سیستم فاضالبی

با ِونت متفاوت

معرفی محصول

مطمئنتر ،ايمنتر ،سريعتر
سيســتم فاضالبي ســوپردرين با ويژگيهاي ممتاز و متمايز خود یک
سیســتم فاضالبی برتر است كه توسط ســوپرپايپ به بازار تاسيسات
كشور عرضه شده است .
اين سيســتم با مواد پلي پروپيلن حاصل بــه روز آمدترين تكنولوژي
اروپاســت .نصب سوپردرین ســاده است و به صورت ســوكتي انجام
ميشود.
مقاومت بيشــتر در برابر آب داغ ،و طراحــي دقيق اتصاالت با باالترين
كيفيت حلقهها ،آب بندي سيستم سوپردرين را تضمين ميكند ،و اين
پاسخگويي به بديهيترين انتظار شما از كيفيت است.

همان كيفيتي كه از

انتظار داريد

سوپرپايپ طبق استانداردهاي كيفي خود ،سيستم فاضالبي سوپردرين
را از شــاخصترين و معتبرترين صاحبان اين صنعت در جهان به بازار
تاسيسات ايران عرضه ميكند ،تا مطمئنترين انتخاب را براي لولهکشی
فاضالب ساختمان شما فراهم كند.

كيفيت و نوآوري
كيفيــت به معنــاي دوام كاركرد محصول كمترين تعهدي اســت كه
ســوپرپايپ -به عنوان يكي از محورهاي ماموريت خود -به آن پايبند
است .ولي وجه ديگر كيفيت محصول ،نوآوريهايي است كه حاصل آن
افزايش آسايش و سطح اســتانداردهاي كيفي زندگي است ،آنگونه كه
شايستهي زندگي ايرانياست.

ماموريــت ما توســعه و ايجاد تحــول در صنعت
تاسيســات كشــور و ارايهي راهحلهاي نهايي با
بهرهگيري از ايدههاي ناب و نگرشهاي جديد است.

با ِونت متفاوت

ما هميشه آغازگريم…
ســوپرپايپ از همان آغاز فعاليت خود در صنعت تاسيســات كشور با
نگاهي متفاوت ،سيســتمهايي را براي ســاختمان شــما عرضه كرده
اســت که عالوه بر كيفيت ممتاز ،با ويژگيهاي نوآورانهي خود ،راهحل
متفاوتي را براي مشــكل تاسيسات ســاختمان پيشنهاد ميكند .مانند
لولههاي تلفيقي ،سيســتم لولهكشي سوپرپايپ ،شــيرهاي سوپروالو،
سيستم گرمايش كفي ،و سیستم فاضالبی سوپردرین.
و امروز سوپرپايپ ،با عرضهي سوپردرين ،vبه عنوان آخرين يافتهي

نوآورانهي خود ،مشكل ناكارآمدي ونت در شبكهي فاضالب ساختمان
شــما را حل ميكند .ناكارآمدي عملكرد ونــت موجب ايجاد فضاي
نامطبوع و غيربهداشتي براي ساكنين ساختمان مي شود.
سوپردرين ، vبا ونت متفاوت تحولي در لولهكشي فاضالب ساختمان
است و به ميزان آسايشــي كه براي ساكنين فراهم ميكند ،به ارزش
ساختمان خواهد افزود.

لولهكشي فاضالب متحول شد
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در ســرویسهای بهداشــتی ،آب موجود در
داخل ســيفون هماننــد يك ســد ،از نفوذ
گازهاي متعفــن و غير بهداشــتي به داخل
فضاي ســرويس و طبعا داخل محيط زندگي
جلوگيري مينمايد.
اگر ايــن تله آب از ســيفون خــارج گردد،
مســير براي نفوذ گازهاي متعفن و بيماريزا
و يا حشــرات موذي به داخل ســاختمان باز
ميشود .به اين پديده سيفوناژ ميگويند.
نقش و عملكرد لولهكشــي ونت در سيســتم
فاضالب ،رســاندن بههنگام هوا به شــبكهی
فاضالب به منظور تســريع در خروج ســيال
و مهمتــر از آن ،جهت متعادل كردن فشــار
داخلي با فشار بيروني ،براي حفظ و نگهداري
تله آب داخل ســيفون و جلوگيري از پديده
سيفوناژ است.
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هواي مورد نياز شــبكه فاضالب به ســرعت بعد از هر
تخليه بايســتي تامين گردد .ســرعت عملكرد لولهكشي
ونت در حال حاضر با توجه به تغيير الگوي ساخت و ساز
و افزايش ارتفاع ساختمانها كاهش يافته ،و هوارساني با
تاخير انجام ميشــود و ميتواند از كارايي الزم برخوردار
نباشــد .به همين دليل اســت كه در بعضي از واحدهاي
ساختماني ،ســاكنين از انتشار بوي نامطبوع فاضالب در
داخل محيط زندگي رنج ميبرند.
لولهكشــي ونت عالوه بر احتمال ناكارآمدي ،مشكالت
ديگــري نيز چه بــه لحاظ بار هزينــهاي و چه به لحاظ
اجرايــي در پي دارد .از جمله اينكه لوله ،اتصال ،بســت
و ســاپورت بيشتري براي نصب سيســتم به كار گرفته
ميشــود ،كه طبعا هزينههاي تاميــن ،حمل و انبارش
بيشتري تحميل مي نمايد.
مهمتر اينكه نصب سيســتم فاضــاب در مرحلهاي از
بناي ساختمان انجام ميشود كه براي عبور لولههاي ونت
نيــاز به كندهكاري و احتمال تخريب ديوار و ديوارچيني
مجــدد پس از نصب لوله وجــود دارد .به اين ترتيب هم
هزينههاي اجرايي افزايش مييابد ،و هم عمليات اجرايي
سختتر ميشود.

ســوپردرين vمجهز به شــيرهاي ســوپرونت ،راهحل جديدي از
سوپرپايپ اســت كه بدون نياز به لوله كشي متداول ونت در شبكه
فاضالب ساختمان ،نه تنها عملكرد ونت در شبكه از صحت و كارايي
بسيار باالتري برخوردار است ،بلكه سرعت اجراي سيستم نيز افزايش
مييابد.

ونت متفاوت
سوپرونت 50و سوپرونت100
راه حل جایگزین برای لولهکشی ِونت
ســوپردرين vمجهز به شيرهاي سوپرونت ،راهحل جديدي از سوپرپايپ است كه بدون
نياز به لوله كشــي متداول ونت در شبكه فاضالب ســاختمان ،نه تنها عملكرد ونت در
شــبكه از صحت و كارايي بسيار باالتري برخوردار است ،بلكه سرعت اجراي سيستم نيز
افزايش مييابد.
شيرهاي ويژه سوپرونت در سيستم فاضالبي سوپردرين ،vضمن تامين هواي مورد
نياز در صورت ايجاد كمترين فشار منفي دروني شبكه فاضالب ،در اسرع وقت ،از انتقال
هــوا در جهت معكوس ،يعني از درون شــبكه به داخل ســاختمان جلوگيري به عمل
ميآورد .به عبارت ديگر شيرهاي سوپرونت به صورت يكطرفه عمل مينمايند.
شــيرهاي ســوپرونت با توجه به طراحي ويژه نياز به تعمير و نگهداري نداشــته و طول
عمري به اندازه طول عمر لوله و اتصاالت سيستم فاضالبي سوپردرين دارند.
رساندن بههنگام هوا به محل موردنياز ()Point of Need

ارتقاي كارآيي سيستم ونت (حتي باالتر از نسبت  1:1قطر لولههاي ونت
به قطر لولههاي دفع فاضالب)
حذف لولهكشي ونت
افزايش سرعت و دقت اجراي سيستم فاضالب
تامين بهداشــت و ســامت بيشــتربراي ساكنين ســاختمان ،به دليل
جلوگيري از انتشــار آلودگي و ميكروب از سيســتم دفع فاضالب به محيط
داخلي ساختمان
كوچكتر شدن داكت ،عدم نياز به سوراخ كردن پشتبام ،کاهش تعداد 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
انتخاب با شماست...
به هرحال شما میتوانید برای هوارسانی به سیستم سوپردرین ساختمان خود،
نصب شیرهای سوپرونت و یا اجرای شبکهی لولهکشی ِونت را انتخاب کنید.
هر دو انتخاب مطمئن است ،چون با پشتیبانی سوپرپایپ انجام میشود.

سوپرونتP
تنها راهحل موجود در جهان براي ساختمانهاي بلند مرتبه
تاسيســات در ســاختمانهاي بلندمرتبــه
ويژگيهــا و پيچيدگيهــاي خــاص خود را
دارد ،كــه حل آن جز با دانش و طراحي دقيق
مهندسي امكانپذير نيســت .عملكرد كارآمد
شــبكهي ونت در سيســتم فاضالب اين نوع
ســاختمانها كه از ارتفاع زياد برخوردار است
يكي از اين پيچيدگيهاست .در ساختمانهاي
مرتفع پيدايش امواج فشــار مثبت گذرا (فشار
معكــوس) در سيســتم فاضــاب  ،عملكرد
سيستم فاضالب را دچار اختالل ميكنند.
ســوپرونت ،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 ســاختمانهاي
جهان به اثبات رســيده اســت .سوپرونتP
ميراكنندهي امواج فشار مثبت است كه توسط
دانشگاه هريوت-وات اسكاتلند اختراع شده و
انحصارا توسط شركت استودور توليد ميشود.
ســوپرونت  Pبه همــراه ســوپرونت  50و
ســوپرونت  ،100راه حلــي مطمئن و ايدهآل
براي بازگرداندن فشــارهاي ايجاد شــده در
سيســتم فاضالب به فشــار آتمســفريك ،و
عملكرد مطمئن و كارآمد سيستم ونت است.
• محافظت كامل سيستم فاضالب در برابر
فشارهاي مثبت گذرا در سيستم
• عدم انتشار بو و گازهاي متعفن سيستم
فاضالب بــه داخل ســاختمان يا محيط
اطراف
• عدم نياز به نگهداري و تعميرات
• ضمانت مادامالعمر

شيرهاي سوپرونت توسط مخترع و صاحب تكنولوژي،
شركت اســتودر شريك تجاري شــركت سوپرپايپ،
توليد و تامين ميشوند.
اســتودر از زمان ابداع اين تكنولوژي تاكنون ،مدت
30سال است كه در اين زمينه متخصصترين در جهان
اســت ،و با كارخانجات متعدد و شبكهي گستردهي
توزيع ،ساليانه ميليونها شــير ِونت را توليد ميكند.
اين محصوالت در بسياري از پروژههاي شاخص جهان
مورد استفاده قرار ميگيرند.
تمامي شيرهاي ســوپر ِونت مطابق با استانداردهاي
موردنظر ســوپرپايپ توليد ميشــوند ،بهطوري كه
پيش از خــروج از كارخانــه ،دو بار تســت مطابق
بــا اســتانداردهاي جهانــي ( EN 12380اتحاديه
اروپــا)( 1050/ANSI/ASSE:1051 ،امريــكا) و
( AS/NZS 4936:2002استراليا و نيوزيلند) را سپري
مينمايند.
شيرهاي ســوپرونت در باالترين كالس استاندارد
( EN 12380كالس )A1قــرار دارنــد و داراي
تاييديههاي مرکز تحقیقات ســاختمان و مســکن،
CE KEYMARK ،DIN Geprüft ،BBA
 ،WaterMarkو  ASSEميباشند.

كم صداتر

كمصداتر بــودن ،يكي ديگر از مهمترين داليل حد صدا

متفاوت بودن سوپردرين vاست .تركيب جديد
و ارتقــا يافتهي مواد اوليه در ســاخت لوله و
اتصاالت سيســتم فاضالبي سوپردرين  vباعث
كاهش ميزان انتقال صدا به داخل ســاختمان
ميگردد.
كم صدايي ســوپردرين در آزمايشــگاههاي
مستقل آلمان تاييد شده است.
همچنین در ســوپردرين  vبســتهاي ويژهي
تكپايــه ،با كيفيــت بــاال ،داراي روكش از
جنس  EPDMاســت .اين نوع روكش عالوه
بر جلوگيري از ســايش و خوردگــي بر روي
پليپروپيلن ،در كاهش انتقــال صدا نيز موثر
است.

شايد صداي كاركرد اقالم تاسيساتي و برقي در داخل
ساختمان مثل لولههاي آب و فاضالب ،فن كويلهاي
ســقفي و زميني  ،هود آشــپرخانه و يا حتي صداي
فن يك كامپيوتر خانگي… ،به اندازه صداي ناشي از
ترافيك  ،ساخت و ســازها ، ،هواپيماها …در محيط
خارج از ساختمان ،بتواند آزار دهنده باشد.
بــه همين دليل امــروزه صاحبان تكنولــوژي در پي
تمهيداتي هســتند كه ميزان ارتعاش صدا ،و يا انتقال
و انتشــار آن را تحت كنترل قرارداده ،و در چارچوب
نتايج تحقيقات و اســتانداردهاي تعريف شــده براي
محيطهــاي مختلف يك ســاختمان ،بتوانند بهترين
شرايط آســايش را براي زندگي انسان در آن محيط
فراهم نمايند.
طبق اســتانداردها ،هيچ فضايي كامال بي صدا نيست،
ولي ميزان مجاز و اســتاندارد صــدا در محيطهايي
با كاربري هــاي مختلف و همچنيــن در بخشهاي
مختلف ســاختمان ،آن گونه كه آسايش انسان فراهم
باشد متفاوت است.
ميزان اســتاندارد صدا در محیطهایی مثل کتابخانه
یا اســتودیوی ضبط در مقايسه با يك واحد مسكوني
متفاوت است .همچنين در يك واحد مسكوني ميزان
اســتاندارد صدا در ســالن پذيرايي ،آشپزخانه و اتاق
خواب يكسان نيست.

شبكهي فاضالب و انتقال صدا

عوامــل متعددي در ميــزان انتقال صدا از شــبكهي
فاضــاب به داخل ســاختمان نقش دارنــد .از جمله
رعايت اصول طراحي معماري مثال در خصوص تعيين
محــل داكتهاي تاسيســات ،و يا طراحي شــبكهي
فاضالب ســاختمان و نحوهي اجراي آن -درخصوص
محل قرارگيري لولههاي عمودي در داكت ،و يا زواياي
اتصــال لولههاي عمودي و افقي در شــبكه .ولي يكي
ديگر از عوامل موثر در ميزان انتقال صدا ،نوع و جنس
اجزای شبكهي فاضالبي ساختمان است.

انتقال صدا از طريق سازه
()Structure Borne

لرزشهاي ايجاد شــده ناشــي از عبور سيال از
درون لولههــاي فاضالب از طريق ســاپورتها و
بســتها ابتدا به ســازه ،و طبعا به داخل محیط
مسکونی منتقل می شــود .اين روش را ،انتقال
صــوت از طریــق ســازه ) (Structure Borne
مينامند  .اين نوع از انتقال صدا نيز مستقيما به
نوع بستهاي مورد استفاده در خطوط عمودي و
افقي بستگي دارد.
بستهاي ويژه در سيستم سوپردرينv
در سوپردرين vعالوه بر كمصداتر بودن لولهها،
براي جلوگيري از انتقال لرزش سيستم در هنگام
عبور سيال ،بســتهاي همخوان با اين سيستم
داراي پوشش ويژهاي از جنس  EPDMهستند
كــه عالوه بر نگهداري لولــه و اتصاالت در محل
خــود ،نقش مهــم و ويژهاي در كاهــش انتقال
صداي ايجادشــده در سيستم فاضالب از طريق
سازه به داخل ساختمان دارند.

انتقال صدا از طريق هوا ( )Air Borne

انتقال صداي ناشــی از عبور جریان فاضالب از طريق
جداره لوله به محیط مســکونی را روش انتشار صوت
از طریق هوا)  (Air Borneمينامند .اين نوع انتقال
صدا مســتقيما تحت تاثير نوع مواد اوليه و ضخامت
جداره لوله و اتصاالت سيستم فاضالبي ميباشد.

لوله و اتصاالت در سيستم سوپردرينv
سيستم ســوپردرين vمشــتمل بر مجموعهي
كاملــي از انواع لوله و اتصاالت در ســري  HTو
سري ، SKبراي هر نوع كاربري مي باشد.
انتخــاب دقيــق و مطمئن نوع لولــه و اتصاالت
سيســتم فاضالبي ،تابعــي از نوع ســاختمان،
مسيرهاي اجرايي و ميزان مجاز و استاندارد صدا
در آن بخش از ساختمان است.
به عنــوان مثال اگــر لوله و اتصاالت سيســتم
فاضالبي در ســقف كاذب يك سرويس بهداشتي
مســتقل اجرا گردد ،انتقال صــداي فاضالب به
محيط از درجه اهميت كمتري نسبت به اجراي
همان سيستم در سقف كاذب يك اتاق خواب و
يا يك كتابخانه برخوردار ميباشــد .پس بهترين
لولهي مناســب براي اين بخش از مســير اجرا،
سوپردرين ســري  HTكــه كمصداتر است
ميباشد .ولي در ســقف كاذب يك اتاق خواب،
لوله سوپردرين ســري  SKكه كم صداترين
است مناسبترين انتخاب است.

 SKکمصداترین . . .

برای محیطها و یا بخشهایی از ساختمان که عدم انتقال
صــدای فاضالب از درجهی اهمیت بیشــتری برخوردار
است سوپردرین سری  SKمناسبترین انتخاب است.
لوله و اتصاالت فاضالبي SKبا جدارهي ضخيم ،مكمل سيستم
فاضالبي سوپردرين vبراي كاربردها و نيازهاي خاص است.
ويژگيهــاي مكانيكي بينظير اين لوله قابل مقايســه با
لولههاي چدني است.
عــاوه بر مقاومت مكانيكي ،ديــوارهي 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.
مجموعه كامل لوله و اتصاالت از جنس پليپروپيلن
تقويتشده
تطابق تاييدشده با  DIN 12056و DIN 1986-100
جدارهي ضخيم با دانسيتهي باال ()1.6 g/cm3
از سايز  ۵۶تا  ۲۰۰ميليمتر
خواص آكوستيكي و خواص مكانيكي عالي
همخوانــي با سيســتم فاضالبي ســوپردرين vو
سوپرونت
كمصداتريــن :رده  SST IIIدر  DIN 4109و
 VDI 4100با حداقل نياز به بست خاص يا عايقبندي
تحمل آب داغ تا  ۹۰درجه سانتيگراد
مقاومت شيميايي PH2-PH12
ردهي آتشگيري B2 :در استاندارد DIN 4102

وتفاوتهای دیگر...
مطابق استانداردهاي جهاني
مقاومت بيشتر.....

لوله و اتصاالت سيســتم فاضالبي ســوپردرينv
در برابــر آب  110درجه به صورت موقت مقاوم
اســت ،به طوري كه در مقابل دماي آب خروجي
از ماشين ظرفشويي و لباس شويي و يا آب مورد
استفاده در آشــپزخانههاي صنعتي ،كه از دماي
بااليي برخوردار ميباشد ،مقاوم است.

 EN681ساخت شركت  M.O.Lآلمان– متعلق
به شرکت اوستندورف -است.

دير سوز و يا سخت سوز.....
در صورت بروز آتش ســوزي در ســاختمان ،با
توجه به عبــور لولههاي فاضــاب در داكتها،
احتمال سرايت آتش از اين فضا به ديگر طبقات
وجود دارد ،سيستم فاضالبي سوپردرين vدارای
ردهی  B1از اســتاندارد DIN 4102است ،و به
مقاومت شيميايي.....
دليل دير ســوز بودن از انتقال آتش جلوگيري
سيســتم فاضالبي ســوپردرين vدر برابر عبور مينمايد و در صورت حذف شــعله ،خود به خود
فاضالب با خواص اســيدي و يا قليايي در دامنه خاموش ميگردد.
 PH2-PH12مقاوم است.
و استاندارد در جزئيات.....
حلقههاي آب بندي.......
سيستم فاضالبي ســوپردرين در رنگ ،ضخامت
فاضالبي
هاي
م
سيســت
حلقههــاي آب بندي در
جداره ،وزن و طول  ...نيز استاندارد است.
ســوكتي نقش اساســي و مهم در آببندي دراز طول لولههاي سوپردرين با حذف سوكت محاسبه
مدت سيستم دارد .سيستم فاضالبي سوپردرين vميشــود .به عنوان مثال طول لولهي يكمتري
مجهز بــه حلقههاي آب بندي طبق اســتاندارد سوپردرين معادل يك متر و 6سانتيمتر است.
مقررات ملي ساختمان ايران ،و سهراهي بازديد
سهراهيهاي بازديد سوپردرين عالوه بر تطابق با استانداردهاي كيفي
جهاني ،در چارچوب مقررات ملي ايران توليد ميشوند .بدين صورت
كه قطر بازشوي سه راهي بازديد ،در قطرهای پايينتر از  100ميليمتر،
مطابق با قطر لول ه  -و در قطرهای باالتر از  100ميليمتر يعني  125و
 160ميليمتر ،حداقل برابر با  100ميليمتر است.
ِ
تســت سیستم فاضالبی ســوپردرین vبا استفاده
ِ
تســت روتنبرگر که توســط شرکت
از بالن ویژهی
سوپرپایپ پیشبینی شده است ،انجام میشود.

لوله و اتصــاالت ســوپردرین دارای
تطابق تایید شــده با DIN 1451-1
و  DIN 19561-10اســت و عالوه بر
اســتانداردها و تاييديههاي جهاني،
گواهينامهي فني مركز تحقيقات
ساختمان و مسكن وزارت مسكن
و شهرسازي را نیز اخذ کرده است.

 KGقطر باال ،مقاومت بیشتر

تطبيق پذيري و انعطاف باال...
در سيســتم فاضالبي سوپردرين ،vبا انتخابهای بيشتر در
لوله و اتصال ،به لحاظ نوع ،سايز ،طول و زاويه ،راهحلهاي
بســيار موثرتر و كوتاهتــري را در زمان طراحي و همچنين
هنگام اجراي سيســتم ،در اختيار طراح و مجري سيســتم
قرار ميدهد.
سايز از  32الي  400ميليمتر
لوله و اتصاالت ســوپردرين vبه صورت سري كامل ،از قطر
 32الي  400ميليمتر قابل عرضه ميباشد.
لولهي 32سوپردرين vكوچكترين سايز موجود در لولههاي
سوكتي از جنس پلي پروپيلن است .لولهي 32سوپردرين vبراي
لولهكشي درين فنكويل ،انواع كولرهاي گازي و اسپليتها
مورد استفاده قرار ميگيرد.

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.
مجموعهي كامل لوله و اتصاالت از پليپروپيلن
تقويتشده با مواد معدني
مطابــق اســتاندارد DIN EN 14758-1و
DIN EN 1852-1

تحمل بار خودروهای سنگین طبق ( SLW 60در
عمق  ۸۰سانتيمتري)
از سايز  ۱۱۰تا  500ميليمتر
ديوارهي ضخيم SN 10 -
نصب راحتتر ،دوام عالي
مقاوم در برابر ايجاد و انتشار ترك
پايداري در شرايط سخت
تحمل آب داغ تا  ۹۰درجه سانتيگراد
مقاومــت در برابــر خوردگــي شــيميايي از
PH2-PH12

ابتكاري ساده

براي سرعت و سهولت در اجرا
تمامي لولههاي ســوپردرين vدر تمامي سايزها و طولها
مدرج به ســانتيمتر اســت .وجــود متــر روي لولههاي
ســوپردرين vباعث ميشــود مجري پروژه بــدون نياز
به اســتفاده از ابزار متر ،بتواند بــا اطمينان و بدون خطا
برش لوله را به اندازه دلخواه به انجام رســاند .مدرج بودن
لولههاي سوپردرين ،vبراي ناظرين پروژه نيز متره كردن
را سادهتر و سريعتر مينمايد.
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زاويه
اتصــاالت در سيســتم
فاضالبي ســوپردرينv
مشــتمل بر زواياي ،15
 67 ،45 ،30و 87درجه
ميباشد.
به اين ترتيب مجموعهاي
كامــل بــراي تمامــي
سايزها قابل عرضه است
كه تطبيق پذيري مسير
اجرا و نقشه را راحتتر
و امكان پذيرتر ميكند.
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30

15

طولهاي ويژه  150،75،15سانتیمتری
انواع لولههاي يك ســر سوكت و دو سر سوكت
ســوپردرين vبا طولهاي ويژهي 75 ،15و150
ســانتيمتري ،در كنار ديگر طولهاي لوله یعنی
200 ،100 ،50 ،25و 300ســانتيمتري ،موجب
ميشود عمليات برش به صورت قابل توجه كمتر
شــده ،پرت لوله کاهش یافته و در نهايت سرعت
اجراي سيستم به مراتب افزايش يابد.
لولههــاي  5متري بدون ســوكت نيــز يكي از
تمايزهای لولههاي ســوپردرين اســت كه براي
اجراي ونت در شاخههاي عمودي و افقي ميتوان
از آن استفاده كرد.

قابليت منحصر بفرد
اجرايي راحتتر در باز سازيها...
در بازســازيها و يــا اضافــه نمودن
بخشهــاي جديد به ســاختمانهاي
قديمي جهت ارتباط سيستم فاضالبي
جديد با سيستمهاي سنتي مانند چدن
و يا فلزي نياز به اســتفاده از اتصاالت
خاص است.
سيستم فاضالبي ســوپردرين  ،vبا در
اختيار داشتن اين اتصاالت ،امكان ارتباط
سريع و بدون مشكل را فراهم ميآورد.

اتصاالت ويژه
براي اجرايي راحتتر ...
انتخابهــاي بيشــتر در اتصــاالت
سيســتم فاضالبي سوپردرين vمانند
تبديلهاي كوتــاه ،تبديلهاي بلند،
سوكت بلند ،ســوكت رابط ،چهار راه
كنــج و  ...در اتصــال ِخطوط افقي و
عمودي ،شــيب بنــدي صحيح ،و در
شرايط خاص اجرايي ،بسيار كارگشا و
در سرعت و سهولت عمليات اجرايي
تاثيرگذار است.

بست سوکت
ايــن بســت ويــژهی سيســتم فاضالبي
سوپردرين و جهت نصب بر روي اتصاالت،
خصوصا در خطوط آبباران مي باشد.بست
ســوكت به راحتي بــر روي اتصال نصب
گرديده و با نصب بســت سوكت ،اتصاالت
تا  2بار فشــار (حدودا  20متر ستون آب)
مقاوم خواهند شد.
قابلیت نصب بسیار ساده و راحت در هر
زمان
اطمینان بیشتر از تحمل فشار اتصاالت
قابلیت نصب بــر روی لولههای خروجی
سپتیک تانک که دارای پمپ ،تا  2بار فشار
هستند
قابلیت نصب بر روی خطوط آب باران تا
 2بار فشار

انتخاب حتی در جزییترین قطعات
الســتيك بوگير همانطور كه از اسمش
پيداســت نقش موثري در جلوگيري از
نفوذ بوي نامطبوع از محل ارتباط سيفون
لوازم تاسيســاتي منجمله ســينك و يا
روشویي ...به داخل فضاي سرويس دارد.
سيستم فاضالبي سوپردرين با دراختيار
داشتن مجموعه كاملي از الستيكهاي
بوگير امكان هوا بند كردن محل ارتباط
هر وسيلهي بهداشتي به شبكهي فاضالب
را به سهولت فراهم ميآورد.

قفل درپوش

سیفون یک تکه

در سیفونهای جدید سوپردرین،
یک جوش از قسمت گلویی سیفون
حذف و به صورت یکپارچه تولید
گردیده است .این تغییر مهندسی
منجر به صیقلیتر شــدن ســطح
داخلی سیفون ،عبور روانتر سیال
و کاهش احتمال رسوبپذیری در
گلویی سیفون میگردد .در صورت
گرفتگی نیز بــا حذف جوش ،فنر
زنــی به مراتــب راحتتــر انجام
میشود.

قفل درپوش سوپردرین جایگزین مفتول

سیمی است که هم برای فیکسکردن دایم

درپوش در انتهای خطوط افقی بهعنوان

سیخزن ،و هم برای نگهداری موقت

درپوشها جهت تست سیستم فاضالبی

بهکار میرود.

سیفون موفهدار

این نوع سیفون میتواند در کاربردهایی که
"سیفون یکتکه"پاســخگوی نیاز کارگاه
نیست ،استفاده شود؛ مانند:
• اتصال کفخوابهای توالت ایرانی
بهصورت مستقیم به سیستم فاضالب
• محل نصب مصرفکننده از محل نصب
سیفون فاصله داشته باشد.
• علمک بلندتری نسبت به علمک سیفون
یکتکه مورد نیاز باشد.

خدمات ...
توانایی تامین در بزرگترین پروژههای کشور
سیســتم فاضالبی سوپردرین ،vاز طریق شــبکهی گستردهی دفاتر نمایندگی
سوپرپایپ در سراسر کشور در دسترس شماست.
سیستم سوپردرین ،به ویژه سوپردرین vکه مکانیزم ونت آن متفاوت است ،یک
سیستم مهندسی است و مانند سایر سیستمهایی که سوپرپایپ برای تاسیسات
ســاختمان عرضه میکند ،از پشــتیبانی گروه خدمات مهندســی سوپرپایپ
برخوردار است.
خدمات فنی و مهندسی
برای دریافت خدمات فنی – مهندســی ،مشــاوره و نظارت به گروه پشتیبانی
فنی ما تکیه کنید.
گروه پشتیبانی فنی سوپرپایپ متشکل از مهندسین با تجربه و مسلط در اکثر
دفاتر نمایندگیهای ما آمادهی مشاوره ،و محاسبات مورد نظر برای طراحی ،و
همچنین ارائهی خدمات برای نصب و نظارت بر اجرای سیستم شما هستند.
خدمات نصب و اجرا
یکی از عوامل مهم و اثرگذار برعملکرد مطمئن سیســتم تاسیسات ساختمان
شما ،غیر از کیفیت اجزا  -اجرای صحیح و دقیق سیستم است.
ســوپرپایپ برای مجریان ســوپردرین دورههای آموزشی برگزار میکند .عالوه
بر آن سوپرپایپ برای افزایش ســطح آگاهی مجریان نشریهای را با نام مجری
منتشــر و به رایگان توزیع میکند .مجریان عالقمند  -و مهندسین ناظر دفاتر
نمایندگــی ســوپرپایپ از آموزشهای کافی نســبت به اصــول نصب صحیح
برخوردارند ،تا کارایی عملکرد سیستم فاضالبی ساختمان شما تضمین شود.
بالن تست سیستم فاضالبی سوپردرین
ِ
تســت ســوپردرين کــه از روتنبرگر
بالنويژهي
آلمان تامین میشــود ،قابليت انجام تست لولهي
ســوپردرين از قطر  110الي  160ميليمتر را دارا
ميباشــد .اين وسيله توسط هوا تا فشار  1/3بار پر
شــده و مســير عبور لولههاي عمودي را از طريق
ســهراه بازديد و لولههاي افقي را از انتهاي مسير،
مسدود و سيستم را آماده تست خواهد نمود.

ابزار
گاهی اوقات اســتفاده از ابزارهای نامناسب در هنگام نصب ،به کیفیت عملکرد
سیستم لطمه زده ،و در نهایت منجر به بروز دردسرها و خسارات برای سازندگان
و یا ساکنین ساختمان میشود.
شرکت سوپرپایپ برای آنکه مهارت مجریان کارآزمودهاش به دقیقترین ابزارها
مجهز باشــد ،مبادرت به تامین ابزار حرفهای نصب سیستم فاضالبی سوپردرین
از قبیل :سِ ِ
ــت لولهبر و کونیککن ،آچار تسمهای و بالنتست و  ...از روتنبرگر
آلمان نموده است .روتنبرگر معتبرترین و بزرگترین طراح و تولیدکنندهی ابزار
تاسیسات در جهان میباشد.

فهرست اقالم اصلی سوپردرینV
طول /زاویه

شرح

لولهی سوپردرین یک سر سوکت

لولهی سوپردرین دو سر سوکت

لولهی سوپردرین ساده

زانو

سه راه و سه راه تبدیل

بوشن تعمیر
بوشن

 15سانتیمتر
 25سانتیمتر
 50سانتیمتر
 75سانتیمتر
 100سانتیمتر
 150سانتیمتر
 200سانتیمتر
 300سانتیمتر
 50سانتیمتر
 75سانتیمتر
 100سانتیمتر
 150سانتیمتر
 200سانتیمتر
 300سانتیمتر
 5متری
15º
30º
45º
67º
87º
32
40
50
45º
75
110
125
160
32
40
67º
50
75
110
32
40
50
87º
75
110
125
160
32
40
50
75
110
125
160
32
75
110
-

تبدیل

تبدیل کوتاه
سوکت رابط
سوکت بلند
چهارراه کنج
چهار راه
سه راه بازدید
درپوش
رابط لوله چدنی*
ست آببندی برای رابط چدنی*
رابط لولهی آهنی**
زانو سیفون**
زانو سیفون دوبل**
الستیک بوگیر**

67º
-

عالمت

HTEM

HTDM

HTGL

HTB

HTEA

UTU
HTMM

HTR

-

110
50
75
110

40
50
40
50
40/50/40
30
40
50
-

سوپرونت
سیفون یک تکه
رایزر سیفون
بست دوپایه
بست روکشدار
بست سوکت
حلقه آببندی
روان کننده
* ست آببندی مخصوص استفادهی همراه با رابط لولهی چدنی میباشد.
راهنما  :دارد |  -ندارد |  تبدیل

HTAM
HTL
HTED
HTDA
HTRE
HTM
HTUG
GA-Set
HTS
HTSW
HTDSW
HTMG

قطر
32

40

50

75

110

125

160
























-



























































































50






































-








































-




























100



























-

تصویر


























500گرمی
250گرمی
150گرمی
** الستیکهای بوگیر مخصوص استفادهی همراه با رابط آهنی ،زانو سیفون و زانو سیفون دوبل میباشد.

و باز هم باالتر...

كارخانهي ســوپرپايپ اينترناشنال – نخســتين توليدكنندهي لولههاي پنجاليهي تلفيقي در خاورميانه – در
خرداد ماه ســال  ۱۳۷۶با  ۱۸نفر در منطقه آزاد قشــم شروع به كار كرد .امروز آن جمع كوچك به خانوادهي
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 ميشود و در سراسر كشــور در پروژههاي شاخص و مهندسيساز
حضور دارد.
اگرچه ما توليد خود را با لولههاي تلفيقي پنجاليه شــروع كرديم ولي ماموريت ما ايجاد توســعه و تحول در
صنعت تاسيســات 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

اطالعات بیشتر دربارهی سیستم فاضالبی سوپردرینv

راهنمای نصب

کتاب فنی

فهرست اقالم

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 مهمتر ديدگاه مهندســي ،موجب شده است كه سوپرپايپ مورد
اعتماد جامعه مهندســي كشور قرارگرفته و براي ما سابقهي ارزشمندي از همكاري با هزاران پروژهي بزرگ و
كوچك را به ارمغان آورد.
ما معتقديم حركت براي بهروز ماندن و بهتر بودن ،رمز ماندگاري اســت .بنابراين بهبود مســتمر ،اصل پايدار
حاكم بر فعاليت هاي ما ،هم در سيســتمها و روشها و هم در محصوالتمان است .گامهاي بلندي كه تاكنون
برداشتهايم گواه توانايي ما در پيمودن راهي طوالني است.

سایت سوپردرین

www.superdrain.ir

ايجاد تحول و تحقق كيفيت ممتاز جز با اين نگرش دست يافتني نيست.

@mojriplus

superpipe.ir

info@superpipe.com

www.superdrain.ir

شهریور 1399
شهریور 1399

SBR-015-12

دفتر هماهنگي تهران:
خيابان مطهري ،بعد از خيابان مفتح ،شماره 159
تهران15766-38511
صندوق پستي15875-4191 :
دورنگار88731159 :
تلفن82118 :
شماره تلگرام و واتسآپ09358211800 :
8 2 11 8 @ s u p e r p i p e . i r
www.superdrain.ir
superpipe.ir
@mojriplus

