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شير ورودي واحدهاي ساختماني 

S ِسري

ول
حص

ی م
رف

مع



ســوپروالو S1: اتصاالت پرسي 
ســوپرپايپ+2 به صورت سرخود 

براي نصب سريع و مستقيم
اين شير از سايز 16 تا 32 موجود 

است.

سوپروالو S2: انعطاف در سايز و 
نوع اتصاالت ورودي و خروجي با 

T2 استفاده از اتصاالت

سوپروالو S3: بــا مهره هرزگرد 
در يك سمت و امکان استفاده از 
اتصاالت T2 در سمت ديگر جهت 
نصب سريع و آسان به فن كويل و 

كنتورهاي آپارتماني

سوپروالو S4: مهــره هرزگرد با 
طول شــير قابل تنظيم، و قابليت 
افزايش تا يك ســانتيمتر در يك 
سمت و امکان استفاده از اتصاالت

T2  در سمت ديگر

شــيرهاي سوپروالو سري S در چهار نوع متفاوت S3، S2، S1 و S4، راه حل جديد ديگري از سوپرپايپ است كه به 
عنوان مکمل شــيرهاي ورودي واحدهاي ساختماني سوپروالو، به سيستم لوله كشي سوپرپايپ +2 افزوده شده است و 
كارآمدي اين سيستم را باز هم افزايش داده است. قابليت هاي متنوع انواع شيرهاي سوپروالو سري S امکان انتخابهاي 

بيشتر را براي شما فراهم مي كند.

 راه حل ايده آل براي اتصال به فن كويل و كنتورهاي آپارتماني
شــيرهاي سوپروالو ســري S، همان امکانات سوپروالو سري T را براي نصب توكار در اختيار مي گذارند و براي قطع و 

وصل لوله هاي فن كويل يا براي شير كنتورهاي آپارتماني ايده آل هستند.

شيرهای

S ِسري

1cm

 S4 و قابلیت تنظیم و افزايش طول شیر تا 1 سانتیمتر 
ايــن ويژگي  منحصر به فرد اين امــکان را ايجاد مي كند تا در 
موقع لزوم، اتصال سيستم لوله كشي سوپرپايپ+2 به فن  كويل 
و همچنين كنتورهاي آپارتماني، بسيار راحت و در كوتاه ترين 

زمان و بدون نياز به رابط يا مغزي، قابل انجام باشد.
شير سوپروالو S1 سايز32

S به مجموعه شيرهای سوپروالو
اضافه شده است.



شــيرهای سوپروالو سري T، ســري ديگري از 
شيرهاي سوپروالو و تعريف تازه اي از شير قطع 
و وصل ورودي واحد ساختماني است. اين شير، 
يك شــير ربع گرد متفاوت با كيفيت متفاوت و 
ســاختاري متفاوت اســت كه به صورت توكار 
نصب مي شــود اما به راحتي شيرهاي روكار در 
دسترس است.  سوپروالو ســري T را مي توان 
در ديوار بيرون آپارتمان، در حمام يا سرويس، يا 
حتي روي سقف نصب كرد بدون اينکه به زيبايي 
لطمــه بزند. برای اطالعات بيشــتر می توانيد به 

بروشور سوپروالو T مراجعه كنيد.

تنوع در سايز و نوع اتصاالت ورودي و خروجي
امکان اســتفاده از اتصاالت متنوع T2 در سايزهاي 16، 
20 و 25، انعطــاف در نــوع و ســايز خروجي و ورودي 
را براي شــيرهاي ســوپروالو S3، S2 و S4 به ارمغان 

مي آورد.

همه كیفیت و راحتی را دوست دارند!

 • نصب سريع و راحت 
 )S1 امکان نصب مستقيم به سيستم لوله كشی سوپرپايپ+2 )سري • 

 )S4 و S3 جداسازي آسان )سري • 
 )S4 قابليت افزايش طول شير تا 1 سانتيمتر )سري • 

 )S4و S3 مهره هرزگرد جهت نصب آسان تر شير به سيستم هاي مختلف )سري • 
 )S1 انعطاف در سايز و نوع اتصاالت ورودي يا خروجي )به غير از سري • 

 • مکانيزم قابل تعويض- سرويس و نگهداري آسان 
 • تحمل 10 بار فشار و 90 درجه سانتيگراد حرارت در طوالني مدت 

 • قابليت تحمل فشار تست سيستم لوله كشي سوپرپايپ+2 ) 15 بار – دو ساعت ( 
 • آب بندي كامل بدون نياز به نوار تفلون 

 • محصول مشترك ايتاليا و سوپرپايپ اينترناشنال 
 • مجهز به توپی پليمر مهندسی ضد رسوب

 • آسان بازشو
 • دارای واشر آب بندی از جنس پليمر مهندسی

 DIN EN 13828 بدنه از برنج كم سرب مطابق با
)استاندارد اروپايي براي شــيرآالت مورد استفاده براي 

آب  آشاميدني در ساختمان(

T سوپروالو ِسری 
 سری ديگری از شیرهای سوپروالو

شماره فنيسايزشرح

S1 سري
202030562T
252030563T
322030564T

S2 2030565-سريT
S3 2030567مهره هرزگرد"3/4سريT
S4 2030569مهره هرزگرد"3/4سريT

T2 اتصاالت سوپروالو

رابط
162023263T
202023264T
252023265T

1/22023285Tرابط توپيچ 

1/22023275Tرابط روپيچ 
3/42023276T

قطعات يدكي
 S 2011725 مکانيزم شير سوپروالو سريT
2011719T رينگ تفلون DN15 )جفت(

Soft Turn

رابط های T2 با شيرهای  S4 , S3 , S2 قابل استفاده است.



كارخانه ي ســوپرپايپ اينترناشنال – نخســتين توليدكننده ي لوله هاي پنج اليه ي 
تلفيقي در خاورميانه – در خرداد ماه ســال 13۷6 با 1۸ نفر در منطقه آزاد قشــم 
شــروع به كار كرد. امروز آن جمع كوچك به خانواده ي بزرگي تبديل شده است كه 
به غير از همکاران رسمي شركت، صدها نفر ديگر را نيز در قالب نمايندگان رسمي، 
عاملين فروش و مجريان، شامل مي شــود و در سراسر كشور در پروژه هاي شاخص    

و مهندسي ساز حضور دارد.
اگرچــه ما توليد خود را با لوله هاي تلفيقي پنج اليه شــروع كرديم ولي ماموريت 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 همکاري با شــركت 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 سوپردرين 

 سیستم لوله كشي سوپرپايپ+۲
   به همراه شيرهاي سوپروالو و رايزر سیستم با اتصاالت مدوالر

 سیستم گرمايش كفي سوپرپايپ
 پمپ های ويلو

محصوالت مطمئن، خدمات متمايز و از همه مهم تر ديدگاه مهندســي، موجب شده 
است كه سوپرپايپ مورد اعتماد جامعه مهندسي كشور قرارگرفته و براي ما سابقه ي 

ارزشمندي از همکاري با هزاران پروژه ي بزرگ و كوچك را به ارمغان آورد. 
مــا معتقديم حركت براي به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاري اســت. بنابراين 
بهبود مســتمر، اصل پايــدار حاكم بر فعاليت هاي ما، هم در سيســتم ها و روش ها          
و هم در محصوالتمان اســت. گام هاي بلندي كه تاكنون برداشته ايم گواه توانايي ما 

در پيمودن راهي طوالني است. 
ايجاد تحول و تحقق كیفیت ممتاز جز با اين نگرش دست يافتني نیست.

SB
R

-0
17

-0
8

اطالعات بیشتر درباره ی شیرهای سوپروالو

و باز هم باالتر...
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www.superdrain.ir info@superpipe.com @mojriplussuperpipe.ir

دفتر هماهنگي تهران:
خيابان مطهري، بعد از خيابان مفتح، شماره 159
تهران15۷66-3۸511
صندوق پستي: 15۸۷5-4191
تلفن: ۸211۸       دورنگار: ۸۸۷31159

@mojriplus

8 2 1 1 8 @ s u p e r p i p e . i r

superpipe.ir

شماره تلگرام و واتس آپ: 0935۸211۸00

Tبروشور شيرهای سوپروالو سری راهنمای نصب

www.superpipe.ir                                              سايت

و باز هم باالتر...


