجود
ندارد.
ایـن سیسـتم ،هوشـمندانه بـا سـلیقه کاربـر انطبـاق یافته و سیسـتم گرمایـش کفی را
برمبنـای بازخوردهـای دریافتـی ،تـا حـد آسـایش اسـتفادهکننده و در شـرایط بهینه از
نظـر مصـرف انـرژی ،و براسـاس تغییـرات فصلهـا ،سـبک زندگـی خانـواده و الگوی
مصـرف بـه طـور خـودکار ،تنظیـم مینماید.

باالنس سیستم

در روشهـای گرمایشـی متـداول تـا  %70گرمـا نزدیک سـقف جمع میشـود که
ایـن شـرایط با آسـایش مـا مطابقت نـدارد .مـا هنگامی آسـودهتریم که پـا گرم و
سـر مـا خنـک باشـد .بنابرایـن گرما بایـد در جایـی تولید شـود که بـه آن بیشتر
نیاز اسـت؛ یعنـی در کف.

چنانچـه سیسـتم گرمایـش کفـی بهخوبـی باالنـس نگـردد ،آب عمدتـا از مسـیر بـا
مقاومـت کمتـر (مسـیر کوتاهتـر) عبـور نمـوده و از سـایر مسـیرها ،دبـی پائینتـری
عبـور مینمایـد .از نتایـج باالنـس نبودن سیسـتم ،اتالف انـرژی زیـاد ،و فراهم نبودن
شـرایط آسـایش است.

سیسـتم  DEMبـا دریافـت بازخوردهـای مربـوط بـه زمـان رسـیدن بـه دماهـای
تنظیمشـده در ترموسـتاتهای محیطهـای مختلـف سـاختمان ،و بـا محاسـبه دبـی
مدارهـا ،بـه طور هوشـمند و مداوم سیسـتم را باالنـس مینماید و ضمـن فراهم آوردن
آسـایش کاملا مطلـوب ،همـواره سیسـتم گرمایـش کفـی را در حالـت بهینـه مصرف
انـرژی قـرار میدهـد.

سرعت عکسالعمل

بـا اسـتفاده از  ،DEMعکسالعمـل سیسـتم گرمایش کفی نسـبت بـه تغییرات در شـرایط
آب و هوایـی داخـل و خـارج ،در مقایسـه بـا سـایر سیسـتمهای کنترلـی حداقـل %25
سـریعتر اسـت.

مزیتها

• تا  %12صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی
• بدون نیاز به باالنس دستی مدارها

صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی
ترموسـتاتهای معمـول تـا زمانـی که دما تا حد نسـبتا باالئی نسـبت بـه دمایی که
توسـط کاربـر تنظیمشـده باال نـرود ،سیسـتم را قطـع نمیکند ،لـذا دامنه نوسـانات
دمـای محیـط ،زیاد میباشـد .بـه همین دلیل راندمان سیسـتم بسـیار پاییـن آمده،
و در واقـع انـرژی خیلـی بیشـتری مصـرف خواهـد شـد .ولـی بـا سیسـتم کنتـرل
هوشـمند  DEMبـا کاهش یافتن دامنه نوسـانات دمـای محیط ،طبیعتـا تعداد قطع
و وصـل شـیرهای برقی بیشـتر شـده ،مصرف انـرژی کاهـش مییابد.
در نمـودار زیـر ،تفـاوت دفعات روشـن و خاموش شـدن سرشـیرهای برقی و نیز نوسـانات
دما در سیسـتمهای متداول و سیسـتم هوشـمند  DEMبه خوبی قابل مشـاهده میباشـد.
بدون سیستم DEM
با سیستم DEM

• بهبود در توزیع حرارت

• کنتـرل وضعیـت آب ورودی بـه سیسـتم از نظـر امـکان حصـول بـه
عملکـرد مناسـب در مـدارات مختلـف
• کنترل صحت عملکرد مدارهای مختلف سیستم گرمایشکفی

• تا  %25افزایش سرعت واکنش
• نصب و استفاده آسان

• سیستم بایپس برای محافظت از پمپ
امکانات اختیاری

• کنترل از طریق پیامک

• ارتباط با سیستمهای  BMSبا استاندارد KNX

• سیسـتم کنتـرل موتورخانـه (تغییـر دمای آب بـا توجه به دمـای محیط
خارج)
• اتصال به سنسور رطوبت
• اتصال به سنسور کف

• اتصال به سنسورهای دمای محیط خارج

شیر کنترل/باالنسینگ کلکتور

ایـن مجموعـه ،شـامل یـک شـیر بـرای
کلکتـور رفـت و یـک شـیر بـرای کلکتـور
برگشـت سیسـتم گرمایشکفـی اسـت.

شـیر برگشـت ،یـک شـیر قطـع و وصـل
اسـت کـه در صـورت اضافهکـردن یـک
سرشـیر برقـی مرکـزی امـکان کنتـرل
توسـط ترموسـتات را در گرمایـش کفـی
اماکنـی کـه مسـاحت زیـاد و یکپارچـه
داشـته باشـند مقدور میسـازد .بـه این ترتیـب به جای کنتـرل انفـرادی ،کنترل
یکپارچـهی همـهی مدارهـا در کلکتـور گرمایشکفـی ،امکانپذیـر میشـود.

در عیـن حال ،شـیر رفت ،یک شـیر باالنسـینگ اسـت کـه در صـورت وجود دو
یـا چنـد کلکتور در سیسـتم گرمایش کفـی ،امـکان باالنس نمـودن کلکتورها را
فراهـم میکند.

ابزار خوب براي اجراي خوب
اطمينان از تضمين عملكرد سيستم تاسيساتي ،حفظ
اعتبار براي مجري سيستم و ماست…

سوپرپايپ اينترناشــنال ،از آغاز فعاليت در صنعت تاسيسات
كشــور براي عرضهي كيفيت ممتاز كوشــيده است .براي

تضمين عملكرد سيستمهاي تاسيســاتي ،كيفيت مصالح و

ابزار نصب لولههای فاضالبی
لولهبر ۱۱۰و  ۱۶۰ميليمتر
بالن استاپر

آچار تسمهاي

اجزاي به كاررفته نقش بهسزا دارد ،ولي كافي نيست .كيفيت
اجرا نيز به همان اندازه داراي اهميت اســت .كيفيت اجرا به

دو عامــل يعني ميزان مهارت و تســلط مجري ،و همچنين

لبه تراش

استفاده از ابزارهاي مناسب بستگي دارد.

ســوپرپايپ در هر دو زمينه نقش مســئوالنهي خود را ايفا
نموده است:

براي افزايش و بهروزرســاني ســطح دانــش واطالعات ،و

ابزار نصب لولههای  5الیه

به برگزاري مستمر دورههاي آموزش حضوري براي مجريان

دستگاه پرس ROMAX 3000

مهارتهاي اجرايي در زمينهي سيستمهاي لولهكشي ،اقدام

داوطلب نموده است ،و همچنين تنها نشري ه ويژهي مجريان
سيستمهاي لولهكشي ،به نام «مجري» را منتشر ميكند.

لولهبر

قیچیهای لولهبر

و براي مجهز بودن مجريان ســوپرپايپ به ابزارهاي خوب
و بــا كيفيت ،اقدام به عرضهي اين ابزارها از منابعي معتبر و

متخصص در دنيا نموده است.

روتنبرگر آلمان يكــي از بزرگترين طراحان و توليدكنندگان
ابــزار تاسيســات در دنياســت .اين شــركت هر ســاله با

دستاوردهاي نوآورانهي طراحان صنعتي خود به تنوع بيش از
 6000نوع ابزار تاسيساتي توليدي خود ميافزايد.

لوله خمکن جغجغهای

پمپهاي برقی تست فشار

پمپهاي دستي تست فشار

مجلهی

• مرکز فوق مدرن لجستیک یوپونور
• روز جهانی لولهکشی
• نمایشگاه ISH 2015
• تاریخچه پمپ

• زندگی پایدار
• محصوالتجدیدسوپرپایپ
• جایزه معمار

• سیرکوالتورهای هوشمندYonos MAXO

• سوپرفیکس و مجریان

• تالش ما برای باالتر رفتن است
گفت و گو با مهندس یوسفی مدیر عامل سوپرپایپ
• قرعهکشی بنز  E200جایزه بزرگ سوپرپایپ
• خدمات مهندسی حتی پس از فروش
گفت و گو با برنده جایزه بزرگ سوپرپایپ
• بیست خاطره ۲۰مجری

• ویلو قویترین برند صنعتی آلمان
• سمینار تخصصی سوپرپایپ در اصفهان
• سمینار آموزشی استودور در دوبی
• فراخوان جایزه معمار 95
• روز بدون پالستیک

تلگرام مجری

• سوپرپایپ کَد ،اولین نرمافزار تاسیساتی
• سمینار تخصصی پمپ در تاسیسات ساختمانی
• سوپرپایپ در نمایشگاه بینالمللی صنعت تاسیسات
• برندگان جایزه معمار 94

با هدف ارتباط سریعتر و اطالعرسانی بیشتر با مجریان و مهندسان
تاسیسات و به اشتراک گذاشتن اخبار و مطالب آموزشی ،کانال تخصصی
تلگرام مجری +راهاندازی شد .از زمان راهاندازی این کانال تا کنون صدها
مطلب آموزشی تخصصی به اشتراک گذاشته شده است.
@mojriplus

• سوپرپایپ « شرکت برتر» در صنعت تاسیسات
• یوپونور اسپانسر کمپین جهانی ساختمان سبز
• آشنایی با پمپهای ساختمانی
• آقای آب هند برنده جایزه آب استکهلم

مجـری تنها نشریهای است که به زبان
فارسی و در حوزهی اجرای تاسیسات
برای مجریان سیسـتمهای لولهکـشی
و مهندسان ناظر منتشر میشود .انتشار
و توزیع رایگان این نشریه از سال 1381
با هدف ارتقاء دانش فنی از طریق معرفی
دستاوردهای نوآورانه در صنعت تاسیسات
و انتقال تجربههای کارآمد برای کمک
به ساخت و ساز پایدار آغاز شد .مجلهی
مجری در طول سالها ،جایگاه مناسبی
را در بین مخاطبان خود بهدست آورده
است.

كارخانهي ســوپرپايپ اينترناشنال– نخســتين توليدكنندهي لولههاي پنجاليهي تلفيقي در
خاورميانه– در خرداد ماه ســال  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 بهرهگيري از ايدههاي ناب و نگرشهاي جديد،
كيفيت ممتاز محصوالت و خدمات ،و همكاري با شــركتهاي 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 ۲

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

محصوالت مطمئن ،خدمات متمايز و از همه مهم تر ديدگاه مهندســي ،موجب شــده است
كه سوپرپايپ مورد اعتماد جامعه مهندسي كشور قرارگرفته و براي ما سابقهي ارزشمندي از
همكاري با هزاران پروژهي بزرگ و كوچك را به ارمغان آورد.

ما معتقديم حركت براي به روز ماندن و بهتر بودن ،رمز ماندگاري است .بنابراين بهبود مستمر،
اصل پايدار حاكم بر فعاليتهاي 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.
مهر 1398
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