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سيستم  نياز  مورد  هواي   V سوپردرين فاضالبي  سيستم  در  سوپرونت 
فاضالب را، از نزديك ترين نقطه و به سرعت تامين می نمايد. 

در سيستم فاضالبي سوپردرين V با استفاده از قابليت هاي منحصر به 
فرد سوپرونت ديگر نيازي به لوله كشي ونت سنتي و متداول نمي باشد.

سوپرونت داراي گارانتي عملكرد مادام العمر است.

لوله كشي فاضالب متحول شد!
 

راه حل سوپرپايپ براي سيستم فاضالب ساختمان ها
 

با ِونت متفاوت

کیفیتمطمئنتر
PH12 تا  PH2 مقاومت در برابر خوردگي شيميايي از   

DIN4102 طبق استاندارد B1 ديرسوز – مقاومت تاييد شده در برابر آتش در رده ي   
   تطابق تاييد شده با استاندارد هاي 

DIN 19560-10 ،DIN EN 1451-1 ،DIN 8077 ،DIN EN 12056     
داراي حلقه هاي آب بندي ساخت شركت M.O.L آلمان 

و دارایگواهینامهفنیمرکزتحقیقاتساختمانومسکن-وزارتمسکنوشهرسازی.

تطبیقپذیریوانعطافباال...
انواع بيشتر لوله و اتصاالت در زمان اجرای سيستم فاضالب سوپردرين، راه حل های موثرتری را به همراه 

داشته كه در نهايت امكان اجرای راحت تری را فراهم می آورد. 
   سایز از 32 الي500 ميلي متر

   طول از 15 الي 300 سانتی متر در انواع يك سر و دو سر سوكت و شاخه هاي 5 متري بدون سوكت 
   زاویه در سری كامل از 15 الي 87 درجه 

KG و SK ،HT نوع در سري هاي   
کمصداتر...

   تركيب جديد و ارتقاء يافته ي مواد اوليه باعث كاهش ميزان انتقال صدا در سري HT  در مقايسه با  
     سيستم هاي قبلي گرديده است.  

       در سيستم فاضالبی سوپردرين به غير از لوله های كم صداتر سری HT، لوله های سري SK با  
         جداره ضخيم و مقاومت مكانيكي بي نظير هم عرضه می شود، كه يكي از كم صدا ترين لوله  هاي  

         فاضالبي در جهان است.
   بست هاي روكش دار و ويژه سوپردرين به صورت تك پايه با پوششEPDM از انتقال صداي ناشي 

     از عبور سيال به سازه ساختمان جلوگيري نموده و در كاهش صدا موثر است.
سرعتوسهولتدراجرا

     انواع لوله هاي سيستم فاضالبي سوپردرين مدرج به سانتيمتر است و مجري را از اندازه گيري قبل
     از برش بي نياز مي كند. 

      داراي مايع روان كننده جهت سهولت بيشتر در روند اجراي لوله و اتصاالت سيستم فاضالبي است.
مقاومتبیشتر

لوله و اتصاالت سيستم فاضالبي سوپردرين، دربرابر آب داغ تا 110 درجه سانتيگراد ) موقت(  مقاوم است.
قابلیتهايویژه...

سيستم فاضالبي سوپردرين با در اختيار داشتن اتصاالت ويژه امكان اتصال به سيستم هاي سنتی از جمله 
چدن و فلزي را دارا مي باشد.

سيســتم فاضالبي ســوپردرين، با مواد پلي پروپيلن و اتصاالت سوكتي، حاصل به روز آمدترين تكنولوژي 
اروپاست كه به بازار تاسيسات ايران عرضه شده است.

Vسیستمفاضالبيسوپردرین



انتخاب هاي بيش تر 
                                 براي متفاوت ترين سيستم فاضالبي 

 مجموعه كامل لوله و اتصاالت از جنس پلي پروپيلن تقويت شده
DIN 1986-100 و DIN 12056 تطابق تاييدشده با 

)1.6 g/cm3( جداره ي ضخيم با دانسيته ي باال 
 از سايز ۵۶ تا ۲۰۰ ميلي متر 

 خواص آكوستيكي و خواص مكانيكي عالي

SK

 لوله و اتصاالت فاضالبي SK با جداره ي ضخيم، مكمل سيستم فاضالبي 
ســوپردرينv است. ويژگي هاي مكانيكي بي نظير اين لوله قابل مقايسه با 

لوله هاي چدني است. 
عالوه بر مقاومت مكانيكي، ديواره ي ضخيم اين لوله، باعث كاهش انتقال 
صدا از طريق هوا و اجزاي ساختمان شده و آن را به يكي از كم صداترين 
لوله هاي فاضالبي در جهان – حتي بدون اســتفاده از بست هاي خاص - 

تبديل مي كند. 

 هم خواني با سيستم فاضالبي سوپردرينv و سوپرونت
 كم صداترين: رده SST III در DIN 4109 و VDI 4100 بدون نياز    

   به بست خاص يا عايق بندي
 تحمل آب داغ تا ۹۰ درجه سانتيگراد

PH2-PH12 مقاومت شيميايي 
DIN 4102  در استاندارد B2 :رده ي آتش گيري 

انتخاب با شماست... سیستم فاضالبی
به هرحال شما می توانيد برای هوارسانی به سيستم   سوپردرين ساختمان خود، نصب 
شيرهای سوپرونت، و يا اجرای شبكه ی لوله كشی ِونت را انتخاب كنيد. هر دو انتخاب 

مطمئن است، چون با پشتيبانی سوپرپايپ انجام می شود.

SKلوله



بسته بندیشرحشماره فنيقطر

۲۰  1۵ سانتيمتري 40111000
۲۰  ۲۵ سانتيمتري 111010
۲۰  ۵۰ سانتيمتري 111020
3۰  7۵ سانتيمتري 111030
1۰۰3۰ سانتيمتري 111040
1۵۰3۰ سانتيمتري 111050
۲۰۰3۰ سانتيمتري 111060
3۰۰3۰ سانتيمتري 111070

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

۲۰   1۵ سانتيمتري 50112000
۲۰   ۲۵ سانتيمتري 112010
۲۰   ۵۰ سانتيمتري 112020
۲۰   7۵ سانتيمتري 112030
۲۰ 1۰۰ سانتيمتري 112040
۲۰ 1۵۰ سانتيمتري 112050
۲۰ ۲۰۰ سانتيمتري 112060
۲۰ 3۰۰ سانتيمتري 112070

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

۲۰   1۵ سانتيمتري 75113000
۲۰   ۲۵ سانتيمتري 113010
۲۰   ۵۰ سانتيمتري 113020
۹   7۵ سانتيمتري 113030
۹ 1۰۰ سانتيمتري 113040
۹ 1۵۰ سانتيمتري 113050
۹ ۲۰۰ سانتيمتري 113060
۹ 3۰۰ سانتيمتري 113070

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

۲۰   1۵ سانتيمتري 110115000
۲۰   ۲۵ سانتيمتري 115010
1۰   ۵۰ سانتيمتري 115020
4   7۵ سانتيمتري 115030
4 1۰۰ سانتيمتري 115040
4 1۵۰ سانتيمتري 115050
4 ۲۰۰ سانتيمتري 115060
4 3۰۰ سانتيمتري 115070

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

1۰   ۲۵ سانتيمتري 125116010
۵   ۵۰ سانتيمتري 116020
4   7۵ سانتيمتري 116030
4 1۰۰ سانتيمتري 116040
4 1۵۰ سانتيمتري 116050
4 ۲۰۰ سانتيمتري 116060
4 3۰۰ سانتيمتري 116070

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

1   ۲۵ سانتيمتري 160117010
1   ۵۰ سانتيمتري 117020
۲   7۵ سانتيمتري 117030
۲ 1۰۰ سانتيمتري 117040
۲ 1۵۰ سانتيمتري 117050
۲ ۲۰۰ سانتيمتري 117060
۲ 3۰۰ سانتيمتري 117070

انواع لوله
لوله سوپردرين يك سر سوكت 

لوله سوپردرين يك سر سوكت از جنس پلی  پروپيلن در قطر های40 
،50 ، 75، 110، 125 و 160 ميليمتــر و در طول هــاي 15، 25، 50، 
75، 100، 150، 200 و 300 ســانتي متري عرضه می شود. درخطوط 
عمودي، افقی و خطوط اصلي و در جهت مسير جمع آوري فاضالب، 

از لوله هاي يك سر سوكت استفاده مي شود.
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اقالمی كه فقط ويژه سيستم فاضالبی  سوپردرين است.



بسته بندیشرحشماره فنيقطر

۲۰    ۵۰ سانتيمتري 40118120
۲۵  1۰۰ سانتيمتري 118140
۲۵  1۵۰ سانتيمتري 118150
۲۵  ۲۰۰ سانتيمتري 118160
۲۵  3۰۰ سانتيمتري 118170

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

۲۰    ۵۰ سانتيمتري 50118220
۲۰  1۰۰ سانتيمتري 118240
۲۰  1۵۰ سانتيمتري 118250
۲۰  ۲۰۰ سانتيمتري 118260
۲۰  3۰۰ سانتيمتري 118270

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

1۰    ۵۰ سانتيمتري 75118320
۹  1۰۰ سانتيمتري 118340
۹  1۵۰ سانتيمتري 118350
۹  ۲۰۰ سانتيمتري 118360
۹  3۰۰ سانتيمتري 118370

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

۶    ۵۰ سانتيمتري 110118520
4  1۰۰ سانتيمتري 118540
4  1۵۰ سانتيمتري 118550
4  ۲۰۰ سانتيمتري 118560
4  3۰۰ سانتيمتري 118570

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

4  1۰۰ سانتيمتري 125118640
4  1۵۰ سانتيمتري 118650
4  ۲۰۰ سانتيمتري 118660
4  3۰۰ سانتيمتري 118670
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نوا
ا

بسته بندیشرحشماره فنيقطر

3۰  ۵ متري40111080

۲۰  ۵ متري50112080

۹  ۵ متري75113080

4  ۵ متري110115080

لوله سوپردرين ساده
لوله سوپردرين ساده در قطرهاي 40 ، 50 ، 75 و 110ميلي متر 
به صورت شــاخه 5 متري موجود اســت ولی در صورت نياز 

تا قطر 125 و 160 نيز پس از سفارش قابل ارائه می باشد.

لوله سوپردرين دو سر سوكت                                         
لوله سوپردرين دو سر سوكت از جنس پلی  پروپيلن در سايزهاي 
40 ،50 ، 75، 110و  125ميلي متــر و در طول هاي 50 ، 100، 
150، 200 و 300 سانتي متري عرضه می شود. در زمان اجرای 
سيستم فاضالب، لوله دو سر ســوكت به اندازه مورد نياز بريده 

شده و به صورت لوله های يك سر سوكت اجرا می گردد. 
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بسته بندینوعشماره فنيزاويه

1۰چهارراه كنج 67°11592011۰
112900۵۰۲۰
1139007۵۲۰
11590011۰۵
1۰تبديل۵۰×11591011۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

۲۰زانو 15°1111004۰
۲۰زانو 112100۵۰
۲۰زانو 1131007۵
۲۰  زانو 11510011۰
۲۰   زانو  1161001۲۵
1۰  زانو 1171001۶۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

۲۰زانو 30°1111104۰
۲۰زانو 112110۵۰
۲۰زانو 1131107۵
۲۰ زانو 11511011۰
۲۰  زانو  1161101۲۵
1۰ زانو 1171101۶۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

۲۰زانو 67°1111304۰
۲۰زانو 112130۵۰
۲۰زانو 1131307۵
۲۰  زانو 11513011۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

۲۰سه راهی45°1112004۰
۲۰سه راهی112200۵۰
۲۰سه راهی1132007۵
1۰سه راهی11520011۰
۵سه راهی1162001۲۵
۵سه راهی1172001۶۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

45°112210۵۰×4۰۲۰
1132107۵×۵۰۲۰
11522011۰×۵۰۲۰
11521011۰×7۵۲۰
1162101۲۵×11۰۵
1172101۶۰×11۰۵

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

87°112410۵۰×4۰۲۰
1134107۵×۵۰۲۰
11542011۰×۵۰۲۰
11541011۰×7۵۲۰
1164101۲۵×11۰۵
1174101۶۰×11۰۵

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

67°112310۵۰×4۰۲۰
1133107۵×۵۰۲۰
11532011۰×۵۰۲۰
11531011۰×7۵۲۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

۲۰سه راهی87°1114004۰
۲۰سه راهی112400۵۰
۲۰سه راهی1134007۵
1۰سه راهی11540011۰
۵سه راهی1164001۲۵
4سه راهی1174001۶۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

۲۰سه راهی67°1113004۰
۲۰سه راهی112300۵۰
۲۰سه راهی1133007۵
1۰سه راهی11530011۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

۲۰زانو 45°1111204۰
۲۰زانو 112120۵۰
۲۰زانو 1131207۵
۲۰  زانو 11512011۰
۲۰   زانو  1161201۲۵
۵  زانو 1171201۶۰

بسته بندیقطرشماره فنيزاويه

۲۰زانو 87°1111404۰
۲۰زانو 112140۵۰
۲۰زانو 1131407۵
۲۰  زانو 11514011۰
1۰  زانو  1161401۲۵
۵ زانو 1171401۶۰

اين اتصال در تغيير مسير ها و يا در محل متصل شدن 
خطــوط افقی به لوله های عمودی مورد اســتفاده قرار 

می گيرد.

زانویي

در صورتی كه نياز به اتصال لوله های هم قطر در خطوط 
زير ســقف و يا در محل اتصال خطوط افقی با عمودی 
باشد، از اين اتصال استفاده می شود. تنوع زاويه در نافی 

سه راهی، اجرايی راحت تر را در پی دارد. 

سهراهي

در صورتی كــه در خطوط افقی و يــا عمودی نياز به 
اتصــال لوله با قطر كم به لوله ی اصلی با قطر بيشــتر 
باشد، از اين اتصال استفاده می شود. تنوع زاويه در نافی 

سه راه تبديل، شيب بندی را مناسب تر می كند. 

سهراهتبدیل

ت
انواع اتصاال

از ايــن اتصال جهــت متصل كردن  دو 
خط افقی به يك خط عمودی اســتفاده 
می شــود. مزيت اســتفاده از اين اتصال 
كاهــش ارتفاع ســقف كاذب و كاهش 

تعداد بست  می باشد.

چهارراهي

456787

456787

3015 8745 67

اقالمی كه فقط ويژه سيستم فاضالبی  سوپردرين است.



بسته بندینوعشماره فني
۲۰بوشن - 1115104۰
۲۰بوشن - 112510۵۰
۲۰بوشن - 1135107۵
۲۰ بوشن - 11551011۰
۲۰ بوشن - 1165101۲۵
1۵ بوشن - 1175101۶۰

بسته بندینوعشماره فني
۲۰بوشن تعمير - 1115004۰
۲۰بوشن تعمير - 112500۵۰
۲۰بوشن تعمير -  1135007۵
۲۰  بوشن تعمير -  11550011۰
۲۰ بوشن تعمير - 1165001۲۵
1۵ بوشن تعمير - 1175001۶۰

بسته بندینوعشماره فني
۲۰تبديل – 4۰×112710۵۰
۲۰تبديل – ۵۰×1137107۵
۲۰ تبديل – ۵۰×11572011۰
۲۰ تبديل – 7۵×11571011۰
۲۰   تبديل – 11۰×1167101۲۵
۲۰   تبديل – 11۰×1177101۶۰
۲۰    تبديل – 1۲۵×1177001۶۰

بسته بندینوعشماره فني
۲۰تبديل كوتاه - ۵۰×1137157۵
۲۰ تبديل كوتاه - ۵۰×11572511۰
۲۰ تبديل كوتاه - 7۵×11571511۰

بسته بندینوعشماره فني
۲۰سوكت رابط- 112810۵۰
۲۰ سوكت رابط - 1138107۵
۲۰   سوكت رابط - 11581011۰

بسته بندینوعشماره فني
۲۰سوكت بلند - 1118004۰
۲۰سوكت بلند - 112800۵۰
۲۰سوكت بلند - 1138007۵
۲۰ سوكت بلند - 11580011۰

بسته بندینوعشماره فني

۲۰سه راه بازديد - 112600۵۰
۲۰سه راه بازديد - 1136007۵
۲۰ سه راه بازديد - 11560011۰
۵ سه راه بازديد - 1166001۲۵
۵ سه راه بازديد - 1176001۶۰

ت
اال

تص
ع ا

نوا
ا

در مواردی كه نياز به تعميرات در شاخه های عمودی سيستم لوله كشی 
سوپردرين وجود داشته باشد، فقط از اين اتصال استفاده می گردد. الزم 

به ذكر است لوله ی دو طرف بوشن بايستی بدون سوكت باشد.

بوشن

در مواردی كه نياز به تعميرات در شــاخه های  افقی سيســتم لوله كشی 
سوپردرين وجود داشته باشد،  فقط از اين اتصال استفاده می گردد. الزم به 

ذكر است لوله ی دو طرف بوشن بايستی بدون سوكت باشد.

بوشنتعمیر

اين اتصال براي تبديل ســايزهاي مختلف لوله ســوپردرين استفاده 
مي شود.

تبدیل

از اين اتصال نيز مانند تبديل سوپردرين برای تبديل سايز های مختلف 
ولي با طول بدنه كوتاه تر استفاده مي شود.

تبدیلکوتاه

اين اتصال براي ســوكت دار كردن لوله ســوپردرين در موارد خاص 
استفاده مي شود.

سوکترابط

با توجه به طول بلند سوكت امكان حركت اين اتصال روی لوله قبلی 
وجود داشته و قابليت تنظيم بين لوله و اتصال بعدی را فراهم می آورد.

سوکتبلند

ايــن اتصال جهت بازديد لوله فاضالبي در مواقع گرفتگي و همچنين 
به منظور تست سيســتم مورد استفاده قرار می گيرد. بازشوی سه راه 
بازديد ســوپردرين مطابق استاندارد های جهانی و مقررات ملی ايران 
است. به طوری كه قطر آن در قطر های كمتر از 100 ميليمتر هم قطر 
لولــه و در قطر های باالی 100 ميليمتر، حداقل برابر با 100 ميليمتر 

است.

سهراهبازدید



بسته بندینوعشماره فني
۲۰زانو رابط دوبل سيفون – 4۰×۵۰×1129704۰

اين اتصال همانند اتصال فوق با قابليت جمع آوري دو مصرف 
كننده به صورت پشت به پشت است. در صورت استفاده از اين 
اتصال بايد الستيك بوگير مناسب نيز سفارش داده شود. برای 
اطالع از سايز و نوع استفاده می توانيد به دفترچه نصب و اجرای 

سوپردرينV مراجعه كنيد.

زانورابطدوبلسیفون

بسته بندینوعشماره فني
18191-I۵۰ - 1۰عصايي پشت بام
18291-I7۵ - 4عصايي پشت بام
18391-I11۰ - ۲  عصايي پشت بام

اين اتصال به رنگ ســياه از جنس پلي اتيلن اســت و جهت 
هواكش انتهاي خط عمودی فاضالب در پشــت بام استفاده 

مي شود.

عصایيپشتبام

بسته بندینوعشماره فني
18172-I7۵ 3۰سيفون يک تكه سوپردرين-۵۰ با موفه
18272-I7۵ 1۵سيفون يک تكه سوپردرين-7۵ با موفه

18372-I
سيفون يک تكه سوپردرين- 11۰

3با موفه بلند 1۲۵

اين نــوع ســيفون می توانــد در كاربردهايی كه "ســيفون 
يك تكه"پاســخگوی نياز كارگاه نباشــد در مــوارد زير مورد 

استفاده قرار بگيرد.
• اتصال كف خواب های توالت ايرانی به صورت مســتقيم به 

سيستم فاضالب.
• محل نصــب مصرف كننده از محل نصب ســيفون فاصله 

داشته باشد .
• نياز به علمك  بلند تری نســبت به علمك ســيفون يك تكه 

باشد.

سیفونموفهدار

بسته بندینوعشماره فني
18181-I۵۰ - ۲۰رايزر سيفون
18381-I11۰ - ۶  رايزر سيفون

اين اتصال جهت فاضالب توالت فرنگي و كفشورهاي پاركينگ 
در مواردي كه نياز به افزايش طول لوله از ســطح كف داشته 

باشد مورد استفاده واقع مي شود.

رایزرسیفون

بسته بندینوعشماره فني
۲۰زانو رابط سيفون - ۵۰×112950۵۰
۲۰زانو رابط سيفون - 4۰×112940۵۰

جهت اتصال به روشويي، سينك، لباسشويي و ماشين ظرفشويي 
از اين اتصال مي توان استفاده نمود. در صورت استفاده از اين 
اتصال بايد الستيك بوگير مناسب نيز سفارش داده شود. برای 
و  نصب  دفترچه  به  می توانيد  استفاده  نوع  و  سايز  از  اطالع 

اجرای سوپردرينV مراجعه كنيد.

زانورابطسیفون

بسته بندینوعشماره فني
۲۰درپوش - 1116204۰

 17120-I۵۰ - ۲۰درپوش
۲۰درپوش - 1136207۵
۲۰ درپوش - 11562011۰
۲۰ درپوش - 1166201۲۵
۲۰ درپوش - 1176201۶۰

اين قطعه جهت درپوش كردن يك قسمت از لوله كشي و يا در 
مواقع تست مورد استفاده قرار مي گيرد.

درپوش

ت
انواع اتصاال

بسته بندینوعشماره فني
18171-I۵۰ - ۶سيفون يک تكه
18271-I7۵ - 4سيفون يک تكه
18371-I11۰ - ۲ سيفون يک تكه

برای نصب توالت ايرانی و كفشور ها به شبكه فاضالب از اين اتصال 
اســتفاده می شــود. در سيفون های جديد ســوپردرين، يك جوش از 
قســمت گلويی ســيفون حذف و به صورت يك پارچه توليد گرديده 
اســت. اين تغيير مهندســی منجر به صيقلی تر شــدن سطح داخلی 
سيفون، عبور روان تر سيال و كاهش احتمال رسوب پذيری در گلويی 
ســيفون می گردد. در صورت گرفتگی نيز با حذف جوش، فنر زنی به 

مراتب راحت تر انجام می شود.

سیفونیكتکه

اقالمی كه فقط ويژه سيستم فاضالبی  سوپردرين است.



از ايــن قطعات در محل اتصال ســيفون  ســينك، روشــويی، 
ظرفشويی و يا لباسشــويی به شبكه فاضالب جهت جلوگيری 
از نفوذ بوی متعفن به داخل محيط مســكونی استفاده می گردد. 
الســتيك  خاص بوگير سوپردرين در كنار رابط لوله  آهنی، ست 
كاملی برای ارتباط لوله های آهنی و ســوپردرين V به يكديگر 

خواهند بود.

بسته بندینوعشماره فني
۲۰رابط لوله چدني - 112820۵۰
۲۰رابط لوله چدني - 1138207۵
۲۰رابط لوله چدني - 11582011۰
1ست آب بندي براي رابط لوله چدني - 881005۵۰
1ست آب بندي براي رابط لوله چدني - 8810157۵
1ست آب بندي براي رابط لوله چدني - 88102511۰

در بازســازی ها اين اتصال جهت ارتباط سيســتم  سوپردرين به 
سيستم چدني استفاده مي شود. در صورت استفاده از اين اتصال 
بايد ست آب بندی مناسب نيز سفارش داده شود. برای اطالع از 
 V نوع اســتفاده می توانيد به دفترچه نصب و اجرای سوپردرين

مراجعه كنيد.

رابطلولهچدنيوستآببندي

الستیكبوگیر

ت
اال

تص
ع ا

نوا
ا

بسته بندینوعشماره فني
88122040/40C -۲۰    الستيک بوگير
88126050/50F -۲۰   الستيک بوگير
88123050B -۲۰الستيک بوگير
88125050/40E -۲۰   الستيک بوگير
88120040/30A -۲۰   الستيک بوگير
88121040/30B -۲۰   الستيک بوگير
88124050/30D -۲۰   الستيک بوگير

اين قطعه در مواردي كه حلقه آب بندي سوكت ها دچار آسيب 
شوند استفاده مي شود.

حلقهآببنديسوکت
بسته بندینوعشماره فني

1حلقه آب بندي سوكت  - 8800104۰
1حلقه آب بندي سوكت  - 880020۵۰
1حلقه آب بندي سوكت  - 8800307۵
1حلقه آب بندي سوكت  - 88005011۰
1حلقه آب بندي سوكت  - 8800701۲۵
1حلقه آب بندي سوكت  -8800801۶۰

اين بست ويژه برای اولين بار در ايران تنها توسط شركت سوپرپايپ 
عرضه شده است. بست سوكت بر روی سوكت لوله همانند يك 
كمربند، به سادگی نصب شده و تحمل فشار را در سيستم تا دوبار 
فشار) حدودا 20 متر ستون آب( افزايش می دهد. از اين بست در 
خطوط آب باران و يا سيستم های تحت فشار می توان استفاده  نمود.

بستسوکت
بسته بندینوعشماره فني

1بست سوكت - 881500۵۰
1بست سوكت - 8815107۵
۲۰  بست سوكت - 88153011۰
11  بست سوكت - 8815401۲۵
1۰  بست سوكت - 8815501۶۰

در بازســازی ها اين اتصال جهت ارتباط سيستم  سوپردرين به 
سيستم فلزي استفاده مي شود. در صورت استفاده از اين اتصال 
بايد الستيك بوگير مناسب نيز سفارش داده شود. برای اطالع 
از ســايز و نوع اســتفاده می توانيد به دفترچه نصب و اجرای 

سوپردرينV مراجعه كنيد.

رابطلولهآهني
بسته بندینوعشماره فني

۲۰رابط لوله آهني- 4۰× 1119004۰
۲۰رابط لوله آهني- 4۰× 112910۵۰
۲۰رابط لوله آهني- ۵۰× 112920۵۰



در هنگام جازدن لوله در اتصال بعد از كونيك كردن لوله از اين 
مايع استفاده مي شود.

كه  است  سيمی  مفتول  جايگزين  سوپردرين  درپوش  قفل 
افقی  خطوط  انتهای  در  درپوش  دايم  فيكس كردن  برای  هم 
به عنوان سيخ زن، و هم برای نگهداری موقت درپوش ها جهت

تست سيستم فاضالبی به كار می رود.

مایعروانکننده
بسته بندینوعشماره فني

۵۰مايع روان كننده - 1۵۰ گرمي881800
۵۰مايع روان كننده - ۲۵۰ گرمي881810
۲4مايع روان كننده - ۵۰۰ گرمي881820

بسته بندینوعشماره فني
17121-I۵۰ - 7۰قفل درپوش سوپردرين
17221-I7۵ - 4۰قفل درپوش سوپردرين
17321-I11۰ - 3۰  قفل درپوش سوپردرين

قفلدرپوش

قفلدرپوش

اين بســت ويژه عالوه بر محكم نمــودن لوله و اتصال در محل مورد 
 EPDM است. حلقه های EPDM نظر، دارای حلقه هايی ويژه از جنس
 PVC عالوه بر آنكه بر خالف بســت هايی كه روكــش آنها از جنس
است، موجب خوردگی پلی پروپيلن نمی شوند، بلكه از لرزش شبكه ی 
فاضالب در هنگام عبور ســيال و انتقال صدای آن به سازه جلوگيری 

نموده، و نهايتا موجب كاهش انتقال صدا به داخل ساختمان هستند.

بستتكپایهروکشدار
بسته بندینوعشماره فني
F1210161۶ -1۰۰بست روكش دار سوپرفيكس
F121020۲۰ -1۰۰بست روكش دار سوپرفيكس
F121025۲۵ -1۰۰بست روكش دار سوپرفيكس
F1210323۲ -1۰۰بست روكش دار سوپرفيكس
F1210404۰ -1۲۰بست روكش دار سوپرفيكس
F121050۵۰ -۹۰بست روكش دار سوپرفيكس
F121063۶3 -۶۰بست روكش دار سوپرفيكس
F1210757۵ -8۰بست روكش دار سوپرفيكس
F121090۹۰ -7۵بست روكش دار سوپرفيكس
F12111011۰ -۵۰بست روكش دار سوپرفيكس
F1211251۲۵ -3۵بست روكش دار سوپرفيكس
F1211601۶۰ -۲۵بست روكش دار سوپرفيكس
F121200۲۰۰ -۲۵بست روكش دار سوپرفيكس

اين پيچ ها به صورت شــاخه های يك متری ارائه می گردد. با توجه 
به اندازه ی مورد نياز، از اين شــاخه ها بريده و برای نصب بست های 

روكش دار مورد استفاده قرار می گيرد.

پیچمتری
بسته بندینوعشماره فني
F131010-I M8 -۲۵پيچ متری سوپرفيكس- 1۰ سانتی متری
F132010-IM10 -۲۵پيچ متری سوپرفيكس- 1۰ سانتی متری
F131100-I M8 -۲۰پيچ متری سوپرفيكس- 1۰۰ سانتی متری
F132100-IM10 -۲۰پيچ متری سوپرفيكس- 1۰۰ سانتی متری

در صورت نياز به اطالعات بيشتر در خصوص سيستم نصب تاسيسات سوپرفيكس می توانيد بروشور محصول و يا دفترچه نصب و اجرای سوپرفيكس را از كليه نمايندگی های 
سوپرپايپ در سراسركشور درخواست كنيد و يا به سايت رسمی شركت سوپرپايپ اينترناشنال به آدرس www.superpipe.ir بخش محصوالت ما مراجعه فرماييد.

از اين اتصال جهت فيكس كــردن لوله و اتصاالت در خطوط 
افقی و عمودی استفاده می گردد.

بستدوپایه
بسته بندینوعشماره فني
F122040-I4۰ -17۰بست دوپايه سوپرفيكس
F122050-I۵۰ -14۰بست دوپايه سوپرفيكس
F122063-I۶3 -1۰۰بست دوپايه سوپرفيكس
F122075-I7۵ -۶۰بست دوپايه سوپرفيكس
F122090-I۹۰ -4۵بست دوپايه سوپرفيكس
F122110-I11۰ -14۰بست دوپايه سوپرفيكس
F122125-I1۲۵ -۲۵بست دوپايه سوپرفيكس
F122160-I1۶۰ -3۰بست دوپايه سوپرفيكس
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سوپرونت
سوپرونت در سيستم فاضالبي سوپردرين v هواي مورد نياز سيستم فاضالب را از نزديك ترين 

نقطه و به سرعت تامين مي نمايد.
در سيستم فاضالبي سوپردرين v با استفاده از قابليت هاي منحصر بفرد سوپرونت ديگر نيازي 

به لوله كشي ونت سنتي و متداول نمي باشد.
سوپرونت فقط با سيستم فاضالبي سوپردرين v عرضه می شود.

ظرفيت تامين هوابسته بندینوعشماره فني
7.۵ ليتر بر ثانيه1سوپرونت 80050۵۰
3۲ ليتر بر ثانيه1سوپرونت 801001۰۰

بسته بندینوعشماره فني
87100P 1سوپرونت

بسته بندینوعشماره فني
1فيلتر سوپردرين 85100
1يدكی فيلتر سوپردرين85101 

بسته بندینوعشماره فني
1حلقه ضد آتش سوپردرين - 19060۵۵
1حلقه ضد آتش سوپردرين - 192607۵
1حلقه ضد آتش سوپردرين - 1946011۰
1حلقه ضد آتش سوپردرين - 195601۲۵
1حلقه ضد آتش سوپردرين - 197601۶۰
1حلقه ضد آتش سوپردرين - 19860۲۰۰

در صورت انتخاب سيستم فاضالبي سوپردرين v با ما تماس بگيريد.

در ســاختمان هاي مرتفع پيدايش امواج فشــار مثبت گذرا )فشار معكوس(، عملكرد سيستم 
فاضالب را دچار اختالل مي كنند.

سوپرونتP،  تنها راه حل موجود در جهان براي مشكل ونت فاضالب ساختمان هاي بلند 
مرتبه - 9 طبقه و باالتر – اســت كه كارآمدي آن در مهم ترين و مرتفع ترين ساختمان هاي 
جهان به اثبات رســيده است. سوپرونتP ميراكننده ي امواج فشار مثبت است و به همراه 
سوپرونت 50 و سوپرونت 100، راه حلي مطمئن و ايده آل براي بازگرداندن فشارهاي ايجاد 
شده در سيستم فاضالب به فشار آتمسفريك، و عملكرد مطمئن و كارآمد سيستم ونت است.

P سوپرونت

فيلتر سوپردرين، فيلتری قوی ساخته شده از كربن فعال است كه برای از بين بردن بوی نامطبوع 
و آلودگی در خروجی هوای سيستم فاضالب طراحی شده است. اين فيلتر به عنوان جايگزين 
عصايی پشت بام - از جمله در روف گاردن ها -  و همچنين برروی سپتيك تانك قابل استفاده 

است. 

فيلتر سوپردرين

حلقه ضد آتش

محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی از ضروری ترين نيازها و الزامات در طراحی و اجرای 
از مهندسان برای محافظت ساختمان در برابر آتش، بيش تر به  ساخت و ساز  است. برخی 
طراحی »سيستم های فعال« مانند راه های خروج و فرار، طراحی سيستم های بارش خودكار 
)اسپرينكلر(  و يا طراحی سيستم های غير فعال نيز مانند ديوارهای ضدآتش، درب های ضدآتش 
و اكنون حلقهضدآتشسوپردرین توجه می كنند تا با ايجاد تاخير در انتشار آتش و دود، 

فرصت الزم برای خروج از ساختمان را برای افراد فراهم شود.
با توجه به آن كه لوله های تاسيسات يكی از راه های نفوذ و گسترش آتش، دود و گازهای 
سمی است، استفاده از حلقهضدآتشسوپردرین می تواند مانع از انتشار آتش از طريق 

لوله های فاضالبی شود.

هنگامی كه حلقهضدآتشسوپردرین در معرض گرما يا آتش قرار می گيرد، منبسط شده و بر قسمت ذوب شده لوله پالستيكی فشار وارد 
می كند. اين كار منجر به بسته شدن مقطع لوله و جلوگيری از انتشار آتش، دود و گازهای سمی از يك قسمت به قسمت ديگر می شود.
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 مجموعه ي كامل لوله و اتصاالت از پلي پروپيلن تقويت شده با مواد معدني
DIN EN 1852-1 و DIN EN 14758-1 مطابق استاندارد 

 از سايز 11۰ تا ۵۰۰ ميلي متر
SN 10 - ديواره ي ضخيم 

 تحمل بار خودرو SLW 60 )در عمق 8۰ سانتيمتري(
 نصب راحت تر، دوام عالي

 مقاوم در برابر ايجاد و انتشار ترك
 پايداري در شرايط سخت

 تحمل آب داغ تا ۹۰ درجه سانتيگراد
PH2-PH12 مقاومت در برابر خوردگي شيميايي از 

KG

KGلوله

KG
كاربردهای بيش تر 

                              

لوله و اتصاالت KG دامنه ی كاربرد سيستم فاضالبي سوپردرينv را به انتقال فاضالب 
مي دهد.  گسترش  آن  مانند  و  پاركينگ ها  محوطه،  در  دفني  صورت  به  ساختمان 
حلقه هاي آب بندي به صورت انحصاري و خاص طراحي شده است تا آب بندي كامل 
مقابل  در   NBR حلقه  با   KG فاضالبی  سيستم  كند.  تامين  شرايط سخت  در  را 
بنزين ها  پمپ  محوطه  برای  را   KG مثال  عنوان  به  كه  است  مقاوم  نفتی  مشتقات 

ايده ال می سازد.



تنها راه حل مناسب در بازسازی ساختمان
 

نصب سرويس بهداشتی حتی در جايی كه
لوله فاضالب نزديك نيست!

 

کیفیت،تطابقبااستانداردها
سوپردرين الكترو در اروپا توليد می شود، و با استاندارد EN12050 تطابق دارد. 

نصبآسان
سوپردرين الكترو يك راه حل ايده ال برای نصب لوازم بهداشتی، تقريبا همه جا، با كم ترين عمليات ساختمانی است. 

سوپردرين الكترو در جاهايی كه نصب سرويس با متد لوله كشی متداول غيرممكن است، بسيار ساده نصب و سرويس می شود.
بیصداوایمن

پمپ  های سوپردرين الكترو، روی گيره های ارتجاعی نصب می شوند كه لرزش ها را هنگام كار سيستم جذب می كنند. اين باعث می شود كه صدای منتقل شده 
كم و به قدری باشد كه مزاحمتی ايجاد نشود.

آسودگیوراحتیخیال
سوپردرين الكترو با ضمانت و پشتيبانی سوپرپايپ عرضه می شود.

سوپردرینالکترو  با 2 تا 5 اتصال ورودی، دارای موتور پرسرعت، 
و تيغه هايی است كه فاضالب سنگين را شكسته و خرد می كند و انتقال 
آن از طريق لوله های سايز پايين تا تخليه در لوله ی اصلی فاضالب، كه 
ممكن است 30 تا 100 متر دورتر يا 3 تا 7 متر باالتر قرار داشته باشد 

را امكان پذير می سازد. 

• ظرفيت فالش دوگانه: 3/8 و ۵ ليتر

• ظرفيت فالش دوگانه: 3/8 و ۵ ليتر

A2 سوپردرين الکترو مدل

P سوپردرين الکترو مدل

CP سوپردرين الکترو مدل

D سوپردرين الکترو مدل

S سوپردرين الکترو مدل

C سوپردرين الکترو مدل

A3 سوپردرين الکترو مدل
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ابزار نصب سوپردرين

سیستمفاضالبیسوپردرینباحداقلابزارقابلنصباست.ابزاراجرای
سوپردرینتوسطروتنبرگرتامینمیگردد.

روتنبرگربزرگترینتولیدکنندهابزارتاسیساتدراروپااست.برایکسب
اطالعاتبیشترلطفابهکاتالوگروتنبرگرمراجعهنمایید.

بسته بندينوعشماره فني
لوله سوپردرين بدون پَخ نبايد در اتصال نصب گردد. جهت پَخ  1 عددلبه تراش لوله5.5051

كردن لبه ي لوله از اين ابزار استفاده مي گردد.

بسته بندينوعشماره فني
 1 عددست لوله بر، لبه تراش Rocut 110 سايز5.5035۵۰،7۵،11۰
 1 عددست لوله بر، لبه تراش Rocut 163 سايز5.506311۰،1۲۵،1۶۰
 1 عددتيغه يدكی Rocut برای ضخامت 1۲/۵ م م5.5019
 1 عددتيغه يدكی Rocut برای ضخامت 7/۵ م م5.5029

اين ِست، با داشتن تيغه اي تيز، برش لوله را بسيار راحت تر و 
فك هاي مناسب آن، لوله  را ثابت و عمود نگه  مي دارد. عالوه 
لوله ي  لبه ي  امكان كونيك كردن  ابزار  تعويض  بدون  اين  بر 

برش شده نيز وجود دارد. 

ِستلولهبرولبهتراش

بسته بندينوعشماره فني
 1 عددتوپی Rocut 110 سايز 5.50274۰
 1 عددتوپی Rocut 110 سايز 5.5025۵۰

با توجه به قطر لوله بايســتي از لقمه هاي خاص همان لوله در 
ِست لوله بر و لبه تراش استفاده نمود.

لقمه لوله بر

لبه تراش

بسته بندينوعشماره فني
 1 عددآچار لوله گير تسمه ای 3/4 تا ۶ اينچ5.5075

بسته بندينوعشماره فني
 1 عددبالن استاپر روتنبرگر6.13521

 1 عددتلمبه دستی گيج دار مخصوص استاپر6.1369

در مواردي كه پس از اجرا، نياز به تغييراتي در سيستم فاضالبي 
وجود داشته باشد، براي جدا سازي راحت تر لوله و اتصال از آچار 

تسمه اي استفاده مي گردد.

بالن  ويژه ي سوپردرين، قابليت انجام تست لوله ي سوپردرين از 
قطر 110 الي 160 ميلي متر را دارا مي باشــد. اين وسيله توسط 
هوا تا فشار 1/3 بار پر شده و مسير عبور لوله هاي عمودي را از 
طريق سه راه بازديد و لوله هاي افقي را از انتهاي مسير، مسدود 

و سيستم را آماده تست خواهد نمود.

آچار لوله گيرتسمه اي

بالن تست
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لوله را به صورت عمود ببريد.

 در زمان تخليه اقالم سيستم فاضالبي سوپردرين الزم است از پرتاب كردن 
شاخه ي لوله و كارتن اتصاالت اجتناب گردد.)1(

 لوله هاي ســوپردرين بايد به صورت افقي در بستري صاف و بدون پستي 
و بلندي انبار گردد.

 هنــگام تخليه لوله هــا بايد در زير و مابين آن از الوارهای چوبی مناســب 
استفاده نمود. زيرا نبايد سوكت لوله ها بر روی يكديگر و يا به صورت مستقيم  

بر روی زمين قرار گيرد.

 با توجه به احتمال لغزش لوله هاي سوپردرين از روي يكديگر و ايجاد آسيب 
و زخمي شــدن جداره خارجي، بايستي فضاي انبارش لوله ها از دو طرف مهار 

شده باشد.)2(

 ميــزان ارتفاع انبارش لوله ها، بدون بســته بندي چوبــي حداكثر 1.5 متر 
مي باشد.)3( 

 بهتر اســت فضاي در نظر گرفته شده براي انبارش به صورت مسقف بوده 
كه از تابش مستقيم آفتاب، نزوالت جوي و يا گرد و غبار زياد بر روي لوله  و 

اتصاالت جلوگيري گردد.

از مايع روان كننده براي جازدن لوله در 
اتصال استفاده نماييد.

بعد از جازدن لوله در اتصال يك سانتي متر آن را بيرون بكشيد.

مراحل نصب

تخليه و انبارش

هنگامتخلیهوانبارشاجزاءسیستمفاضالبیسوپردرینبهرعایتنکاتزیرتوجهفرمایید:

لوله و اتصال را بوسيله يك دستمال تميز 
پاك كنيد.

3

5 4

لبه لوله ی بريده شده را كونيك كنيد. 2 1

1

2

3

متر
1/5

ثر 
داك

ح

1سانتيمتر
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دفتر هماهنگي تهران:
خيابان مطهري، بعد از خيابان مفتح، شماره 1۵۹
تهران1۵7۶۶-38۵11
صندوق پستي: 1۵87۵-41۹1
تلفن: 8۲118       دورنگار: 887311۵۹

و باز هم باالتر...

SBR-012-16 شهریور 1399

كارخانه ي ســوپرپايپ اينترناشنال – نخســتين توليدكننده ي لوله هاي پنج اليه ي تلفيقي در خاورميانه – در 
خرداد ماه ســال 137۶ با 18 نفر در منطقه آزاد قشــم شروع به كار كرد. امروز آن جمع كوچک به خانواده ي 
بزرگي تبديل شــده اســت كه به غير از همكاران رسمي شــركت، صدها نفر ديگر را نيز در قالب نمايندگان 
رســمي، عاملين فروش و مجريان، شــامل مي شود و در سراسر كشــور در پروژه هاي شاخص و مهندسي ساز 

حضور دارد.
اگرچه ما توليد خود را با لوله هاي تلفيقي پنج اليه شــروع كرديم ولي ماموريت ما ايجاد توســعه و تحول در 
صنعت تاسيســات 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 

 سیستم لوله كشي سوپرپایپ+2
   به همراه شيرهاي سوپروالو و رایزر سیستم با اتصاالت مدوالر

 سیستم گرمایش كفي سوپرپایپ
 پمپ های ویلو

محصوالت مطمئن، خدمات متمايز و از همه مهم تر ديدگاه مهندســي، موجب شده است كه سوپرپايپ مورد 
اعتماد جامعه مهندســي كشور قرارگرفته و براي ما سابقه ي ارزشمندي از همكاري با هزاران پروژه ي بزرگ و 

كوچک را به ارمغان آورد. 
ما معتقديم حركت براي به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاري اســت. بنابراين بهبود مســتمر، اصل پايدار 
حاكم بر فعاليت هاي ما، هم در سيســتم ها و روش ها و هم در محصوالتمان است. گام هاي بلندي كه تاكنون 

برداشته ايم گواه توانايي ما در پيمودن راهي طوالني است. 

ایجاد تحول و تحقق كیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتني نیست.

vاطالعات بیش تر درباره ی سیستم فاضالبی سوپردرین

www.superdrain.ir info@superpipe.com @mojriplussuperpipe.ir

@mojriplus

8 2 1 1 8 @ s u p e r p i p e . i r
w w w . s u p e r d r a i n . i r

superpipe.ir

بروشور معرفی محصول راهنمای نصب كتاب فنی

www.superdrain.irسایت سوپردرین

شماره تلگرام و واتس آپ: ۰۹3۵8۲118۰۰


