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مطمئن تر، ايمن تر، سريع تر
سيســتم فاضالبي ســوپردرین با ویژگي هاي ممتاز و متمایز خود یک 
سيســتم فاضالبی برتر است كه توسط ســوپرپایپ به بازار تاسيسات 

كشور عرضه شده است .
این سيســتم با مواد پلي پروپيلن حاصل بــه روز آمدترین تكنولوژي 
اروپاســت. نصب سوپردرین ســاده است و به صورت ســوكتي انجام 

مي شود.
مقاومت بيشــتر در برابر آب داغ، و طراحــي دقيق اتصاالت با باالترین 
كيفيت حلقه ها، آب بندي سيستم سوپردرین را تضمين مي كند، و این 

پاسخگویي به بدیهي ترین انتظار شما از كيفيت است. 

كيفيت و نوآوري
كيفيــت به معنــاي دوام كاركرد محصول كمترین تعهدي اســت كه 
ســوپرپایپ- به عنوان یكي از محورهاي ماموریت خود- به آن پاي بند 
است. ولي وجه دیگر كيفيت محصول، نوآوري هایي است كه حاصل آن 
افزایش آسایش و سطح اســتانداردهاي كيفي زندگي است، آنگونه كه 

شایسته ي زندگي ایراني  است.

سوپرپایپ طبق استانداردهاي كيفي خود، سيستم فاضالبي سوپردرین 
را از شــاخص ترین و معتبرترین صاحبان این صنعت در جهان به بازار 
تاسيسات ایران عرضه مي كند، تا مطمئن ترین انتخاب را براي لوله كشی 

فاضالب ساختمان شما فراهم كند.

همان كیفیتي كه از                              انتظار داريد

ماموريــت ما توســعه و ايجاد تحــول در صنعت 
تاسيســات كشــور و ارا يه ي راه حل هاي نهايي با 
بهره گيري از ايده هاي ناب و نگرش هاي جديد است.



ما هميشه آغاز گريم… 
 

ســوپرپایپ از همان آغاز فعاليت خود در صنعت تاسيســات كشور با 
نگاهي متفاوت، سيســتم هایي را براي ســاختمان شــما عرضه كرده 
اســت كه عالوه بر كيفيت ممتاز، با ویژگي هاي نوآورانه ي خود، راه حل 
متفاوتي را براي مشــكل تاسيسات ســاختمان پيشنهاد مي كند. مانند 
لوله هاي تلفيقي، سيســتم لوله كشي سوپرپایپ، شــيرهاي سوپروالو، 

سيستم گرمایش كفي، و سيستم فاضالبی سوپردرین.
 و امروز سوپرپايپ، با عرضه ي سوپردرينv، به عنوان آخرين يافته ي 
نوآورانه ي خود، مشكل ناكارآمدي ونت در شبكه ي فاضالب ساختمان 
شــما را حل مي كند. ناكارآمدي عملكرد ونــت موجب ايجاد فضاي 

نامطبوع و غيربهداشتي براي ساكنين ساختمان مي شود.
سوپردرينv ، با ونت متفاوت تحولي در لوله كشي فاضالب ساختمان 
است و به ميزان آسايشــي كه براي ساكنين فراهم مي كند، به ارزش 

ساختمان خواهد افزود.

با ِونت متفاوت



در ســرویس های بهداشــتی، آب موجود در 
داخل ســيفون هماننــد یک ســد، از نفوذ 
گاز هاي متعفــن و غير بهداشــتي به داخل 
فضاي ســرویس و طبعا داخل محيط زندگي 

جلوگيري مي نماید. 
اگر ایــن تله آب از ســيفون خــارج گردد، 
مســير براي نفوذ گاز هاي متعفن و بيماري زا 
و یا حشــرات موذي به داخل ســاختمان باز 

مي شود. به این پدیده سيفوناژ مي گویند.
نقش و عملكرد لوله كشــي ونت در سيســتم 
فاضالب، رســاندن به هنگام هوا به شــبكه ی 
فاضالب به منظور تســریع 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 پدیده 

سيفوناژ است.

لوله كشي فاضالب متحول شد
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ســوپردرينv مجهز به شــير هاي ســوپرونت، راه حل 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 

مي يابد.

 هواي مورد نياز شــبكه فاضالب به ســرعت بعد از هر 
تخليه بایســتي تامين گردد. ســرعت عملكرد لوله كشي 
ونت در حال حاضر با توجه به تغيير الگوي ساخت و ساز 
و افزایش ارتفاع ساختمان ها كاهش یافته، و هوارساني با 
تاخير انجام مي شــود و مي تواند از كارایي الزم برخوردار 
نباشــد. به همين دليل اســت كه در بعضي از واحد هاي 
ساختماني، ســاكنين از انتشار بوي نامطبوع فاضالب در 

داخل محيط زندگي رنج مي برند.

 لوله كشــي ونت عالوه بر احتمال ناكارآمدي، مشكالت 
دیگــري نيز چه بــه لحاظ بار هزینــه اي و چه به لحاظ 
اجرایــي در پي دارد. از جمله اینكه لوله، اتصال، بســت 
و ســاپورت بيشتري براي نصب سيســتم به كار گرفته 
مي شــود، كه طبعا هزینه هاي تاميــن، حمل و انبارش 

بيشتري تحميل مي نماید.

 مهم تر اینكه نصب سيســتم فاضــالب در مرحله اي از 
بناي ساختمان انجام مي شود كه براي عبور لوله هاي ونت 
نيــاز به كنده كاري و احتمال تخریب دیوار و دیوار چيني 
مجــدد پس از نصب لوله وجــود دارد. به این ترتيب هم 
هزینه هاي اجرایي افزایش مي یابد، و هم عمليات اجرایي 

سخت تر مي شود. 



 

ســوپردرینv مجهز به شير هاي سوپرونت، راه حل جدیدي از سوپرپایپ است كه بدون 
نياز به لوله كشــي متداول ونت در شبكه فاضالب ســاختمان، نه تنها عملكرد ونت در 
شــبكه از صحت و كارایي بسيار باالتري برخوردار است، بلكه سرعت اجراي سيستم نيز 

افزایش مي یابد.
شير هاي ويژه سوپرونت در سيستم فاضالبي سوپردرینv، ضمن تامين هواي مورد 
نياز در صورت ایجاد كمترین فشار منفي دروني شبكه فاضالب، در اسرع وقت، از انتقال 
هــوا در جهت معكوس، یعني از درون شــبكه به داخل ســاختمان جلوگيري به عمل 

مي آورد. به عبارت دیگر شير هاي سوپرونت به صورت یک طرفه عمل مي نمایند.
شــير هاي ســوپرونت با توجه به طراحي ویژه نياز به تعمير و نگهداري نداشــته و طول 

عمري به اندازه طول عمر لوله و اتصاالت سيستم فاضالبي سوپردرین دارند.

)Point of Need( رساندن به هنگام هوا به محل موردنياز 
 ارتقاي كارآیي سيستم ونت )حتي باالتر از نسبت 1:1 قطر لوله هاي ونت 

به قطر لوله هاي دفع فاضالب(
 حذف لوله كشي ونت

 افزایش سرعت و دقت اجراي سيستم فاضالب
 تامين بهداشــت و ســالمت 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 پشت بام، كاهش تعداد عصایي 

 آزادي عمل بيشتر در طراحي معماري
 صرفه جویي در هزینه هاي حمل و انبارش

 بدون قطعات مكانيكي و عدم نياز به نگهداري و تعميرات
 ضمانت تعویض مادام العمر

 مناسب براي كليه ي ساختمان ها از یک طبقه تا بلندمرتبه

سوپرونت50 و سوپرونت100
راه حل جايگزين برای لوله كشی ِونت

ونت متفاوت

انتخاب با شماست...
به هرحال شما می توانيد برای هوارسانی به سيستم   سوپردرین ساختمان خود، 
نصب شيرهای سوپرونت و یا اجرای شبكه ی لوله كشی ِونت را انتخاب كنيد. 

هر دو انتخاب مطمئن است، چون با پشتيبانی سوپرپایپ انجام می شود.



شيرهاي سوپرونت توسط مخترع و صاحب تكنولوژي، 
شركت اســتودر شريك تجاري شــركت سوپرپايپ، 

توليد و تامين مي شوند. 
تاكنون، مدت  اين تكنولوژي  ابداع  از زمان  اســتودر 
30سال است كه در اين زمينه متخصص ترين در جهان 
كارخانجات متعدد و شبكه ي گسترده ي  با  و  اســت، 
توزيع، ساليانه ميليون ها شــير ِونت را توليد مي كند. 
اين محصوالت در بسياري از پروژه هاي شاخص جهان 

مورد استفاده قرار مي گيرند.
     

 تمامي شيرهاي ســوپرِونت مطابق با استانداردهاي 
به طوري كه  توليد مي شــوند،  موردنظر ســوپرپايپ 
پيش از خــروج از كارخانــه، دو بار تســت مطابق 
بــا اســتانداردهاي جهانــي EN 12380 )اتحاديه 
و )امريــكا(   1050/ANSI/ASSE:1051  اروپــا(، 
AS/NZS 4936:2002 )استراليا و نيوزيلند( را سپري 

مي نمايند.

استاندارد  باالترين كالس  در  شيرهاي ســوپرونت   
داراي  و  دارنــد  قــرار   )A1كالس(  EN 12380
و مســكن، تحقيقات ســاختمان  مركز   تاييديه هاي 

 CE KEYMARK ،DIN Geprüft ،BBA
WaterMark، و ASSE مي باشند.

بلند مرتبــه  ســاختمان هاي  در  تاسيســات 
ویژگي هــا و پيچيدگي هــاي خــاص خود را 
دارد، كــه حل آن جز با دانش و طراحي دقيق 
مهندسي امكان پذیر نيســت. عملكرد كارآمد 
شــبكه ي ونت در سيســتم فاضالب  این نوع 
ســاختمان ها كه از ارتفاع زیاد برخوردار است 
یكي از این پيچيدگي هاست. در ساختمان هاي 
مرتفع پيدایش امواج فشــار مثبت گذرا )فشار 
معكــوس( در سيســتم فاضــالب ، عملكرد 

سيستم فاضالب را دچار اختالل مي كنند.

ســوپرونتP،  تنها راه حل موجود در جهان 
براي مشكل ونت فاضالب ساختمان هاي بلند 
مرتبه - از 8 طبقه به باال – است كه كارآمدي 
آن در مهم ترین و مرتفع ترین ســاختمان هاي 
 Pجهان به اثبات رســيده اســت. سوپرونت
ميراكننده ي امواج فشار مثبت است كه توسط 
دانشگاه هریوت-وات اسكاتلند اختراع شده و 
انحصارا توسط شركت استودور توليد مي شود. 
ســوپرونت P به همــراه ســوپرونت 50 و 
ســوپرونت 100، راه حلــي مطمئن و ایده آل 
براي بازگرداندن فشــارهاي ایجاد شــده در 
سيســتم فاضالب به فشــار آتمســفریک، 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 یا محيط 

اطراف
• عدم نياز به نگهداري و تعميرات

• ضمانت مادام العمر

تنها راه حل موجود در جهان براي ساختمان هاي بلند مرتبه 

Pسوپرونت



كم صدا تر بــودن، يكي ديگر از مهم ترين داليل 
متفاوت بودن سوپردرينv  است. تركيب جديد 
و ارتقــا يافته ي مواد اوليه در ســاخت لوله و 
اتصاالت سيســتم فاضالبي سوپردرين v باعث 
كاهش ميزان انتقال صدا به داخل ســاختمان 

مي گردد.
آزمايشــگاه هاي  در  ســوپردرين  صدايي  كم 

مستقل آلمان تاييد شده است.
همچنين در ســوپردرين v بســت هاي ويژه ي 
تك پايــه، با كيفيــت بــاال، داراي روكش از 
اين نوع روكش عالوه  EPDM اســت.  جنس 
بر جلوگيري از ســايش و خوردگــي بر روي 
نيز موثر  انتقــال صدا  پلي پروپيلن، در كاهش 

است.

كم صداتر

حد صدا
شاید صداي كاركرد اقالم تاسيساتي و برقي در داخل 
ساختمان مثل لوله هاي آب و فاضالب، فن كویل هاي 
ســقفي و زميني ، هود آشــپرخانه و یا حتي صداي 
فن یک كامپيوتر خانگي…، به اندازه صداي ناشي از 
ترافيک ، 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 یا انتقال 
و انتشــار آن را تحت كنترل قرارداده، و در چارچوب 
نتایج تحقيقات و اســتانداردهاي تعریف شــده براي 
محيط هــاي مختلف یک ســاختمان، بتوانند بهترین 
شرایط آســایش را براي زندگي انسان در آن محيط 

فراهم نمایند.
طبق اســتانداردها، هيچ فضایي كامال بي صدا نيست، 
ولي ميزان مجاز و اســتاندارد صــدا در محيط هایي 
با كاربري هــاي مختلف و همچنيــن در بخش هاي 
مختلف ســاختمان، آن گونه كه آسایش انسان فراهم 

باشد متفاوت است.
ميزان اســتاندارد صدا در محيط هایی مثل كتابخانه 
یا اســتودیوی ضبط در مقایسه با یک واحد مسكوني 
متفاوت است. همچنين در یک واحد مسكوني ميزان 
اســتاندارد صدا در ســالن پذیرایي، آشپزخانه و اتاق 

خواب یكسان نيست.

شبكه ي فاضالب و انتقال صدا 
عوامــل متعددي در ميــزان انتقال صدا از شــبكه ي 
فاضــالب به داخل ســاختمان نقش دارنــد. از جمله 
رعایت اصول طراحي معماري مثال در خصوص تعيين 
محــل داكت هاي تاسيســات، و یا طراحي شــبكه ي 
فاضالب ســاختمان و نحوه ي اجراي آن- درخصوص 
محل قرار گيري لوله هاي عمودي در داكت، و یا زوایاي 
اتصــال لوله هاي عمودي و افقي در شــبكه.  ولي یكي 
دیگر از عوامل موثر در ميزان انتقال صدا، نوع و جنس 

اجزای شبكه ي فاضالبي ساختمان است.



vلوله و اتصاالت در سيستم سوپردرين
بر مجموعه ي  سيستم ســوپردرینv مشــتمل 
كاملــي از انواع لوله و اتصاالت در ســري HT و 

سريSK ، براي هر نوع كاربري مي باشد.
انتخــاب دقيــق و مطمئن نوع لولــه و اتصاالت 
سيســتم فاضالبي، تابعــي از نوع ســاختمان، 
مسير هاي اجرایي و ميزان مجاز و استاندارد صدا 

در آن بخش از ساختمان است.
به عنــوان مثال اگــر لوله و اتصاالت سيســتم 
فاضالبي در ســقف كاذب یک سرویس بهداشتي 
مســتقل اجرا گردد، انتقال صــداي فاضالب به 
محيط از درجه اهميت كمتري نسبت به اجراي 
همان سيستم در سقف كاذب یک اتاق خواب و 
یا یک كتابخانه برخوردار مي باشــد. پس بهترین 
لوله ي مناســب براي این بخش از مســير اجرا،  
سوپردرين ســري HT  كــه كم صداتر است 
مي باشد. ولي در ســقف كاذب یک اتاق خواب، 
لوله سوپردرين ســري SK كه كم صداترین 

است مناسب ترین انتخاب است.

 )Air Borne ( انتقال صدا از طريق هوا
انتقال صداي ناشــی از عبور جریان فاضالب از طریق 
جداره لوله به محيط مســكونی را روش انتشار صوت 
از طریق هوا) Air Borne(  مي نامند. این نوع انتقال 
صدا مســتقيما تحت تاثير نوع مواد اوليه و ضخامت 

جداره لوله و اتصاالت سيستم فاضالبي مي باشد.

 vبست هاي ويژه در سيستم سوپردرين
در سوپردرینv  عالوه بر كم صداتر بودن لوله ها، 
براي جلوگيري از انتقال لرزش سيستم در هنگام 
عبور سيال، بســت هاي همخوان با این سيستم 
داراي پوشش  ویژه اي از جنس EPDM هستند 
كــه عالوه بر نگهداري لولــه و اتصاالت در محل 
خــود، نقش مهــم و ویژه اي در كاهــش انتقال 
صداي ایجاد شــده در سيستم فاضالب از طریق 

سازه به داخل ساختمان دارند.

 انتقال صدا از طريق سازه
)Structure Borne( 

لرزش هاي ایجاد شــده ناشــي از عبور سيال از 
درون لوله هــاي فاضالب از طریق ســاپورت ها و 
بســت ها ابتدا به ســازه، و طبعا به داخل محيط 
مسكونی منتقل می شــود. این روش را، انتقال 
  )Structure Borne ( صــوت از طریــق ســازه
مي نامند . این نوع از انتقال صدا نيز مستقيما به 
نوع بست هاي مورد استفاده در خطوط عمودي و 

افقي  بستگي دارد.

برای محيط ها و یا بخش هایی از ساختمان كه عدم انتقال 
صــدای فاضالب از درجه ی اهميت بيشــتری برخوردار 

است سوپردرین سری SK مناسب ترین انتخاب است.
لوله و اتصاالت فاضالبي SK با جداره ي ضخيم، مكمل سيستم 
فاضالبي سوپردرینv براي كاربردها و نيازهاي خاص است. 
ویژگي هــاي مكانيكي بي نظير این لوله قابل مقایســه با 

لوله هاي چدني است. 
عــالوه بر مقاومت مكانيكي، دیــواره ي ضخيم این لوله، 
باعث كاهش انتقال صدا از طریق هوا و اجزاي ساختمان 
شده و آن را به یكي از كم صداترین لوله هاي فاضالبي در 
جهان – حتي بدون استفاده از بست هاي خاص - تبدیل 

مي كند. 

 مجموعه كامل لوله و اتصاالت از جنس پلي پروپيلن 
تقویت شده

DIN 1986-100 و DIN 12056 تطابق تایيدشده با 
)1.6 g/cm3( جداره ي ضخيم با دانسيته ي باال 

 از سایز 56 تا 200 ميلي متر 
 خواص آكوستيكي و خواص مكانيكي عالي

 هم خوانــي با سيســتم فاضالبي ســوپردرینv و 
سوپرونت

و   DIN 4109 در   SST III رده  كم صداتریــن:   
VDI 4100 با حداقل نياز به بست خاص یا عایق بندي

 تحمل آب داغ تا 90 درجه سانتيگراد
PH2-PH12 مقاومت شيميایي 

DIN 4102  در استاندارد B2 :رده ي آتش گيري 

SK. . . كم صداترين



مقاومت بيشتر.....
 vلوله و اتصاالت سيســتم فاضالبي ســوپردرین
در برابــر آب 110 درجه به صورت موقت مقاوم 
اســت، به طوري كه در مقابل دماي آب خروجي 
از ماشين ظرفشویي و لباس شویي و یا آب مورد 
استفاده در آشــپزخانه هاي صنعتي، كه از دماي 

باالیي برخوردار مي باشد، مقاوم است. 

مقاومت شيميايي.....
سيســتم فاضالبي ســوپردرینv در برابر عبور 
فاضالب با خواص اســيدي و یا قليایي در دامنه 

PH2-PH12 مقاوم است.
 

حلقه هاي آب بندي.......
حلقه هــاي آب بندي در سيســتم هاي فاضالبي 
ســوكتي نقش اساســي و مهم در آب بندي دراز 
 vمدت سيستم دارد. سيستم فاضالبي سوپردرین
مجهز بــه حلقه هاي آب بندي طبق اســتاندارد 

مطابق استاندارد هاي جهاني

لوله و اتصــاالت ســوپردرین دارای 
  DIN 1451-1 تطابق تایيد شــده با
و DIN 19561-10 اســت و عالوه بر 
جهاني،  تایيدیه هاي  و  اســتانداردها 
تحقيقات  مركز  فني  گواهينامه ي 
مسكن  وزارت  مسكن  و  ساختمان 

و شهرسازي را نيز اخذ كرده است.

وتفاوت های دیگر...

مقررات ملي ساختمان ايران، و سه راهي بازديد 
سه راهي هاي بازدید سوپردرین عالوه بر تطابق با استاندارد هاي كيفي 
جهاني، در چارچوب مقررات ملي ایران توليد مي شوند. بدین صورت 
كه قطر بازشوي سه راهي بازدید، در قطرهای پایين تر از 100 ميليمتر، 
مطابق با قطر لوله  - و در قطرهای باال تر از 100 ميليمتر یعني 125 و 

160 ميليمتر، حداقل برابر با 100 ميليمتر است. 
 تســِت سيستم فاضالبی ســوپردرينv با استفاده 
از بالن ويژه ی تســِت روتنبرگر كه توســط شركت 

سوپرپايپ پيش بينی شده است، انجام می شود.

EN681 ساخت شركت M.O.L آلمان– متعلق 
به شركت اوستندورف- است.

دير سوز و يا سخت سوز.....
در صورت بروز آتش ســوزي در ســاختمان، با 
توجه به عبــور لوله هاي فاضــالب در داكت ها، 
احتمال سرایت آتش از این فضا به دیگر طبقات 
وجود دارد، سيستم فاضالبي سوپردرینv دارای 
رده ی B1 از اســتانداردDIN 4102  است، و به 
دليل دیر ســوز بودن  از انتقال آتش جلوگيري 
مي نماید و در صورت حذف شــعله، خود به خود 

خاموش مي گردد.

و استاندارد در جزئيات.....
سيستم فاضالبي ســوپردرین در رنگ، ضخامت 

جداره، وزن و طول ... نيز استاندارد است.
طول لوله هاي سوپردرین با حذف سوكت محاسبه 
مي شــود. به عنوان مثال طول لوله ي یک متري 

سوپردرین معادل یک متر و6 سانتيمتر است.

  



قطر باال، مقاومت بیشتر

تطبيق پذيري و انعطاف باال...
در سيســتم فاضالبي سوپردرینv، با انتخاب های بيشتر در 
لوله و اتصال، به لحاظ نوع، سایز، طول و زاویه، راه حل هاي 
بســيار موثرتر و كوتاه تــري را در زمان طراحي و همچنين 
هنگام اجراي سيســتم، در اختيار طراح و مجري سيســتم 

قرار مي دهد.

سايز  از 32 الي 400 ميليمتر
لوله و اتصاالت ســوپردرینv به صورت سري كامل، از قطر 

32 الي 400 ميليمتر قابل عرضه مي باشد.
لوله ي32 سوپردرینv كوچک ترین سایز موجود در لوله هاي 
سوكتي از جنس پلي پروپيلن است. لوله ي32 سوپردرینv براي 
لوله كشي درین فن كویل، انواع كولر هاي گازي و اسپليت ها 

مورد استفاده قرار مي گيرد. 

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

محوطه پمپ بنزین ها ایده ال می سازد.
 مجموعه ي كامل لوله و اتصاالت از پلي پروپيلن

   تقویت شده با مواد معدني
و   DIN EN 14758-1اســتاندارد مطابــق   

DIN EN 1852-1   
 تحمل بار خودروهای سنگين طبق SLW 60 )در

    عمق 80 سانتيمتري(
 از سایز 110 تا 500 ميلي متر

SN 10 - دیواره ي ضخيم 
 نصب راحت تر، دوام عالي

 مقاوم در برابر ایجاد و انتشار ترك
 پایداري در شرایط سخت

 تحمل آب داغ تا 90 درجه سانتيگراد
از  شــيميایي  خوردگــي  برابــر  در   مقاومــت 

 PH2-PH12    

KG
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87

45

15
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زاويه
اتصــاالت در سيســتم 
 vســوپردرین فاضالبي 
مشــتمل بر زوایاي 15، 
30، 45، 67 و87 درجه 

مي باشد.
به این ترتيب مجموعه اي 
كامــل بــراي تمامــي 
سایز ها قابل عرضه است 
كه تطبيق پذیري مسير 
راحت تر  را  نقشه  و  اجرا 
و امكان پذیرتر مي كند.

ابتكاري ساده 
براي سرعت و سهولت در اجرا

تمامي لوله هاي ســوپردرینv در تمامي سایز ها و طول ها 
مدرج  به ســانتيمتر اســت. وجــود متــر روي لوله هاي 
ســوپردرینv باعث مي شــود 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 
لوله هاي سوپردرینv، براي ناظرین پروژه نيز متره كردن 

را ساده تر و سریع تر مي نماید. 

طول هاي ويژه   150،75،15 سانتيمتری
انواع لوله هاي یک ســر سوكت و دو سر سوكت 
ســوپردرینv با طول هاي ویژه ي 15، 75و150 
ســانتيمتري، در كنار دیگر طول هاي لوله یعنی 
25، 50، 100، 200و300 ســانتيمتري، موجب 
مي شود عمليات برش به صورت قابل توجه كمتر 
شــده، پرت لوله كاهش یافته و در نهایت سرعت 

اجراي سيستم به مراتب افزایش یابد.
لوله هــاي 5 متري بدون ســوكت نيــز یكي از 
تمایزهای لوله هاي ســوپردرین اســت كه براي 
اجراي ونت در شاخه هاي عمودي و افقي مي توان 

از آن استفاده كرد.



 

انتخاب حتی در جزيی ترين قطعات
الســتيک بوگير همانطور كه از اسمش 
پيداســت نقش موثري در جلوگيري از 
نفوذ بوي نامطبوع از محل ارتباط سيفون 
لوازم تاسيســاتي منجمله ســينک و یا 
روشویي... به داخل فضاي سرویس دارد. 
سيستم فاضالبي سوپردرین با دراختيار 
داشتن مجموعه كاملي از الستيک هاي 
بوگير امكان هوا بند كردن محل ارتباط 
هر وسيله  ي بهداشتي به شبكه ي فاضالب 

را به سهولت فراهم مي آورد.

بست سوكت
ایــن بســت ویــژه ی سيســتم فاضالبي 
سوپردرین و جهت نصب بر روي اتصاالت، 
خصوصا در خطوط آب باران مي باشد.بست 
ســوكت به راحتي بــر روي اتصال نصب 
گردیده و با نصب بســت سوكت، اتصاالت 
تا 2 بار فشــار ) حدودا 20 متر ستون آب( 

مقاوم خواهند شد.
 قابليت نصب بسيار ساده و راحت در هر 

زمان
 اطمينان بيشتر از تحمل فشار اتصاالت 

 قابليت نصب بــر روی لوله های خروجی  
سپتيک تانک كه دارای پمپ، تا 2 بار فشار 

هستند
 قابليت نصب بر روی خطوط آب باران تا 

2 بار فشار

قابليت  منحصر بفرد 
اجرايي راحت تر در باز سازي ها... 
در بازســازي ها و یــا اضافــه نمودن 
بخش هــاي جدید به ســاختمانهاي 
قدیمي جهت ارتباط سيستم فاضالبي 
جدید با سيستم هاي سنتي مانند چدن 
و یا فلزي نياز به اســتفاده از اتصاالت 

خاص است.
سيستم فاضالبي ســوپردرین v، با در 
اختيار داشتن این اتصاالت، امكان ارتباط 

سریع و بدون مشكل را فراهم مي آورد.

اتصاالت ويژه 
براي اجرايي راحت تر ...

اتصــاالت  در  بيشــتر  انتخاب هــاي 
سيســتم فاضالبي سوپردرینv مانند 
بلند،  تبدیل هاي  كوتــاه،  تبدیل هاي 
سوكت بلند، ســوكت رابط، چهار راه 
كنــج و ... در اتصــالِ خطوط افقي و 
عمودي، شــيب بنــدي صحيح، و در 
شرایط خاص اجرایي، بسيار كارگشا و 
در سرعت و سهولت عمليات اجرایي 

تاثيرگذار است.

سيفون يك تكه
سوپردرین،  جدید  سيفون های  در 
یک جوش از قسمت گلویی سيفون 
حذف و به صورت یک پارچه توليد 
گردیده است. این تغيير مهندسی 
منجر به صيقلی تر شــدن ســطح 
داخلی سيفون، عبور روان تر سيال 
و كاهش احتمال رسوب پذیری در 
گلویی سيفون می گردد. در صورت 
گرفتگی نيز بــا حذف جوش، فنر 
زنــی به مراتــب راحت تــر انجام 

می شود.

سيفون موفه دار
این نوع سیفون می تواند در کاربردهایی که 
نیاز کارگاه  "سیفون یک تکه"پاســخگوی 

نیست، استفاده شود؛ مانند:
• اتصال کف خواب های توالت ایرانی

 به صورت مستقیم به سیستم فاضالب
• محل نصب مصرف کننده از محل نصب 

سیفون فاصله داشته باشد.
• علمک  بلند تری نسبت به علمک سیفون 

یک تکه مورد نیاز باشد.

قفل درپوش
قفل درپوش سوپردرین جایگزین مفتول 
سيمی است كه هم برای فيكس كردن دایم 
درپوش در انتهای خطوط افقی به عنوان 
موقت  نگهداری  برای  هم  و  سيخ زن، 
درپوش ها جهت تست سيستم فاضالبی 

به كار می رود.  



توانايی تامين در بزرگترين پروژه های كشور
سيســتم فاضالبی سوپردرینv، از طریق شــبكه ی گسترده ی دفاتر نمایندگی 

سوپرپایپ در سراسر كشور در دسترس شماست. 
سيستم سوپردرین، به ویژه سوپردرینv كه مكانيزم ونت آن متفاوت است، یک 
سيستم مهندسی است و مانند سایر سيستم هایی كه سوپرپایپ برای تاسيسات 
ســاختمان عرضه می كند، از پشــتيبانی گروه خدمات مهندســی سوپرپایپ 

برخوردار است. 

خدمات فنی و مهندسی
برای دریافت خدمات فنی – مهندســی، مشــاوره و نظارت به گروه پشتيبانی 

فنی ما تكيه كنيد.
گروه پشتيبانی فنی سوپرپایپ متشكل از مهندسين با تجربه و مسلط در اكثر 
دفاتر نمایندگی های ما آماده ی مشاوره، و محاسبات مورد نظر برای طراحی، و 

همچنين ارائه ی خدمات برای نصب و نظارت بر اجرای سيستم شما هستند.

خدمات نصب و اجرا
یكی از عوامل مهم و اثرگذار برعملكرد مطمئن سيســتم تاسيسات ساختمان 

شما، غير از كيفيت اجزا -  اجرای صحيح و دقيق سيستم است. 
ســوپرپایپ برای مجریان ســوپردرین دوره های آموزشی برگزار می كند. عالوه 
بر آن سوپرپایپ برای افزایش ســطح آگاهی مجریان نشریه ای را با نام مجری 
منتشــر و به رایگان توزیع می كند. مجریان عالقمند - و مهندسين ناظر دفاتر 
نمایندگــی ســوپرپایپ از آموزش های كافی نســبت به اصــول نصب صحيح 

برخوردارند، تا كارایی عملكرد سيستم فاضالبی ساختمان شما تضمين شود. 

ابزار
گاهی اوقات اســتفاده از ابزارهای نامناسب در هنگام نصب، به كيفيت عملكرد 
سيستم لطمه زده، و در نهایت منجر به بروز دردسرها و خسارات برای سازندگان 

و یا ساكنين ساختمان می شود. 
شركت سوپرپایپ برای آنكه مهارت مجریان كارآزموده اش به دقيق ترین ابزارها 
مجهز باشــد، مبادرت به تامين ابزار حرفه ای نصب سيستم فاضالبی سوپردرین 
از قبيل: ِســِت لوله بر و كونيک كن، آچار تسمه ای و بالن تست و ... از روتنبرگر 
آلمان نموده است. روتنبرگر معتبرترین و بزرگترین طراح و توليد كننده ی ابزار 

تاسيسات در جهان می باشد.    

بالن تست سيستم فاضالبی سوپردرين 
بالن  ویژه ي تســِت ســوپردرین كــه از روتنبرگر 
آلمان تامين می شــود، قابليت انجام تست لوله ي 
ســوپردرین از قطر 110 الي 160 ميلي متر را دارا 
مي باشــد. این وسيله توسط هوا تا فشار 1/3 بار پر 
شــده و مســير عبور لوله هاي عمودي را از طریق 
ســه راه بازدید و لوله هاي افقي را از انتهاي مسير، 

مسدود و سيستم را آماده تست خواهد نمود. 

خدمات ...



عالمتطول/ زاويه شرح
قطر

تصوير
32405075110125160

لوله ی سوپردرين يك سر سوكت

15 سانتيمتر

HTEM

--
25 سانتيمتر
50 سانتيمتر
-75 سانتيمتر
100 سانتيمتر
-150 سانتيمتر
200 سانتيمتر
-300 سانتيمتر

لوله ی سوپردرين دو سر سوكت

50 سانتيمتر

HTDM


-75 سانتيمتر
100 سانتيمتر
-150 سانتيمتر
200 سانتيمتر
-300 سانتيمتر

--5HTGL متریلوله ی سوپردرين ساده

زانو

15º

HTB


30º
45º
67º
87º

سه راه و سه راه تبديل

45º

32

HTEA

------
40-----
50-----
75-----
110----
125-----
160-----

67º

32------
40-----
50-----
75-----
110----

87º

32------
40-----
50-----
75-----
110----
125-----
160-----

UTU-بوشن تعمير
HTMM-بوشن

تبديل

32

HTR

------
40-------
50------
75------
110-----
125------
160-----

تبديل كوتاه
32

-
------

75------
110-----

--HTAM---سوكت رابط
--HTL--سوكت بلند
چهارراه كنج

67º

110HTED------

چهار راه
50

HTDA
------

75------
110-----

HTRE---سه راه بازديد
HTM-درپوش
HTUG---رابط لوله چدنی*
GA-Set---ست آب بندی برای رابط چدنی*

رابط لوله ی آهنی**
40

HTS
------

50-----

زانو سيفون**
40

HTSW
------

50-----
-----40/50/40HTDSW-زانو سيفون دوبل**

الستيك بوگير**
30

HTMG
-----

40-----
50-----

50100--سوپرونت
----سيفون يك تكه
-----رايزر سيفون
----بست دوپايه
-بست روكش دار
--بست سوكت
-حلقه آب بندی
500گرمی250گرمی150گرمیروان كننده

Vفهرست اقالم اصلی سوپردرين

* ست آب بندی مخصوص استفاده ی همراه با رابط لوله ی چدنی می باشد.             ** الستيك  های بوگير مخصوص استفاده ی همراه با رابط آهنی، زانو سيفون و زانو سيفون دوبل می باشد.

راهنما:    دارد  |   -  ندارد  |    تبديل



و باز هم باالتر...
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كارخانه ي ســوپرپایپ اینترناشنال – نخســتين توليدكننده ي لوله هاي پنج الیه ي تلفيقي در خاورميانه – در 
خرداد ماه ســال 1376 با 18 نفر در منطقه آزاد قشــم شروع به كار كرد. امروز آن جمع كوچک به خانواده ي 
بزرگي تبدیل شــده اســت كه به غير از همكاران رسمي شــركت، صدها نفر دیگر را نيز در قالب نمایندگان 
رســمي، عاملين فروش و مجریان، 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 الیه شــروع كردیم ولي ماموریت ما ایجاد توســعه و تحول در 
صنعت تاسيســات كشور از طریق بهره گيري از ایده هاي ناب و نگرش هاي جدید، 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 زیر را عرضه مي كنيم:

 سيستم نصب تاسيسات سوپرفيكس
vسيستم فاضالبي سوپردرين 

 سيستم لوله كشي سوپرپايپ+2
   به همراه شيرهاي سوپروالو و رايزر سيستم با اتصاالت مدوالر

 سيستم گرمايش كفي سوپرپايپ
 پمپ های ويلو

محصوالت مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم تر دیدگاه مهندســي، موجب شده است كه سوپرپایپ 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 معتقدیم حركت براي به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاري اســت. بنابراین بهبود مســتمر، اصل پایدار 
حاكم بر فعاليت هاي ما، هم در سيســتم ها و روش ها و هم در محصوالتمان است. گام هاي بلندي كه تاكنون 

برداشته ایم گواه توانایي ما در پيمودن راهي طوالني است. 

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

www.superdrain.ir info@superpipe.com @mojriplussuperpipe.ir
دفتر هماهنگي تهران:
خيابان مطهري، بعد از خيابان مفتح، شماره 159
تهران15766-38511
صندوق پستي: 15875-4191
تلفن: 82118       دورنگار: 88731159

vاطالعات بيش تر درباره ی سيستم فاضالبی سوپردرين

@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

فهرست اقالم راهنمای نصب كتاب فنی

www.superdrain.irسايت سوپردرين

شماره تلگرام و واتس آپ: 09358211800


