


شرکت لوله پلی اتيلن پرتو با بهره گیری از دانش فنی و استفاده از فناوری و تکنولوژی روز دنیا و کادر متعهد و متخصص 
درسیستم های لوله کشی بمنظور استفاده بهینه از منابع و حفظ سرمایه های ملی و افزایش طول عمر ساختمان ها در راستای 

توسعه پایدار کشور درسال 1376 تاسیس گردید.
آلمان  از کشور  لیسانس   کراسلینک(pex) تحت  اتیلن  پلی  پیشرفته  لوله های  تولیدات  با  را  این شرکت محصوالت خود 
درسال 1378 و همچنین لوله های پیشرفته سه الیه ضد نفوذ اکسیژن OX و پنج الیه با تکنولوژی لیزر Laserpex را با نام 

تجاری پایپکس PIPEX در ایران و خاور میانه در سال های 1384 و 1393 در دستور فعالیت خود قرارداد.

 online محصوالت تولید شده با بهره گیری از مواد اولیه شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی در پایپکس توليد و به صورت
و با استفاده از تجهیزات و ابزار دقیق پیشرفته از کشورهای سوئیس و آلمان کنترل کیفیت می شوند. و همچنين محصوالت 
توليد شده، در آزمايشگاه مجهز پايپکس توسط متخصصين مربوطه به طور منظم نمونه برداری شده و با استانداردهای مرتبط 
و   PEX های  لوله  برای   ISIR13205 ايران  ملی  استاندارد  و  آمريکا   ASTMF1281 يا  و  آلمان   DIN16893 و   DIN16892

استاندارد ISIR12753 برای لوله های پنج اليه مطابقت و کنترل کيفيت می گردند .

در راستای فرهنگ مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کنندگان، پایپکس با توجه ويژه به حفظ و ارتقائ کیفیت محصول 
گواهینامه  اخذ  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  تحقیقات  مرکز  از  فنی  گواهینامه  دارنده  اولین  عنوان  به 
برای  کشور  کیفیت  کنترل  و  نظارت  مرجع  باالترین  عنوان  به  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  موسسه  از  استاندارد 
تولیدات لوله های PEX و لوله های پنج الیه تحت لیسانس از شرکت Extra Plast آلمان همواره طبق استراتژی و برنامه های 

هدفمند پایپکس قرار داده شده است.

کنترل کیفیت



برای افزايش مقاومت حرارتی و فشاری پلی اتيلن خطی با استفاده از تکنولوژی مشبک نمودن يا به عبارتی اصالح ساختار 
مولکولی خطی پلی اتيلن به ساختار ملکولی مشبک يا سه بعدی به اين فرآيند  مشبک سازی می گويند که در آن پلی اتيلن 
به پلی اتيلن مشبک تبديل می گردد و با کلمه اختصاری PEX شناخته می گردد. روش های تبديل پلی اتيلن خطی به پلی 
اتيلن مشبک برای توليد  لوله PEX می تواند به  يکی از سه روش زير انجام شود که همه روش ها مطابق استاندارد از کیفیت 

الزم برخوردار می باشند .
روش PEX-a : ابتدايی ترين و نسل اول فن آوری (پراکسيدی- شيميايی)

روش PEX-b : روش دوم و نسل دوم تکامل فن آوری (هيدروليزی با آب گرم يا بخار)
تا-روش اتمی) روش PEX-c : روش سوم و نسل سوم تکامل فن آوری (بمبارارن پرتو های اشعه بِ

می   PEX-b مختلف کشورهای  اکثر  در  توليد،  راندمان  و  اقتصادی  بعد  از  توليدی  روش  ترين  متداول  جهانی,  آمارهای  طبق 
باشد. پايپکس توليدکننده هر دو روش a و b می باشد که به علت مزايای بيشتر توليد به روش b، توليدات خود را به اين 
روش بهينه توليد ارتقاء فن آوری داده است . لوله PEX توليد شده با هر سه روش باال مطابق استاندارد DIN16892 آلمان 
و استاندار ملی ايران ISIR13205، دارای صالحيت استفاده در سيستم های آب رسانی و حرارتی می باشد و تفاوت آن ها  در 

جنبه های مختلف مباحث توليدی خالصه می گردند.

فرآیند آزمایشات و نمونه برداری: 
• کنترل ضخامت جدار لوله ها در حین تولید با امواج اولتراسونیک (Ultra Sonic) در ۶ نقطه از محیط قطر لوله که این امر 

باعث می شود لوله ها با قطر و ضخامت یکنواخت و يکسان در دامنه استاندارد تولید گردند.
• کنترل قطرخارجی لوله در حين توليد با اسکنرهای ليزری .

• تست کلیه لوله های تولید شده با فشار ٢٠ بار برای مدت ٢٠ دقیقه که این تست برای اطمینان از سالمت لوله های تولیدی 
می باشد و تست ترمو و هيدرواستاتیکی لوله های پايپکس به مدت ١٠ساعت و فشار ٢٧ بار و دمای ٣٨ درجه سانتی گراد 

به همراه ساير تست های کشش و برست و آزمايشات خواسته شده در استانداردهای مرتبط .
• کوانتومتریک متالوژی آلیاژ برنج به کار رفته در اتصاالت که از این طریق اطمینان ١٠٠٪ از کیفیت مواد اولیه حاصل می شود 

و در نهایت کیفیت اتصال در دراز مدت تضمین می گردد.
ک داشتن اتصال  برای اطمینان از عدم م (X-Ray) کنترل کیفیت اتصاالت تولید شده از طریق عکس برداری با اشعه ایکس •

ک : حباب های ریز هوا که در هنگام ساخت اتصال در آن به وجود می آید به طور کامل مشخص می گردند) م)

PE-RT و PEX

PE-RT در پایپکس، این شرکت مناسب ترين لوله را  PEX و  به علت تولید همزمان لوله های تك و پنج اليه از پلیمرهای 
پيشنهاد می نمايد. لوله PEX دارای دامنه حرارتی -٩۵ تا +٩۵ درجه سانتی گراد (به شرط استفاده از سیاالت بدون انبساط 
حجمی در دامنه اين دماها) می باشد و مطابق مبحث ١۴ و ١۶ مقررات ملی ساختمان ايران، استفاده از اين نوع لوله پليمری 

برای سيستم حرارتی، برودتی و سيستم های بهداشتی مجاز می باشد.
اگر دامنه حرارتی مورد مصرف ٠ تا +٧٠ درجه سانتی گراد باشد، استفاده از پليمر PE-RT نيز در کنار لوله های PEX  مجاز 
می باشد ولی اين پليمر در مبحث ١۴ (مبحث گرمايشی) مورد تاييد قرار نگرفته است و نمی تواند برای سيستم لوله کشی 

حرارتی و برودتی مورد استفاده قرار گيرد.

موارد استفاده از لوله های PEX و PE-RT پایپکس

دقت ابعادیمقاومت فشاری

جدول مقایسه روش های تولید لوله پکس نسبت به یکدیگر

سرعت تولیدقیمت تمام شدهانعطاف پذیری
PEX-a نسل اول لوله
PEX-b نسل دوم لوله
PEX-c نسل سوم لوله

برخی از افراد سودجو به دلیل عدم اطالع تعدادی از مشتریان روش های تولید را به عنوان درجه کیفیتی معرفی می نمایند 
که این موضوع اصال" صحیح نمی باشد.



محصوالت پایپکس

PEXa,b لوله های

PEX

مواد اوليه این لوله از معتبرترين پتروشيمی های توليد کننده PEX از 
کشورهای اتریش و ایتالیا تهيه می شود. استفاده از بهترین مواد 

اوليه در لوله HT و تولید به وسیله پيشرفته ترين ماشین آالت روز 
جهان از کشورهای آلمان و سوئیس، موجب می گردد که این لوله از 
کيفيت همطراز محصوالت اروپايي ولی بسيار اقتصادی تر در اختيار 

مصرف کننده قرار گيرد. لوله های HT پايپکس در دو کالس فشاری 
Pn20 و Pn12.5 توليد می شوند، که لوله های توليد شده در کالس 

Pn20 نسبت به يخ زدگی از مقاومت باالتری برخوردار می باشند. 
کاربرد اين لوله مطابق با مباحث 14 و 16 مقررات ملی ساختمان در 
سيستم های لوله کشی بهداشتی، آب رسانی، حرارتی و برودتی، 

گرمايشی و ... در دامنه حرارتی 95- تا 95+ درجه سانتی گراد می 
باشد. همچنین این لوله دارای حافظه حرارتی می باشد.

PEX

اين لوله به رنگ زرد و فقط در سايز 16 ميلي متر  توليد می گردد. 
مواد اوليه این لوله از کشور کره جنوبی تهيه شده که باعث می شود 

قيمت این لوله نسبت به لوله HT اقتصادی تر باشد. اين لوله نيز 
همانند لوله HT به وسیله پيشرفته ترين ماشین آالت  روز جهان از 

کشورهای آلمان و سوئیس توليد می گردد که اين امر موجب می 
گردد که از کيفيت باال برخوردار باشد. کاربرد اين لوله مطابق با 

مباحث 14 و 16 مقررات ملی ساختمان در سيستم های لوله کشی 
بهداشتی، آب رسانی، حرارتی و برودتی، گرمايشی و ... می باشد اين 
لوله در کالس فشاری Pn20 توليد می گردد و دامنه دمای کاری اين 

لوله  50- تا 85+ درجه سانتی گراد می باشد همچنین این لوله دارای 
حافظه حرارتی نیز می باشد.

لوله کشی زیر کار (در کف) و سیستم های گرمایش و  برای  مناسب 
سرمایش از کف

پایپکس: لوله ای هوشمند با حافظه حرارتی!
لوله PEX دارای حافظه حرارتی می باشد و مصرف کننده با ساده ترين روش می تواند از نوع و کيفيت لوله اطمينان حاصل نمايد. برای اين کار ابتدا 
لوله را با ضربات چکش دو پهن نموده، سپس آن را در مجاورت حرارت قرار داده تا  به حالت شفاف درآيد که در اين حالت لوله هيچ گونه خاصيت 
چسبندگی پيدا نمی کند. لوله پس از مدت کوتاهی به شکل اوليه خود باز می گردد که اين ويژگی را حافظه حرارتی (Thermal Memory) می نامند.

لوله های ویژه سیستم گرمایش از کف

PEX/Ad/EVOH

لوله سه الیه ضد نفوذ اکسیژن  OX پایپکس بهترین لوله با بازدهی 
بسیار مطلوب برای سيستم های سرمايش و گرمايش از کف می 

باشد. ساختار اين لوله بسيار پيشرفته به ترتیب
 اليه داخلی (که از لوله پايپکس HT می باشد)، اليه ميانی (از چسب 
کوپليمر برای چسباندن اليه داخلی به اليه ضد نفوذاکسيژن) و اليه 

بيرونی (EVOH برای جلوگیری از نفوذ اکسيژن) می باشد.
کاربرد این لوله استفاده در سیستم های حرارتی بسته، پکیج و سایر 

سیستم های گرمایشی می باشد. ساختار پیچیده چند الیه به کار 
رفته در این لوله از نفوذ اکسیژن به داخل سیستم جلوگیری می کند 

و موجب کاهش استهالک اجزای موتورخانه می شود. همچنین این 
لوله دارای حافظه حرارتی می باشد.

اين لوله به رنگ نارنجی و در سايز 16 ميليمترتوليد می گردد. 
ساختار و مشخصات  توليدی آن همانند لوله های ECO پايپکس می 
باشد با اين تفاوت که  به علت ضخامت جداره کمتر این لوله نسبت 
به لوله ECO  دارای کالس فشاری پایین تری است که ويژه سيستم 
های گرمايش از کف تا دمای 60درجه می باشد. از جنبه  قيمتی اين 
لوله اقتصادی ترين لوله ويژه سيستم  گرمايش ازکف در کشور می 

باشد که اجرا سیستم گرمايش از کف بوسيله اين لوله از ساير 
سيستم های حرارتی همانند سيستم راديار وفن کوئل و تابشی و... 

بسيار اقتصادی ترمی باشد. 

PE-RT



ضد نفوذ اکسیژن دارای حافظه حرارتیمقاوم در برابر یخ زدگی سایزهای تولید تک، سه و پنج الیهدمای قابل تحمل

لوله های پنج الیه

مناسب برای لوله کشی روی کار و زیر سقف کاذب
• قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیری باال

• کمترین میزان مصرف اتصال در هنگام اجرا
• استفاده از تعداد کمتری ساپورت در هنگام اجرا
• دارای حداقل ضریب انبساط طولی در فضای آزاد

PEX/Al/PEX

لوله ECO پنج اليه پايپکس از جنس PEX می باشد که در اليه 
 ECO خارجی به رنگ زرد و اليه داخلی بی رنگ می باشد. لوله
قابليت تحمل دمای تا +٩٠ درجه را دارد و قيمت اقتصادی آن 

نسبت به لوله HT از ديگر مزايای اين لوله می باشد.

PE-RT/Al/PE-RT

اين لوله از لحاظ تحمل دما در کالس پايين تری قرار دارد. این 
لوله برای دمای ٠ تا +۶۵ درجه سانتی گراد طراحی شده است و 

مطابق مبحث ١۶ مقررات ملی ساختمان مصرف اين  لوله برای 
استفاده در سيستم های حرارتی مانند رادیاتور مجاز نمی باشد.

آخرین نسل لوله های پنج الیه با تکنولوژی لیزر برای اولین بار در ایران

PEX/Al/PEX

ضخامت داخلی ٢ برابری الیه داخلی LaserPEX نسبت به سایر لوله ها در سايز مشابه و عدم نياز به اورينگ در 
نازک، عدم  نمايد. روکش خارجی بسيار  را در دراز مدت تضمين می  آببندی  اطمينان  و  اتصاالت، سرعت  سرلوله 
آسيب حرارتی به اليه داخلی به علت جوش پيشرفته ليزر با نقطه کانونی بسيار متمرکز و يکنواختی جوش از ويژگي 
های برجسته و بی مانند جوش ليزر در آخرين نسل اين نوع لوله ها می باشد. اليه آلومينيوم نازک تر و قرارگيری 

آن در خارجی ترين قسمت لوله عملکردی همانند فنر خم لوله را در هنگام اجرا فراهم می آورد.

در حال حاضر پایپکس تنها تولید کننده لوله LaserPEX در ایران می باشد و شرکت های سودجو با هدف گمراه نمودن مصرف کنندگان 
اقدام به تبلیغات به تولید این لوله بسیار پیشرفته را می نمایند که در واقع محصوالتشان از نوع جوش آرگون می باشد. 



CCF و CF اتصاالت پرسی با تکنولوژی

مهره ماسوره های CCF پایپکس تکنولوژی جدیدی در آببندی 
اتصاالت می باشند. در این روش آببندی با محکم کردن مهره 

شکاف روی رینگ بسته شده و در اثر بسته شدن شکاف لوله به 
سر لوله اتصال پرس می شود. آببندی این اتصاالت در کمترین 

زمان و با باالترین ضریب اطمینان و بدون نیاز به ابزار آالت گران 
قیمت انجام می شود. مزیت دیگر این اتصاالت بر خالف اتصاالت 

پرسی چند بار مصرف بودن آن ها می باشد.

روش آببندی در اتصاالت CF، مانند روش CCF است با اين 
تفاوت که عمل پرس لوله به سرلوله از طريق محکم کردن پيچ 

مهره های تعبيه شده بر روی رينگ اتصال صورت می گيرد. 
آببندی کليه اتصاالت پايپکس از سايز ٣٢ ميلی متر به باال به 

روش مطمئن و راحت CF انجام می شود که اين اتصاالت نياز به 
ابزارآالت خاص و گران قيمت نداشته و از لحاظ اجرايی بسيار 

ساده و از لحاظ فنی بسيار مطمئن می باشند.

• عدم نیاز به ابزارآالت خاص و گران قیمت
• آببندی مطمئن تر به علت پرس کامل لوله به اتصال

• عدم خارج شدن محل اتصال از حالت آببند در اثر یخ زدگی

اتصاالت پرسی

نحوه آببندی در این اتصاالت به صورت پرس کردن حلقه استنلس 
استیل (Stinless Steel) به وسیله ابزار مخصوص پرس است که 
لوله را به سر لوله پرس می کند. برای اطمینان بیشتر از نحوه قرار 
هایی  حفره  استیل  حلقه  انتهای  در  سرلوله،  روی  بر  لوله  گرفتن 
وجود دارد که مجری را از قرار گرفتن لوله در محل خودش مطمئن 
فورج  مطمئن  روش  از  پایپکس  پرسی  اتصاالت  ساخت  در  سازد. 

استفاده می شود. 



اتصاالت پوش فیت

• عدم نياز به هرگونه ابزارآالت برای نصب
• قابليت مصرف مشترک در انواع لوله های پايپکس

• اقتصادی ترین اتصال برای انواع سیستم های لوله کشی
• قابليت منحصر به فرد چرخش اتصال روی لوله پس از نصب

• عدم به وجود آمدن افت فشار و تغيير دبی در محل اتصال به 
علت آببندی از روی لوله بر خالف ساير سيستم های مشابه

• تقليل سايز سيستم لوله کشی به اندازه يک سايز - استفاده از 
- و در  با همان بازدهی  لوله و اتصال سایز ١۶ به جای سایز ٢٠ 

نتيجه کاهش هزينه و افزایش بهره وری سيستم.

اتصاالت سایز باال و رایزری

•
•
•
•
•
•

• بسیار اقتصادی
• کاهش حجم و افزایش تنوع اتصاالت

• قابلیت استفاده مجدد در صورت خطای مجری
• قابلیت ترکیب و ساخت اتصاالت بنابر نیازهای اجرا

• قابلیت تغییر در ترکیب اتصاالت تا قبل از تست فشار
• نصب بدون نیاز به ابزار آالت بسیار گران قیمت پرسی

•
•
•

با اتصاالت رایزری پایپکس، بدون نیاز به هر گونه عملیات برش 
کلکتور  توان  می  ممکن  زمان  کمترین  در  و  کاری  جوش  و 

موتورخانه ساخت.
مزایای کلکتور موتورخانه پایپکس عبارتند از:

• زیبا، با دوام و استاندارد
• ساخت کلکتور استاندارد موتورخانه در چند دقیقه

• قابلیت اتصال لوله های فلزی و پایپکس به صورت همزمان

کلکتور موتورخانه

ساخت کلکتور استاندارد موتورخانه در کمتر از 1 دقیقه



کلکتورهای مدوالر

ترموستاتیکبرقیدستی

شیر سه منظوره

کلکتوری   کشی  لوله  سيستم  کننده  ارائه  اولين  عنوان  به  پايپکس 
و  نوين  های  روش  ارائه  با  دارد  تالش  همواره   ١٣٧٨ سال  در  کشور 
ارتقاء  در  موثر  سهمی  کشی  لوله  های  سیستم  در  هوشمندانه 
استانداردهای اجرايي در صنعت تاسیسات را در کشورداشته باشد. 
و  اکستروژن  روش  به  توليد  برنجی  آلیاژِ  کلکتورهای  اول  نسل  ارائه 
نسل دوم کلکتورهای فورج نيمه مدوالر و تجربیات اين شرکت موجب 
هر  گردد  می  موجب  کلکتورها  اين  گرديد.  مدوالر  کلکتور  اختراع  به 
تعداد انشعاب را بنا به نياز مصرف کننده با کمترين تنوع اتصال ايجاد 

نمود.
برخی از ویژگی های کلکتورهای مدوالر به شرح زير می باشند:

• سرعت اجرای باال
• تحمل فشار ١٠ بار بلند مدت

• آببندی بدون نیاز به تفلون و کنف
• دارای مغزی خروجی و شیر سرخود

• هواگیری بسیار آسان از قسمت باالی کلکتور
• قابلیت چرخش کلکتور و بدون خارج شدن از آببند

• ساخت کلکتور با تعداد خروجی دلخواه از ١ تا بی نهایت

ماکروباکس: راه حلی کم حجم و دکوراتيو

سيستم  اجرای  برای  است  جديدی  حل  راه  پایپکس  باکس  ماکرو  کلکتوری  کشی  لوله  سیستم 
کلکتوری با کمترين میزان اشغال فضا و بیشترین زیبایی. در اين روش کلکتورهای از پیش ساخته 
شده ماژوالر سيستم لوله کشی، در جعبه ای با حجم کم، در داخل ديوار واحد قرار می گیرند. سپس 
قاب دکوراتيو روی جعبه تمام مجموعه را به زيباترين روش مخفی می نمايد و تنها قسمت قابل 
م می باشد که امکان قطع و وصل سيستم را به راحتی برای  ر رویت دسته های شیر آبکاری شده با کُ
کاربر فراهم می کند. ورودی و خروجی های ماکروباکس سایزهای 16، 20 و 25 میلی متر می باشند.

ورودی

ورودی

خروجــــی هاخروجــــــــی ها



سیستم های لوله کشی

سیستم لوله کشی کلکتوری PCS پایپکس

سيستم لوله کشی کلکتوری به عنوان مطمئن ترين روش لوله کشی در جهان شناخته شده می باشد. اين سيستم از طريق 
قرار گرفتن کلکتورهای آب رسانی و حرارتی در داخل جعبه مرکزی يک واحد مسکونی اجرا می شود. پایپکس به عنوان پیشرو 

در صنعت تاسیسات کشور برای اولین بار در ایران این سیستم لوله کشی را ارائه کرده است.

سيستم لوله کشی کلکتوری پایپکس (PCS) به علت عدم استفاده از اتصاالت در طول مسير و در کف، مطمئن ترين شيوه لوله 
کشی می باشد. در ضمن به علت عملکرد ذخيره ای کلکتورها، فشار آب متعادل شده و افت فشار در هم زمانی مصرف به 
حداقل می رسد. همچنين در اين سيستم در صورت استفاده از لوله خرطومی، تعويض لوله بدون تخريب بنا نيز به راحتی امکان 

پذير خواهد بود.

•
•
•

• اقتصادی
• به حداقل رسیدن افت فشار در ضریب همزمانی باالی مصرف

• افزایش ضریب اطمینان سیستم لوله کشی به علت عدم استفاده از اتصال در کف

قابلیت تعویض لوله بدون تخریب بنا

سیستم لوله کشی کلکتوری PCS4 پایپکس روش ابداعی جدیدی است. این سیستم لوله کشی با کمترین مصرف اتصاالت 
و باالترین ضریب اطمینان، اقتصادی ترین روش اجرای سیستم لوله کشی می باشد. برای هماهنگی هرچه بیشتر طراحی 

سیستم PCS4 کلیه اتصاالت مربوطه ویژه این روش نیز در پایپکس طراحی و تولید شده اند.
این روش فقط در ساختمان هایی که از سیستم پکیج و یا آبگرمکن استفاده می کنند، قابلیت اجرایی دارد.

بسیار اقتصادی، راه حل پیشنهادی پایپکس برای انبوه سازان

PCS4 روش

تک انشعابی
کنترل باال بر روی شیرآالت و کاهش افت فشار در همزمانی مصرف

PCS1 روش

تک انشعاب دوش و سری برای سایر انشعابات
کنترل مجزا روی دوش از سایر انشعابات (کاهش مصرف لوله)

PCS2 روش

سری کامل
حداقل مصرف لوله در سیستم لوله کشی

PCS3 روش

 در ادامه با انواع روش های اجرایی سیستم لوله کشی کلکتوری پایپکس آشنا می شویم:



PTS سیستم لوله کشی سنتی

مبنای این سیستم، لوله کشی با لوله های شاخه ای 
اتصاالت  با  انشعاب در کف  PP به صورت  و  فلزی 
زياد و تقليل سايز لوله به صورت مخروطی است که 
این امر باعث افزايش ضريب نشت و افت فشار می 

شود.
در سيستم PTS پایپکس، از لوله های رولی انعطاف 
پذير استفاده می شود که باعث می شود از تعداد 
بسيار کمتری اتصال استفاده شود و احتمال نشتی 
پايپکس  اتصاالت  برسد.  به حداقل  افت فشار  و 
برای اين سيستم لوله کشی، سه نوع  پرسی، مهره 

ماسوره ای و پوش فیت می باشند.

سیستم لوله کشی انشعابات کنتورهای آب شهری (آبفا)

همه ساله میلیون ها لیتر آب تصفیه شده شهری به علت استفاده از انشعابات معیوب و غیر استاندارد و دالیل دیگری از جمله ضربه قوچ، فشار 
ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین، پوسیدگی شبکه و ... به هدر می رود. در کنار این هدر رفتن آب مبالغ هنگفتی نیز صرف کنده کاری، 
تعویض و مرمت لوله های فرسوده و معیوب می گردد. استفاده از لوله پایپکس یکی از راهکارهای جلوگیری از به وجود آمدن خسارت های اشاره شده 

در باال می باشد. مزایای استفاده از لوله پایپکس در انشعابات شهری تا کنتور به شرح زیر می باشد: 
• تحمل فشار دائمی به میزان ٢٠ بار به مدت ۵٠ سال برای آب با دمای ٢٠ درجه سانتی گراد (مطابق استاندارد DIN16893 آلمان) 

• مقاومت باال در برابر یخ زدگی به علت داشتن دامنه حرارتی -١٠٠ تا +١٠٠ درجه سانتی گراد (لوله های PEX تک الیه) 
• خاصیت برگشت پذیری پس از له و یا دو پهن شدن به علت داشتن حافظه حرارتی

• مقاومت باالی هیدرو استاتیکی سیستم لوله کشی در برابر ضربه قوچ
• قابلیت انعطاف پذیری باال و در نتیجه استفاده از حداقل اتصال

• عدم نیاز به ابزار آالت خاص و گران قیمت
• کامال بهداشتی برای آب آشامیدنی

• عدم پوسیدگی در دراز مدت
لوله پایپکس• بسیار اقتصادی 

شیر قطع و وصل جریان

کنتور آب

شیر شبکه

PIPEX

PIPEX

سیستم کلکتوری پایپکس
PCS1 روشPCS2 روشPCS3 روشPCS4 روش

جدول مقایسه انواع سیستم های لوله کشی

سیستم  سنتی
پایپکس

سیستم سنتی
با لوله فلزی و سبز

سرعت اجرا
هزینه تمام شده

کنترل مرکزی روی انشعابات
میزان افت فشار

کنترل روی واحدهای مصرفی
میزان مصرف لوله در هر پروژه

احتمال نشتی (به علت استفاده از اتصال در کف)
قابلیت تعویض لوله بدون تخریب بنا

باال
زیاد

بسیار زیاد
بسیار کم

بسیار زیاد
زیاد

ندارد
* در صورت استفاده از لوله خرطومی تعویض لوله بدون تخریب بنا امکان پذیر می باشد.

دارد*

باال
متوسط

زیاد
کم

زیاد
متوسط

ندارد

دارد*

باال
کم

متوسط
متوسط

متوسط
کم

ندارد

دارد*

باال
بسیار کم

کم
متوسط

کم
بسیار کم

ندارد

دارد*

متوسط
زیاد

کم
متوسط

کم
متوسط

دارد
ندارد

پایین
متوسط

کم
زیاد

کم
متوسط

دارد
ندارد



سیستم گرمایش از کف

سيستم گرمايش از کف به دالیل زیر می تواند تا ۵٠٪ نسبت به سایر سیستم های حرارتی در مصرف انرژی صرفه جويی کند:
• تبادل کم دما بين کف و ديوارهای سرد.

• سطح تابشی بسيار بزرگ (به اندازه مساحت فضای مورد گرمايش) 
• دمای پايين آب در حال گردش در سيستم گرمايش از کف (بين ٣۵ تا ۵٠ درجه سانتی گراد) 

در ساختمان های بسيار بزرگ مانند سوله ها و يا مراکز تجاری که ارتفاع سقف آن ها قابل توجه و بيش از ٣ متر می باشد، 
استفاده از سيستم های سنتی مانند رادياتور و يا فن کوئل بسيار پرهزينه می باشد، زيرا هوای گرم به سمت باال حرکت می 
کند و سطح زمين سرد می شود. با سيستم گرمايش از کف پايپکس، انرژی به هدر نمی رود، زيرا گرما در جايی متمرکز شده 

است که بيشترين نياز انسان در آنجا می باشد (يعنی تا ارتفاع ٢/۵ متر از سطح زمين).

صرفه جویی در انرژی

حالت مناسب و ایده آل

سیستم گرمایش از کف پایپکس

حالت نا مناسب

اتالف انرژی

سیستم گرمایشی رادیاتور

حالت نا مناسب

اتالف انرژی

سیستم گرمایشی فن کوئل

گرمایش ايده آل، وضعيتی است که در آن گرمترين نقطه در کف زمين و دمای کم در ارتفاع باال و در نزديکی ارتفاع صورت 
باشد. علت نياز گرما در کف به اين دليل است که بيشترين تماس بدن انسان با زمين از ناحيه کف پا است و وجود هوای با 
دمای کم و خنک در ارتفاع صورت موجب می گردد که تنفس برای انسان راحت تر و مطبوع تر گردد. حال با اين تعريف در 

نمودار زير انواع سيستم های گرمايشی با منحنی گرمايشی ايده آل مقايسه می گردند.

16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24°

سیستم گرمایشی ایده آل سیستم گرمایش از کف سیستم گرمایشی رادیاتور سیستم گرمایشی فن کوئل

سيستم گرمايش از کف تکنولوژی جديدی می باشد که در چند دهه اخير رشد بسيار چشمگيری داشته است. سيستم گرمايش از کف امروزه در تمام 
جهان به ساير سيستم های گرمايشی مانند رادياتور و يا فن کوئل، در خانه های مسکونی، کارخانه ها و سوله های صنعتی ترجيح داده می شود.



استفاده از سیستم گرمایش از کف باعث می شود ذرات معلق در هوا، گردش بسيار کمتری داشته باشند و ديوارها به مرور زمان 
سياه نشوند و دوده نگيرند. حرکت ذرات معلق در هوا که قابل ديدن نيستند، باعث آزار و رنجش سيستم تنفسی انسان می 
شوند که در مقايسه با رادياتور و فن کوئل، در سيستم گرمايش از کف، اين پديده بسيار کمتر رخ می دهد. همچنين در 

سيستم گرمايش از کف نقاط مرطوبی در ديوار وجود ندارد که باکتری و قارچ بتواند در آنجا رشد و نمو کنند.

از  گرمايش  سيستم  مطبوع  و  يکنواخت  گرمای 
کف پايپکس در کف، حداکثر آسايش و راحتی را 
برای نمازگزاران در هنگام نشستن بر روی زمين 

فراهم می کند.

مساجد و اماکن مذهبی

کاربردهای سیستم گرمایش از کف

منازل مسکونی استفاده از سيستم گرمايش از کف پايپکس در 
و  تر  بزرگ  معماری  فضای  مسکونی  منازل 
سيستم  از  استفاده  شود.  می  دکوراتيوتر 
مصرف  هزينه  کاهش  موجب  کف  از  گرمايش 
سوخت تا ۴٠٪ در منازل مسکونی می شود. در 

اين سيستم ديوارها و پرده ها مانند سيستم رادياتور و فن کوئل دوده نمی گيرند 
و عمر نقاشی ساختمان به طور قابل مالحظه ای افزايش می يابد.

رستوران ها و هتل ها سيستم گرمايش از کف در رستوران ها و هتل 
و  یکنواخت  و  مطبوع  گرمای  ايجاد  علت  به  ها 
عملکرد بدون صدا، موجب فراهم شدن حداکثر 
در  گردد.  می  کنندگان  مراجعه  برای  آسايش 
انرژی و استهالک  ضمن به علت کاهش مصرف 

اجزای موتورخانه باعث کاهش هزينه های ماهيانه در اين نوع فضاها می گردد. 

گلخانه ها استفاده از سيستم گرمايش از کف در گلخانه 
ها باعث گرمايش يکنواخت در محيط گلخانه می 
شدن  گرم  باعث  کف  از  گرما  تشعشع  شود. 
ريشه گياهان  شده که اين امر موجب می شود 
توليد  راندمان  و  شود  تر  سريع  گياهان  رشد 

گلخانه ها افزايش پيدا کند.

کارخانه ها و سوله های صنعتی در محيط های صنعتی به علت ارتفاع زياد سقف 
های  سيستم  ساير  از  استفاده  صورت  در 
می  کارخانه  محيط  شدن   سرد  باعث  حرارتی، 
شود و کارگران در اطراف محيط های گرم تجمع 
کنند. گرمای يکنواخت سيستم گرمايش از کف 

اين  همچنين  شود.  می  سال  سرد  فصول  در  کارگران  آسايش  و  راحتی  باعث 
بسيار  و  صوتی  آلودگی  بدون  حرارتی  های  سيستم  ساير  به  نسبت  سيستم 

اقتصادی می باشد.

از کف در چمن زمين های  از سيستم گرمايش 
ورزشی برای آب کردن برف استفاده می شود و 
گرمای ايجاد شده در محل ريشه چمن باعث می 
شود تا چمن ورزشگاه هميشه شاداب بماند و 

از زردی آن جلوگيری می کند. 

چمن ورزشگاه ها

مدارس و اماکن آموزشی کف،  از  گرمايش  سيستم  يکنواخت  گرمای 
از  ناشی  های  بيماری  و  خوردگی  سرما  احتمال 
سرما در محيط های آموزشی را کاهش می دهد 
کالس  مفيد  فضای  رادياتور  حذف  علت  به  و 
و  اجرا  بحث  در  همچنين  کند.  پيدا  افزايش 

از کف نسبت به ساير سيستم های گرمايشی بسيار  نگهداری سيستم گرمايش 
اقتصادی تر می باشد.

مراکز تجاری گرمايش مراکز تجاری به علت داشتن سقف بلند و 
ورودی بزرگ، توسط سيستم های رايج گرمايشی 
عملی نمی باشد. سيستم گرمايش از کف به علت 
داشتن محيط گرمايشی به اندازه محيط مرکز تجاری 
و گرمايش يکنواخت از کف تا سقف مناسب ترين و 

مقرون به صرفه ترين سيستم گرمايشی برای این اماکن می باشد. 

استخرهای سرباز و سرپوشیده حرارتی  سيستم  ترين  مناسب  سيستم  این 
می  سربسته  و  روباز  های  استخر  محوطه  برای 
عدم  علت  به  کف  از  گرمايش  سيستم  باشد. 
اشغال فضا در محوطه، باعث زيبايی محيط شده 
و همچنين خطر ليز خوردن و برخورد سر با اشيا 

مختلف را به علت خشک شدن رطوبت در کف از بين می برد.

ذوب یخ ها،  جاده  سطوح  زير  در  کف  از  گرمايش  اجرای 
پارکینگ ها  و رمپ  پرواز  باندهای  روها،  پياده 
سطوح  روی  موجود  يخ  و  برف  شود  می  موجب 
ذوب شده و در نتيجه امکان رفت و آمد انسان 
برخاستن  و  نشتن  يا  و  ها  اتوموبيل  ها، 

اين  از  استفاده  همچنين  گيرد.  صورت  اطمينان  ضريب  باالترين  با  هواپيماها 
سيستم در سردخانه ها موجب می شود آب کردن برفک ها برای نظافت، که در 

روش سنتی چند هفته به طول می انجامید، ظرف مدت 24 ساعت انجام شود.

های  سيستم  ساير  از  تر  اقتصادی  بسيار  کف  از  گرمايش  سيستم 
گرمايشی است و داليل بسيار ديگری نيز وجود دارند تا از اين روش 

استفاده نماييم. اين داليل عبارتند از:
• آسايش و راحتی بسيار زياد

• عدم حرکت و جابجايی گرد و غبار
• توزيع يکنواخت گرما در تمام فضا

• عدم احساس حرکت جريان هوای گرم
• دمای ثابت تا ارتفاع ٢متری از سطح زمين

• دارای فضای بیشتر برای طراحی دکوراسیون
• تا ۵٠ درصد صرفه جويی در هزينه مصرف انرژی

چرا سیستم گرمایش از کف پایپکس؟



این ترموستات دمای محیط را در دامنه +۵ تا 
نماید.  می  کنترل  گراد  سانتی  درجه   ٣۵+
تا  ترموستات PAT پایپکس دو فصله بوده و 
ولتاژ  را پوشش می دهد.  فضای ٢۵ مترمربع 
ورودی این ترموستات ٢٢٠ ولت AC می باشد. 

ترموستات آنالوگ P.A.T پایپکس

ترموستات،  این  اینچی   ٣ دیجیتال  نمایشگر 
دمای محیط را نشان می دهد. این ترموستات 
را  مربع  متر   ٢۵ فضای  تا  و  بوده  فصله  دو 
ترموستات  ورودی  ولتاژ  دهد.  می  پوشش 

PDT نیز ٢٢٠ ولت AC می باشد.

ترموستات دیجیتال P.D.T پایپکس

قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی به همراه ۶ حالت برنامه ریزی در هر روز از مزایای ترموستات PPT پایپکس می 
این  همچنین  شود.  می  کف  از  گرمایش  سیستم  راندمان  افزایش  و  انرژی  مصرف  کاهش  باعث  ویژگی  این  باشد. 
ترموستات مجهز به صفحه نمایشگر می باشد که اطالعات مورد نیاز از قبیل دمای محیط، دمای دلخواه و ... در آن نمایش 

داده می شود. ولتاژ ورودی ترموستات PST نیز ٢٢٠ ولت AC می باشد.

ترموستات هوشمند P.S.T پایپکس

این ترموستات دمای محیط را حس و اطالعات را از طریق امواج رادیویی (بی سیم)، به گیرنده مربوطه برای کنترل دما 
ارسال می کند. ترموستات PWT پایپکس دارای یک صفحه نمایش لمسی ٣ اینچی می باشد که در آن اطالعات مربوطه 

نمایش داده می شود. انرژی این ترموستات از طریق باتری تامین می شود و نیاز به سیم کشی برق ندارد.
قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی به همراه ۶ حالت برنامه ریزی برای هر روز از مزایای دیگر این ترموستات می باشد. 

این ویژگی باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان سیستم گرمایش از کف پایپکس می شود.

ترموستات بی سیم P.W.T پایپکس

برای بهينه سازی مصرف انرژی می بایست از سيستم های کنترل دمای محيط که در انواع دستی و يا الکترونيکی می باشند، 
استفاده کنيم. راه حل پيشنهادی پايپکس روش های مختلف زير می باشد:

• سیستم کنترل دما به صورت دستی (HCS) پایپکس
در اين سيستم با استفاده از شيرآالت قطع و وصل متصل شده به خروجی های هر کلکتور در جعبه مربوطه، امکان کنترل 
مناطق حرارتی به صورت دستی امکان پذير می گردد. از مزايای اين سيستم، اقتصادی بودن و ساده بودن سيستم کنترلی 

می باشد.

• سیستم کنترل دما به صورت هوشمند (ACS) پایپکس
در اين سيستم شيرهای برقی که به حس گرهای الکتريکی در هر محيط به طور جداگانه وصل شده اند، فرمان قطع و وصل 
هر مدار حرارتی را دريافت نموده و عمليات تنظيم خودکار حرارتی فضاهای مختلف را انجام می دهند. امکانات ديگری مانند 
دبی سنج و يا دماسنج نصب شده بر روی هر خروجی و ورودی کلکتور، امکان کنترل های مختلف و متنوعی را برای کاربر 

ممکن می سازد.
سيستم ACS پايپکس کاملترين روش کنترل دمای فضاهای گرمايش از کف پایپکس می باشد.

روش های کنترل دمای محیط در سیستم گرمایش از کف

کنترل دما در روش ACS پایپکس توسط ترموستات های پایپکس صورت می شود. این ترموستات ها انواع مختلفی دارند 
که به شرح زیر می باشند:



در اين روش از بست های مخصوص گرمايش از کف پايپکس که به 
عایق حرارتی کف متصل می شوند استفاده می شود که اين بست ها 
قابليت متصل شدن به يکديگر را برای اجرا در طول های بی نهايت، 
دارا می باشند. طول اين بست های مخصوص پالستيکی ٣۵ سانتی 
متر و فواصل بست های روی آن از هم ۵ سانتی متر می باشد. روش 
P.S.S فقط مخصوص لوله سایز ١۶ پايپکس می باشد. استفاده از اين 
روش ارتفاع کف سازی را کاهش می دهد به طوری که ارتفاع سيستم 
زير سازی، بدون در نظر  با عايق  اين روش همراه  از کف در  گرمايش 

گرفتن مصالح کف تمام شده، ۴ سانتی متر می باشد. 

P.S.S اجرا به روش

موقعيت نصب ترموستات بر روی ديوار، برای تنظيم دمای بهينه اتاق 
بسیار مهم می باشد.  ترموستات پايپکس بايد در جايی نصب شود 

که شرايط ذيل را داشته باشد:
• دور از منابع حرارتی باشد.

• دور از منابع الکترومغناطيسی باشد.
• در ارتفاع 1/5 متری از کف نصب شود.

• دور از در، پنجره و گوشه های دیوار باشد.
• دور از تابش مستقيم اشعه خورشيد باشد.

• روی ديوار های داخلی ساختمان نصب شود و نه ديوارهای اصلی.

روش های اجرای سیستم گرمایش از کف

گیرنده های ترموستات های PWT پایپکس در دو نوع قابل عرضه می باشند:
(PRF1) گیرنده های تک کاناله پایپکس •

این گیرنده ها برای ارتباط با پکیج و یا سیستم های حرارتی که دارای یک شیر برقی کنترل تکی می باشند، مناسب بوده و 
از طریق ارسال اطالعات از ترموستات PWT به گیرنده های (PRF1)، دمای پکیج را با دمای مورد نیاز درخواستی کاربر تنظیم 

نموده و یا با فرمان به شیر برقی تدریجی اصلی تنظیم می نماید. 

متصل به پکیج حرارتی

(PRFM) گیرنده های چند کاناله پایپکس •
این گیرنده ها قابلیت ارتباط تا ٨ ترموستات بی سیم با ٨ فرکانس رادیویی مختلف را دارا می باشند و می تواند دمای هر 
محیط گرمایش از کف را از طریق فرمان به شیرهای برقی کلکتورهای ACS به صورت بی سیم و از طریق امواج رادیویی به 
میزان دلخواه تنظیم و کنترل نماید. این ویژگی باعث می شود در مصرف انرژی صرفه جویی شده و حداکثر آسایس و راحتی 

را برای کاربر فراهم شود.

متصل به شیرهای برقی کلکتور



در این روش به علت استفاده از مش مفتولی فلزی برای نگه داشتن 
لوله های پايپکس از طريق بست های کمربندی پالستيکی، لوله کشی 
به صورت منظم تری اجرا می شود. در ضمن مش مفتولی به کار رفته 
در کف موجب استحکام بيشتر بتن به کار رفته در کف می شود. از اين 
روش برای اجرای سيستم گرمايش از کف  با لوله های ٢٠ و ٢۵ ميلی 
همانند  روش  اين  در  نيز  سازی  کف  ارتفاع  شود.  می  استفاده  متری 
سيستم P.S.S پايپکس می باشد. روش P.M.S نسبت به ساير روش 
های اجرايی سيستم گرمايش از کف گران تر می باشد و بيشتر برای 

کاربردهای صنعتی و تجاری توصيه می شود.

P.M.S اجرا به روش

P.I.S اجرا به روش

در اين روش از عايق آکوستيکی مخصوص گرمايش از کف پایپکس (P.I.S) که وظيفه ساپورت لوله ها را از طريق برآمدگی 
های روی عايق دارد، استفاده می شود. اين روش بهترين روش اجرای سيستم گرمايش از کف می باشد. اين عايق فقط 
مخصوص لوله های ١۶ و ٢٠ ميلی متری پايپکس طراحی شده است و استفاده از اين عايق باالترين راندمان سيستم گرمايش 
از کف را برای کاربر فراهم می آورد. اين سيستم برای اولين بار در ايران توسط متخصصان پايپکس در اين شرکت طراحی و 
توليد شده است. از مزايای اين عايق وجود چفت هايی به صورت نری و مادگی می باشد که موجب می گردد عايق حرارتی در 

کف به صورت بدون درز اجرا شود که اين امر پرت انرژی از کف را به حداقل می رساند.
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اولین عایق ویژه سیستم گرمایش از کف
تولید شده در ایران



بتن ریزی سیستم گرمایش از کف

درها و پنجره ها باید قبل از عملیات بتن ریزی نصب شده باشند. در غیر اینصورت سیمان به سرعت منقبض می شود. قبل 
از بتن ریزی باید کارهای زیر را انجام دهیم تا از سالمت سیستم لوله کشی مطمئن شویم: 

• سیستم را تحت فشار ۶ بار تست نماییم. 
• لوله ها را چک کنیم تا در وضعیت مناسب و درستی اجرا شده باشند و سوراخ نباشند. 

• عایق ها به درستی و بدون فاصله نصب شده باشند.

بتن استفاده شده برای کف می بایست از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت تهیه شود. ضخامت و استحکام بتن متناسب با نوع 
باید حداقل ٣٠ میلی متر  لوله ها)  تاج  (از روی  EN-1264-4، ضخامت بتن  پروژه ساختمانی می باشد. مطابق استاندارد 

باشد. (مقدار توصیه شده پایپکس ۴۵ میلی متر می باشد)
روان کننده میزان آب مصرفی بتن را کاهش می دهد و در نتیجه خواص شیمیایی و فیزیکی و مقاومت مکانیکی بتن افزایش 
پیدا می کند. بتن با افزودنی، روان تر است و بتن پاشی و پوشش لوله ها سریع تر انجام می شود. میزان مواد افزودنی برای 
هر ١٠٠ کیلوگرم سیمان، ١ کیلوگرم می باشد که بعد از ریختن کلیه مصالح اولیه در میکسر به بتن اضافه می شود. در صورت 
استفاده از روان کننده، بهره برداری از سیستم گرمایش از کف ٢١ روز بعد از بتن ریزی امکان پذیر خواهد بود و در این مدت 

سطح بتن می بایست مرطوب باشد.

درز انبساط برای جبران کردن تغییرات ابعادی بتن در اثر تغییرات دما به کار برده می شود. درز انبساط زمانی به کار می رود 
که مساحت بتن ریزی شده از 40 متر مربع و یا طول محیط از 8 متر بیشتر باشد. درز انبساط از باالترین الیه کف سازی شده 

(سنگ، کاشی، سرامیک و غیره) تا سطح عایق کاری شده کف کشیده می شود. 

اجرا به صورت نادرست

اجرا به صورت درست

اط
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درز انبساط

میزان مصرف مواد اولیه
300 Kg سیمان

1 m³ شن
1 Kg روان کننده

100 Kg آب

بتن می بایست از سیمان با کیفیت 
تهیه شود تا استحکام مورد نیاز سازه 
را تامین نماید. جدول زیر میزان مواد 
اولیه مناسب بتن را نشان می دهد.

راه حل های پایپکس برای تامین گرمایش سیستم گرمایش از کف

مساحت حرارتی زیاد سیستم گرمایش از کف موجب کاهش دمای کارکرد موتورخانه و در نهايت باعث صرفه جويي تا ۵۵ درصد در مصرف انرژی  می 
گردد. اين دما بسته به مناطق آب و هوايي مختلف و به شرط طراحی صحيح و اجرای متراژ کافی لوله در هر متر مربع ساختمان در حدود ٣۵ درجه تا 
حداکثر۵٠ درجه سانتی گراد متغير می باشد. از آنجايي که در ساختمان های مسکونی  برای سيستم بهداشتی به دمای آب بيشتر از ۵٠ درجه نياز 

می باشد، راه حل های پيشنهادی پايپکس برای مولد حرارتی سيستم گرمايش از کف به شرح زير می باشند:
• استفاده از سیستم پکیج ویژه سیستم گرمایش از کف

• استفاده از یک دیگ با دمای کمتر از ۵٠ درجه:
استفاده از يک ديگ با دمای کمتر ۵٠ درجه و دو منظوره برای سيستم گرمايش از کف و آب رسانی بهداشتی (اين روش فقط در ساختمان های اداری 

که در آن  به آب مدار بهداشتی با دمای باالتر از ۴۵ درجه سانتي گراد نياز نمی باشد توصيه می گردد.)



• استفاده از دو دیگ و یک مشعل:
استفاده از دو ديگ و مشعل با دو دمای کارکردی مجزا. يک ديگ برای 
سيستم گرمايش از کف و مصارف با دمای کمتر 50 درجه سانتي گراد و 
ديگ دوم برای استفاده در مصارف با دمای آب بيشتر 50 درجه به طور 

مثال برای سيستم بهداشتی و حرارتی

• استفاده از روش P70 پایپکس:
در اين روش از طريق اتصال دستگاه P70 در ابتدای جريان آب ورودی رايزر گرمايشی در هر واحد و از طريق ميکس کردن آب 
70 درجه ورودی امکان داشتن دو خروجی  رفت / برگشت با دمای متفاوت و قابل کنترل از طريق ترموستات جداگانه میسر 
می گردد. در اين روش به عالوه داشتن دو دمای خروجی، امکان بهره برداری از سيستم رادياتور و حوله خشک کن همزمان 

با سيستم گرمايش از کف با دو دمای مجزا امکان پذير می شود.

• استفاده از لوله خرطومی:
از0/4W/mk به  انتقال  از طريق کاهش دمای  و  لوله های خرطومی پايپکس عبور داده می شوند  از داخل  از کف  لوله های عبوری  اين روش   در 
0/23W/mk امکان راه اندازی سيستم گرمايش از کف با آب دمای 70 تا 75 درجه سانتيگراد به بهترين روش و بدون نياز به تغييرات در سيستم 
موتورخانه ميسر می شود. از روش P70c برای گرمايش از کف کنار استخرهای سرپوشيده وساختمانهای دارای موتورخانه در حال بازسازی که يک 

واحد از چند واحد نياز به سيستم گرمايش از کف دارد توصيه می گردد.

• استفاده از یک دیگ و مبدل کاهنده:
استفاده از يک ديگ درکنار يک مبدل کاهنده و اتصال سيستم گرمايش 

از کف به مبدل کاهنده

مبدل کاهنده

سیستم سرمایش از کف پایپکس

عملکرد و اجرای اين سيستم مانند سيستم گرمايش از کف پايپکس می باشد ولی با اين تفاوت که در سيستم سرمايش از کف، کف از طريق جريان 
و گردش سيال با دمای پايين و با به کارگيری و نصب تجهيزات کنترلی دمای نقطه شبنم آب، فضا از طريق تابش سرما تا ارتفاع 35 سانتی متر از سطح 

سرمايشی، سرد می گردد. کاربرد اين سيستم در فضاهای باز عمومی و در اماکنی است که رفت و آمد در آنجا بدون کفش صورت می پذيرد.
بزرگترين سيستم سرمايش از کف اجرا شده در جهان در مکه مکرمه می باشد که با اجرای اين سيستم امکان رفت و آمد حجاج بدون کفش و با راحتی 
و آسايش کامل فراهم می شود. عمده کاربرد این سيستم در اماکن زير می باشد:  • مساجد و مصلی ها.  • کنار محوطه استخرهای رو باز برای ايام 

گرم سال.  • زمين های ورزشی يخی مانند زمين هاکی و پاتيناژ.

استفاده از دو دیگ و مشعل و یا استفاده از سیستم های پکیج ویژه سیستم گرمایش از کف، روش های توصیه شده پایپکس می باشد.

سیستم آب گرمکن خورشیدی پایپکس

راه حل جديد پاپيکس برای کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاکيزه در ساختمان های پیشرفته و سبز
سيستم آبگرمکن خورشيدی پايپکس سيستمی دو منظوره می باشد که از طريق اجرای سيستم گرمايش از کف پايپکس در زير سطح پشت بام ها، 

جاده ها، پياده روها و ......، از طريق گردش آب گرم در زمستان ها  امکان ذوب برف و يخ  را برای کاربران اين سيستم فراهم می آورد.

در فصل های گرم سال از طريق تابش مستقيم نور خورشيد به اين سطوح و 
گرم شدن سطح زمين ناشی از تابش خورشيد و انتقال گرما به لوله های ويژه 
گرمايش از کفی پايپکس در زير اين سطوح باعث گرم شدن سيال درون اين 
لوله ها می گردد و با هدايت سيال گرم شده به منبع دوجداره و گردش اين 
سيال در مدار آب گرم مصرفی امکان گرم شدن آب مصرفی ساختمان بدون 
نياز به روشن شدن ديگ موتورخانه و يا به عنوان سيستم کمکی موتورخانه 
های  چيلر  برای  تواند  می  سيستم  اين  آورد.  فراهم  را  سال  گرم  فصول  در 

آبروشن نيز به عنوان پيش گرم مدار گرمايش در موتورخانه استفاده شود.
استفاده از اين سيستم موجب کاهش مصرف انرژی تا %87 در فصول گرم می 
گردد. بهترين پوشش برای اين سيستم، آسفالت با رنگ مشکی بوده که به 
علت جذب مناسب گرما و ذخيره آن موجب می گردد تا ساعت های اوليه بامداد 
امکان استفاده از آب گرم مصرفی بدون نياز به روشن شدن ديگ موتورخانه 

و مصرف انرژی فراهم آيد.



تست سيستم به دو منظور انجام می گيرد: 1) اطمينان از سالم بودن لوله و اتصاالت، 2) حصول اطمينان از اجرای صحيح سيستم.  ابتدا سيستم لوله کشی 
با فشار 8 اتمسفر و به مدت 12 ساعت مورد آزمايش قرار می گیرد. (در صورت باال بردن مقدار فشار، می توان از مدت زمان تست کاست.) بعد از اتمام 
تست فشار، سيستم لوله کشی بالفاصله به آب شهری و يا آب پرفشار وصل می شود تا از سالمت آن تا انتهای مراحل ساختمانی اطمینان حاصل شود. به 

منظور جلوگيری از آسيب های احتمالی سيستم لوله کشی بالفاصله بعد از تست، با ماهيچه مالت پوشيده شود واتصاالت مجدا آچارکشی شوند.

به روش پایپکس

بر طبق استاندارد DIN1988 آلمان نحوه تست سيستم لوله کشي به دو قسمت مقدماتی و اصلي تقسيم بندي مي گردد که در تست مقدماتی، سيستم 
لوله کشي تحت فشار 15 اتمسفر قرار گرفته، و در مدت نيم ساعت به ازاء هر 10 دقيقه مي بايست فشار مجددا به 15 اتمسفر برسد. پس از اتمام اين 
مرحله مي بايستي ظرف مدت نيم ساعت، در کل سيستم فقط 0/6 اتمسفر افت فشار داشته باشيم. برای تست نهايي نيز بعد از موفقيت آميز بودن مرحله 
تست اوليه کليه سيستم طي مدت 2 ساعت تحت فشار 10 اتمسفر قرار مي گيرد و در انتهاي زمان تست کل سيستم هاي لوله کشي فقط و فقط مي بايستي 
0/2 اتمسفر اختالف فشار داشته باشد. در صورت بوجود آمدن شرايط خارج از فرم استاندارد تست، مي بايست کل سيستم هاي لوله کشي، اتصاالت و لوله 

ها مجددا مورد بازرسي قرار گرفته و يکبار ديگر مطابق استاندارد تست گردد.

DIN1988 به روش استاندارد

جدول مقایسه لوله های پایپکس با سایر لوله ها

PE-RT تک الیه PEX تک الیه

سرعت اجرا

کاربرد اجرایی

خاصیت شکل پذیری

نیروی انبساط طولی

خاصیت انعطاف پذیری

ضـریب انتقال حرارتـی
میزان صدا در هنگام عبور آب

مقاومت در برابر یخ زدگی

زیر کارزیر کار

OX PEX

زیر کار

PEX پنج الیه

روی کار

PE-RT پنج الیه

روی کار

PPRC لوله سبز

زیر کار

لوله فلزی

روی کار

قابلیت تعویض لوله بدون تخریب بنا*

تنش در سیستم های حرارتی و برودتی

انبساط طولی در فضای باز و آزاد
مقاومت در برابر پوسیدگی و رسوب پذیری

نا مناسب

انبساط طولی در فضای بسته و زیر مصالح

اکسیژن پذیری در سیستم های حرارتی باز

استفاده در سیستم های حرارتی متصل به پکیج

اکسیژن پذیری در سیستم های حرارتی بسته

نا مناسبمناسبنا مناسبنا مناسبمناسبمناسبمناسب

کاربری برای سیستم گرمایش از کف

مقاومت در برابر له و دوپهن شدن

استفاده در سیستم با دمای کمتر از 65 درجه
مطابق با مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

استفاده در سیستم با دمای بیشتر از 65 درجه
مطابق با مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

مناسب

مناسب

مناسب

نا مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

نا مناسب

نا مناسب

نا مناسب

مناسب

مناسب

لـــــــــــــــولـــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــای پــــــــــــایپـــــــــــــکس

کمتوصیه نمی شودندارددارد بسیار کممتوسط زیاد بسیار زیاد

* در صورت استفاده از لوله خرطومی تعویض لوله بدون تخریب بنا امکان پذیر می باشد.

تست وتحویل سیستم لوله کشی

• به منظور جلوگيری از خشک و کم شدن عمر لوله پايپکس از نصب پايپکس در مقابل اشعه مستقيم خورشيد خودداری نماييد.
• لوله پايپکس تا زمان نصب در کارتن مخصوص نگهداری شود و از قرار دادن لوله و اتصاالت پايپکس در مقابل آتش جدا خودداری نماييد.

• در صورت استفاده از پکيج و آبگرمکن، حداقل فاصله لوله پايپکس از منبع حرارتی بايد 50 سانتی متر باشد و اين فاصله با لوله فلزی اجرا 
شود.

• از يخ زدگی سيستم در زمستان جلوگيری نماييد و سيستم را پس از تست با فشار باد و يا هر وسيله ديگر خالی نموده و يا با محلول آب و 
ضد يخ تست نماييد.

نگه داری و حفاظت عمومی

پیوست



مشخصات فنی لوله های پایپکس

mmسایز لوله

mmضخامت جداره لوله

mطول رول / شاخه

mmقطر داخلی لوله

Kgوزن رول / شاخه

L/mحجم آب گیری

W/mkضریب انتقال حرارتی

mmضریب زبری داخل

لوله های سایز 40، 50، 63، 75، 90 و 110 فقط به صورت پنج الیه تولید می شوند.
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کلیه حقوق مطالب متعلق به شرکت لوله پلی اتیلن پرتو بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیرقانونی می باشد.

PEX مقاومت شیمیایی لوله

بدون مقاومتمقاومت باال مقاومت پایین

70°c20°c

بنزن
بنزین

پراکسید هیدروژن 30%
بوتان

پراکسید هیدروژن 100%
پرمنگنات پتاسیم 20%

دی کلرو اتیلن
پروپان

روغن بزرک
روغن پارافین

روان کننده های موتور
دی کلرو بنزن

70°c20°c

روغن دیزل
روغن سبزیجات

روغن مبدل
روغن سیلیکون

روغن موتور
سقز

سولفید هیدروژن
سم آفت گیاهان

گاز کلرید
گازولین

گاز طبیعی
شیر

70°c20°c

گلیسیربن
متانول

محلول کلرید آمونیوم
محلول آمونیاک

مواد پاک کننده ترکیبی
مواد شوینده

نفت خام
مواد قلیایی

هوای فشرده
هیپوکلرید سدیم

هگزان
وازلین

70°c20°c

آب
آنیلین خالص

اتیلن گلیکول
اتیل الکل

استون
اسید استیک 10%

اسید نیتریک 50%
اسید نیتریک 30%

اسید هیدروفلوریک 70%
اسید هیدروکلریک خالص

اسید سیتریک
اسید سولفوریک 98%



شرکت لوله پلی اتیلن پرتو (سهامی خاص)
دفتر مرکزی و کارخانه: اتوبان کرج - قزوین، بعد از پل کردان، 

خروجی ماشین سازی عابدی، کوچه اول سمت چپ
دفتر هماهنگی مرکزی: تهران، ضلع جنوب شرقی چهارراه پارک 

وی، شـماره ١۴ 
 تلفکس:       ۴۴   ١۴ ٢٠٣  ٢    و    ٩٠  ٨٠  ٢٠۴  ٢ - ٠٢١                          


