
*  دارای پوشش رنگ کوره ای یا الکتروستاتیک
*  دارای یک بالشتک پالستیکی از جنس پلی پروپیلن

*  تحمل وزن های باال به دلیل وجود دوپایه در طرفین
*  تنوع در سایز 40-160 میلی متر
*  امکان نصب با ابزارهای معمولی

و باز هم باالتر...
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انواع بست برای انواع لوله

که  است   EPDM جنس  از  الستیکی  روکش  دارای  بست ها   این 
لرزش لوله ها را جذب نموده و از انتقال صدای آن به سازه جلوگیری 
می نماید. در ضمن بر خالف بست های با روکش pvc نرم، موجب 
خوردگی پلی پروپیلن  نمی شوند. این بست ها در سایز 16 تا 200 

عرضه می  شوند.

بست های روکش دار سوپرفیکس
* جهت جلوگیری از آسیب رسیدن و خوردگی سطح لوله ها

*  دمای کاری از 50-  تا 110+ درجه سانتی گراد
)SEA Water( شرایط جوی و آب شور ، UV  ،مقاوم در برابر ازن  *

*  عایق صدا طبق استاندارد DIN4109 )عدم انشار صدا و ارتعاش(
  DIN4102 طبق استاندارد B2 کالس آتش سوزی: رده  *

*  عدم نیاز به رنگ آمیزی
 M10 و M8 امکان اتصال پیچ های  *

*  امکان سفت شدن پیچ های طرفین بدون نیاز به مهره
*  سهولت و سرعت نصب در ارتفاع

بست ها برای نصب انواع لوله های فلزی،  پلیمری و کامپوزیتی برای سیستم های 
آبرسانی، سرمایشی و فاضالب کاربرد دارند و نقش مهمی در حفظ و نگهداری 

شبکه لوله های تاسیساتی در محل استقرار ، ایفا می کنند.
بست ها ضمن مهار کردن لوله ها در برابر ارتعاش باید تحمل وزن آن ها را نیز 

داشته باشند.
بست های سوپرفیکس از جنس فوالد است و به منظور افزایش مقاومت آن ها در 
برابر خوردگی با آبکاری های گالوانیزه)سوپرفیکس(، کروماته)سوپرفیکس اکسترا( 

و داکرومت )سوپرفیکس اکستراپالس( عرضه می شوند.
و  سوپردرین  پوش فیت  فاضالبی  لوله های  نصب  برای  سوپرفیکس   بست های 

نیز لوله های سوپرپایپ مورد استفاده قرار می گیرد.
بست های سوپرفیکس در دو نوع »روکش دار« و »دوپایه« عرضه می شود.

بست های روکش دار سوپرفیکس در سایزهای 16 تا 200

بست دوپایه  سوپرفیکس

دو پایه

روکش دار

سیستم نصب تاسیسات 
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دفتر هماهنگي تهران:
خيابان مطهري، بعد از خيابان مفتح، شماره 159
دورنگار:88731159

@mojriplus

superpipe.ir

82118@superpipe.ir 
پاسخگویی مشتریان: تلفن: 82118-021 شماره تلگرام و واتس اپ:09358211800        

پنج اليه ي  لوله هاي  توليدكننده ي  نخستين   – اينترناشنال  سوپرپايپ  كارخانه ي 
با 18 نفر در منطقه آزاد قشم  تلفيقي در خاورميانه – در خرداد ماه سال 137۶ 
شروع 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 شود و در سراسر كشور در پروژه هاي شاخص و 

مهندسي ساز حضور دارد.
تلفيقي پنج اليه شروع كرديم ولي ماموريت ما  لوله هاي  با  را  توليد خود  اگرچه 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 شركت هاي 

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

 سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس
vسیستم فاضالبي سوپردرین 

2MAX سیستم لوله کشي سوپرپایپ 
   به همراه شیرهاي سوپروالو و رایزر سیستم با اتصاالت مدوالر

 سیستم گرمایش کفي سوپرپایپ
 پمپ های ویلو

محصوالت مطمئن، خدمات متمايز و از همه مهم تر ديدگاه مهندسي، 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. 
ما معتقديم حركت براي به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاري است. بنابراين بهبود مستمر، اصل 
پايدار حاكم بر فعاليت هاي ما، هم در سيستم ها و روش ها و هم در محصوالتمان است. گام هاي 

بلندي كه تاكنون برداشته ايم گواه توانايي ما در پيمودن راهي طوالني است. 
ايجاد تحول و تحقق كيفيت ممتاز جز با اين نگرش دست يافتني نيست.

اجرای تاسیسات به روشی دیگر!

رتبه اول در دومین جشنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایران
محصول برگزیده سیزدهمین نمایشگاه ساختمان



سوپرفیکس اکسترا + 

به منظور تامين ايمنی الزم هنگام نصب و بهره برداری از ساپورت های ساخته شده از سوپرفيكس U و زيبايی نمای ساپورت ها، 
درپوش اختصاصی سوپرفيكس U از جنس PVC نرم طراحی و توليد شده است. به دليل احتمال وجود پليسه و لبه های تيز 

پس از برش كاری سوپرفيكس U، به كارگيری اين درپوش در زمان ساخت ساپورت توصيه می شود.

یکمشکلآشنا!
اجرای بست و ساپورت يكی  ازكارهای پردردسر در اجرای تاسيسات است. به 

طوری كه گاهی مواقع حتی تا دو برابر اجرای خود تاسيسات زمان می برد.
آماده سازی اقالم در کارگاه انجام می شود ...

... و نصب هم کاری سخت و طوالنی با دقت پایین است.

نتیجه هم اکثرا خیلی مطلوب نیســت ضمن این که انجام تغییر یا 
تصحیح بیش از یک دوباره کاری کامل است.

راه حل هوشمندانه ی سوپرپایپ برای بست و ساپورت!

ســوپرفيكس مجموعه ای نوآورانه از اقالم مورد نياز برای اجرای بســت و 
ساپورت به روشی ديگر است. راهی ساده و منعطف برای اين كه نصــــب 

تاسيسات سريع تر، دقيق تر، و ايمن تر امكان پذير شود.

ســه نوع پروفيل شامل: يك تســمه، يك ناودانی و يك پروفيل ميانی با 
طراحی خاص مهندسی و قابليت تركيب برای بی شمار اجرا، محور اصلی 

سوپرفيكس را تشكيل می دهد.

ساده، سریع و منعطف ...

سوپرفيكس برای موقعيت های مختلف كاربرد دارد.
اين مجموعه را می توان بــه روش های مختلف و حتی در تركيب 
با روش های فعلی نصب  كرد. اجرای اين سيســتم با پيچ و مهره يا 
جوش ممكن است و تغييرات -  چه جابجايی باشــــد و چه رگالژ 
افقی يا عمودی-  به ســرعت و ســهولت انجام می شود. درضمن 

حداكثر استفاده از فضا را امكان پذير می سازد.

برای سوپرفیکس، فقط یک ابزار خم کن کافیست.

 مجموعه ای از پيچ ها، مهره ها، بست ها و ساير اقالم، اين مجموعه را تكميل می كنند.

نتیجه راه حلی است که از سوپرپایپ انتظار دارید

* بسته کامل سوپرفیکس )بنا به سفارش مشتری( با پوشش داکرومت.
* دوام بسیار زیاد در مناطق دارای رطوبت باالی محیطی، در معرض میعان رطوبت، محیط های صنعتی و دریایی.

* پوشش داکرومت یک پوشش با پایه آبي )Water-base( شامل اکسیدهاي فلزي، روي و رشته هاي آلومینیوم است. در 
پوشش داکرومت ذرات کوچک روي و ذرات برفي شکل آلومینیوم در الیه هاي چندتایي، یک پوشش فلزي نقره اي خاکستري 

را تشکیل می دهد که پس از پخت در دمای۳۲0 درجه سلسیوس، کامال غیرآلي مي شود. 
در این پوشش، با توجه به وجود و تمرکز آلومینیوم در آن، مقاومت در برابرخوردگي دو فلزي فراهم شده که به دلیل غیرآلي 
بودن پوشش، مقاومت زیاد در برابر گازوئیل، حالل ها، روغن ترمز و نظیر آن را به وجود می آورد. پوشش  داکرومت سوپرفیکس 
خوردگي  مقاومت  عملکرد  می کند.  تحمل  سفید  خوردگی  به  رسیدن  بدون  را  نمک  پاشش  تست  ساعت   500 تا  اکسترا+ 

داکرومت به مراتب بهتر از فناوري هاي پوشش سطحي دیگر است.
*  از ویژگی های منحصر به فرد این پوشش، خود ترمیمی است. به عبارت دیگر، درصورت ساییدگی سطح پوشش داکرومت، خود ترمیمی 

مانع از کاهش مقاومت در برابر خوردگی محصول می  شود.

با توجه به ویژگی های اقلیمی و شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور، محصول جدید سوپرپایپ در سیستم بست و ساپورت 
سوپرفیکس، » سوپرفیکس اکسترا« است.  این محصول در مقابل خوردگی در محیط های با رطوبت باال مانند شمال و جنوب کشور، 

می تواند انتخاب مناسب تری باشد؛

دوام و ایمنی بیش تر

  سوپرفیکس  اکسترا

 سرپوش سوپرفیکس

مهاربند پیچ متری سوپرفیکس  
یک محصول چند منظوره

سیستم مارکینگ سوپرفیکس 
نخستین راه حل جامع ایرانی، برای نشانه گذاری اجزای سیستم تاسیسات

نشانه گذاری و نصب عالمت در هر مجموعه ، سبب استفاده درست و 
آسان می شود. نشانه گذاری در زمانی كه با يك سيستم تاسيساتی مانند 
موتورخانه روبه رو می شويم،  به سبب تراكم لوله ها و پيچيدگی های فنی 

موجود، اهميتی دوچندان می يابد. چون؛
*  سيستم نشانه گذاری، خطا در شناسايی لوله ها، شيرآالت و مدارهای 

سيستم را كم می كند. 
يا  موتورخانه  اجزای  سيستم  ارتباط  ندانستن  از  ناشی  *  آسيب های 

محتوای لوله را در صورت بروز شرايط اضطراری از بين می برد.
*  آگاهی كاربر در رابطه با عملكرد سيستم ها در شرايط مختلف فصلی 
- تابستانی و زمستانی، موجب افزايش طول عمر تجهيزات و سيستم های 

تاسيساتی می شود.
*  تعمير و نگه داری با آگاهی از محتويات لوله ها و عملكرد اجزای مختلف در 

سيستم تاسيساتی، ساده تر می  شود.
* كاربر غير متخصص را در شناسايی شيرها يا مدارها راهنمايی می كند.

*  برای مهار كردن حركات پاندولی لوله ها در مسيرهای افقی و عمودی و جلوگيری از لرزش تجهيزات تاسيساتی
  ) فن كويل و داكت اسپيلت( در تطابق با مبحث پدافند غيرعامل

*  با امكان حركت و چرخش از صفر تا 180 درجه
*  قابليت اجرای بادبند برای هر مسير در هر حالت و زاويه

*  در دو سايز M8 و M10 با روكش گالوانيزه

سیستم مارکینگ سوپرفیکس بخشی از سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس است 
که راه حل جامع و کاملی را برای نشانه گذاری در تاسیسات ارایه می کند.

محصوالت سیستم مارکینگ سوپرفیکس عبارتند از:
* تسمه و پین

* قاب های پالک
* پالک گرد 

* زنجیر ساچمه ای قفل دار
* انواع بست کمربندی

* راه بند مستطیلی 
* راه بند مثلثی
* نوشت افزارها

* برچسب ها 
* تابلوها و اعالنات 


