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آشنایی با شرکت الماس نشان البرز

شرکت الماس نشان البرز با برند تجاری پایپکس با بهره
گیری از دانش فنی و بهره گيری از فناوری وتکنولوژی
کشور آلمان و کادر متخصص بمنظور استفاده بهینه
از منابع وحفظ سرمایه های ملی و افزایش طول عمر
ساختمانها در راستای توسعه پایدار کشور درسال 1376
تاسیس گردید.
در اين زمان هنوز عمده لولههای مصرفی ساختمانها
در کشور گالوانيزه و آهنی بودند که مشکالت فراوان
ترکيدگی و عمر کم از معضالت بزرگ صنعت ساختمان
در کشور به شمار میرفت و ضرورت استفاده از مصالح
مدرن و پرکیفيت را به شدت ايجاب میکرد.
پایپکس با بهره گيری از دانش و تجربه روز دنيا همواره
سعی بر توليد محصوالت با باالترين کيفيت را داشته و
با اعتقاد عميق کيفيت ،نو آوری و تنوع در محصوالت
راه حلهای فنی و اقتصادی متنوعی در اين زمينه عرضه
و در اختيار صنعت تاسيسات ساختمان قرار میدهد که
باعث ماندگاری بلند مدت اين شرکت گرديده است.

۱

| با تجربه و اعتباری طوالنی

اســتاندارد ملی
ایــران

مقــررات ملــی
ســاختمان

مقــررات ملــی
ســاختمان

● آشنایی با پایپکس

نظام کنترل کیفیت

پایپکس ابتدا به امر با ليسانس توليد از کشور آلمان آغاز
بکار نموه است و به علت قدمت طوالنی و پيشکسوت
بودن در توليد سيستمهای لولهکشی نسل جدید،
همواره مشوق جایگزين شدن استانداردهای ملی با
استانداردهای مرجع  DINآلمان و  ...بوده و به همين
روی عضو کميته تدوين استاندارد لولههای نسل جديد
و حتی استاندارد ملی سيستم گرمایش از کف در ايران
میباشد .دريافت گواهی کيفيت از موسسه تحقيقات

۲

| کیفیت ،ضامن آسایش شماست

مسکن در کنار گواهیهای تطابق با استانداردهای DIN
آلمان و  ASTMآمریکا از دانشگاههای معتبر نيز از
افتخارات پایپکس بوده است.
داشتن آزمایشگاه مجهز کنترل کیفيتی و تجهيزات روی
خط و  ONLINEبسیار گران مستقر در خطوط توليد و
همچينین نظام سازمانی مدرن و منظم همواره باال بودن
سطح کیفی محصوالت شرکت را تضمين مینمايد.

● آشنایی با پایپکس

پایپکس در گذر زمان و تکامل
پایپکس از بدو تاسيس تا کنون همواره سعی بر متمايز بودن داشته است .لذا از اول فعاليت خود با توليد راه حلهای جدید
و ثبت اختراعات فراوان خود برای اولين بار در کشور توانسته جزو معدود توليد کنندگانی در اين رشته باشد که اين همه
افتخار را همزمان در کارنامه خود داشته باشد.
روند تکاملی پایپکس در گذر زمان و با افتخارات فراوان در ايران:

۱۳۷۶

شروع عمليات ساخت کارخانه و تاسیسات توليدی پایپکس

۱۳۷۸

برای اولين بار در ايران
توليد و معرفی لولههای پيشرفته  PEXتحت ليسانس از آلمان

۱۳۷۹

برای اولين بار در ايران
معرفی سیستم لوله کشی کلکتوری با قابليت منحصر به فرد تعويض بدون تخريب بنا

۱۳۸۱

راه اندازی خط توليد لوله های پنج اليه

۱۳۸۳

برای اولين بار در ايران
راه اندازی خط توليد توليد لولههای سه اليه  OXمخصوص گرمايش از کف

۱۳۸۴

برای اولين بار در ايران
توليد زانو ديواری موازی و زانوهای سايز  3/4و  1اينچ زير پکيچ همراه با شابلونهای مخصوص
برای اولين بار در ايران
توليد اتصاالت پوش فيت (سيستم انگلیسی) برای ارزان کردن سيستمهای لولهکشی مدرن

۱۳۹۱

برای اولين بار در ايران
راه اندازی اولين خط توليد لوله پنج اليه با تکنولوژی پيشرفته ليزر که از تکنولوژی موجود
لولههای پنج اليه کشور حداقل  20سال جلوتر میباشد.
هم اکنون فقط  2کشور در خاورميانه اين لولههای پيشرفته ليزری را توليد مینمايند.

۱۳۹۲

برای اولين بار در ايران
توليد و معرفی اولين عايق ويژه گرمایش از کف PIS
ثبت اختراع و معرفی سیستم کلکتورهای مدوالر به طور انحصاری در ايران

۱۳۹۳

ثبت اختراع و معرفی سیستم های رايزری مدوالر به طور انحصاری در ايران

۱۳۹۷

برای اولين بار در ايران
توليد و معرفی لوله و اتصاالت سايز  12ميليمتر با دبی  15درصد بيشتر از لوله و اتصاالت 16
موجود در بازار.

 | ۳تکامل تدریجی در جهت تنوع

محصــــوالت

انواع لوله ها
انواع اتصاالت

پایپکس طیف بسیار متنوعی از محصوالت را در زمينه
تاسيسات لولهکشی توليد مینمايد که قابليت ارایه
راهحلهای فنی و اقتصادی وسیعی در اختيار صنعت
ساختمان و مصرف کنندگان قرار میدهد.

 برای مشاهده ريز محصوالت ،دفترچه محصوالت را از طریق مراکز

 | ۴محصوالت متنوع ،نیازهای متنوع

فروش و یا مراجعه به وبسایت دریافت نماييد.

● محصوالت پایپکس

انواع لـــولهها
لولـــههای PE-X
لولههای  PE-Xکه برای اولين بار در ايران با فن آوری
پيشرفته کراسلينکینگ پلی اتيلن به روش* aو  bدر سال
 1378توسط پایپکس توليد شده برای استفاده در سيستمهای
لوله کشی آبرسانی ،شوفاژ و چيلر و گرمایش از کف مناسب
میباشد.
* متاسفانه برخی از شرکتهای
سودجو با سوء استفاده از ندانستن
اطالعات تخصصی در مصرف کنندگان ،با دادن اطالعات
ناصحیح آنها را گمراه مینمايند .برای اطالعات بيشتر در اين
مورد به قسمت اطالعات عمومی مراجعه نماييد.

لولـــهی ســــه اليه OX
ویژه گرمایش از کف

لولهی سه اليه  PE-X/ad/EVOHبا اليه ضد نفوذ
اکسيژن که مخصوص سيستمهای مدرن گرمایش از کف
برای اولين بار توسط پایپکس در ايران توليد شده است.
لولهی سه الیه  OXمانند لولههای پنج اليه پایپکس
برای سيستمهای حرارتی و گرمایش از کف در برابر نفوذ

اکسيژن مقاوم بوده و برخالف لولههای پنج اليه آور لپ
(نسل قديم) که خاصيت له پذيری بااليی دارند ،بسادگی
له نمیشود و دارای حافظه حرارتی برگشت پذيری دارند
که استفاده از آنرا بخصوص برای گرمايش از کف ايده آل
مینمايد.
 برای انتخاب لوله صحیح به جدول انتخاب لوله ها در صفحه 7

 | ۵لوله  PEXو  :OXمقاوم در برابر یخ زدگی

مراجعه نماييد.

● محصوالت پایپکس | انواع لولهها

لولههای پنج اليه
لولهی پنج اليه با تکنولوژی انحصـــاری ليـــزر در خاورميــانه
چند دهه جلوتر از همه!
پايپکس افتخار توليد آخرين نسل و باالترين کیفيت لوله های  5اليه دنيا را همزمان با کشورهای پيشرفته آمریکای
شمالی و اروپایی و بطور انحصاری در کشور با پيشرفته ترين خط توليد جهان از کشور سوییس دارد.
علت توجه شرکت به استفاده از آخرين نسل تکنولوژیهای موجود دنيا همواره از همان اعتقاد اوليه مان به عرضه
پرکيفيت ترين محصوالت ميباشد که در راه آن تالش کرده ايم.

ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻨﺞ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺟﻮش Overlap

ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻨﺞ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺰر
ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
ﭼﺴﺐ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﭼﺴﺐ
ﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ

ﺷﯿﺎر ﻧﺎﺷﯽ از
ﺷﺮﯾﻨﮓ ﭘﻠﯿﻤﺮ

 ويژگی لوله  5اليه با تکنولوژی ليزر:
•ضخامت  2برابر اليه اصلی داخلی
•آب ندادن اتصاالت در سيستمهای چيلر به علت گرد بودن کامل اليه داخلی و عدم نياز
به اورينگ (مطابق عکس باال)
•خم پذيری باال و دوپهن نشدن آسان
•مناسب برای استفاده در سيستم گرمايش از کف
•مقاومت هيدرو استاتیکی بسيار باالتر
•مقاومت باال در برابر یخ زدگی

۶

| لوله پنج الیه ليزر  :باالترين کيفيت جهان

● محصوالت پایپکس | انواع لوله

لولههـــــای پنج اليـــه Overlap
نسل قديم
توليد اين لولهها که از نظر تکنولوژی عمال در جهان
منسوخ شده است ،هنوز در کشور رایج بوده و توليد
آن از سال  1381و به دالیل اقتصادی همچنان در اين
شرکت نيز ادامه دارد.

لوله های  5اليه  Overlapدارای
قيمت کمتر و البته مزایای فنی بسيار
پایینتری میباشد که در قسمت لولههای
با تکنولوژی لیزر (صفحه قبل) تشریح شده
است.

جدول توصيه مصرف و راهنمايی انتخاب انواع لوله ها
نوع لوله

توصیه نحوه نصب
روی کار

مناسب برای سیستم

زیر کار

آبرسانی

رادیاتور

چیلر

گرمایش از کف

لوله PEX-a,b,c











لوله سه الیه OX









لوله پنج الیه لیزر













لوله پنج الیه نسل قدیم









 | ۷لوله پنج اليه :تلفيق خواص فلز و پليمر

● محصوالت پایپکس | انواع اتصاالت

انواع اتصـــاالت
متنوع ،برای انواع کاربردها و  بودجهها

اتصاالت پایپکس به لحاظ مزایای مختلف اقتصادی و
فنی ،در انواع تيپهای زير توليد و عرضه میشود.

اتصــــاالت پرســــــی
ارزان ،سرعت نصب باال
اين اتصاالت بدليل سرعت نصب باال و قيمت مناسب
دارای بيشترين سهم در صنعت لولهکشی میباشند.
پایپکس با استفاده از مواد اوليه مرغوب برنجی و
حلقههای استيل با گريد مخصوص استفاده شده
در اين نوع اتصاالت به جای حلقههای
آلومينيومی غير مطمئن برخی
از شرکتها ،با عدم برگشت
پذيری یا پوسيدگی در
حلقهها ،آببندی دراز مدت
و عدم نشتی را در ساختمان
شما تضمين مینماید.
متاسفانه سودجویی متقلبانه با
استفاده از حلقههای توليدی با آهن
آبکاری شده (استیل نما) در این نوع اتصاالت خسارات
زيادی به ساختمانها وارد کرده است.

اتصــــاالت کوپــــلی
اقتصـــــادی ،چندبار مصرف

 | ۸اتصاالت خوب :آببندی دراز مدت

در اين اتصاالت نيازی به ابزار گران نصب و همچنين
مهره ماسوره نبوده و طراحی به شيوهایست که
سرلولهها روی بدنه اصلی تراشيده شده است که از
لحاظ اقتصادی با توجه به گران بودن قيمت تمام شده
در معدودی از اتصاالت پر مصرف توليد میشوند.

● محصوالت پایپکس | انواع اتصاالت

اتصاالت مهـــره ماســـورهای
با قطعات محدود ،اتصاالت فراوان بسازید

اتصاالت مهره ماسورهای نيازی به ابزار گران نصب نداشته
و به علت چند بار مصرف بودن و پايين آوردن خطای
لوله کشی ،دارای ضريب اطمينان بسيار باالتری نسبت به
ساير اتصاالت میباشند .سرعت نصب کمتر و قيمت باالتر
از نقاط ضعف اتصات مهره ماسورهای محسوب میشود.
عمده مصرف اين اتصاالت در کلکتورها ،زانوهای ديواری
و تبديلها میباشد که مهره و ماسوره به مغزی در
سایزهای مختلف متصل میشوند.

16-32mm

"½" - 1

اتصاالت BR-Fit
یک سایز پایینتر و ارزانتر نصب کنيد!

اقتصادی ترین راه حل  /بويژه برای انبوه ساز یها
توليد اين اتصاالت که در سيستمهای لولهکشی کشور
انگلستان بسيار رايج میباشد از سال  1384در اين
شرکت آغاز شده است که هم اکنون در هزاران واحد
(عمدتا انبوه سازی) در سراسر کشور در حال استفاده
است .اين اتصاالت به علت دبی باالتر (مطابق جدول
زير) ،سايز لوله و اتصاالت بکارگرفته شده در نقشه
طراحی شده شما را یک سایز پايين آورده و در نتيجه
حداقل  %20صرفه جویی اقتصادی در کل برای پروژه ها
به همراه میآورد.

 مزایای اتصاالت :BR-Fit
•حداقل  %20ارزانتر تمام شدن سيستم لولهکشی به
علت کاهش سایز لولهها
•دبی تا  %20باالتر نسبت به سایزهای بعدی انواع
اتصاالت برنجی
•سرعت نصب بسيار باال
•قابليت اتصال به انواع لولهها
•بسيار مطمئن با ضمانت و پشتیبانی پایپکس
•قابليت چرخش لوله در اتصال در حالت تحت فشار
بودن سيستم

ویدیوی نحوه نصب و عملکرد

این اتصاالت در اينستاگرام شرکت

۹

| یک سايز پايينتر و ارزانتر نصب کنيد!

“ ”Pipex_incقابل مشاهده میباشد.

● محصوالت پایپکس | انواع اتصاالت

جدول مقایسهای دبی اتصاالت  BR-Fitبا ساير اتصاالت موجود:
سایز اتصال
(میلیمتر)

قطر داخلی اتصال BR-Fit
(میلیمتر)

قطر داخلی سایر اتصاالت
(میلیمتر)

نسبت دبی اتصاالت BR-Fit
به سایر اتصاالت

 12ميلیمتر

۹

۶

 1.5برابر

 ۱۶ميلیمتر

۱۲

۸

 1.5برابر

 ۲۰ميلیمتر

۱۶

۱۱

 1.45برابر

 ۲۵ميلیمتر
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کلکتورهای مدوالر
نسل جدید کلکتورها
زمانيکه برای اولين بار در سال 1378سیستمهای
کلکتوری را به ايران معرفی نموديم میدانستيم اين
سیستم به علت مزايای فراوان آن در سراسر ايران
فراگير میشود .حال پس از گذر سالها و معرفی 2
نسل کلکتور ،نسل سوم آن را معرفی و به ثبت اختراع
رسانيدهايم که سالها از کلکتورهای قدیمی جلوتر است.

 ويژگیهای کلکتورهای مدوالر:
•امکان ساخت کلکتور به تعداد انشعاب دلخواه
•سرویس و نگهداری آسان در بلند مدت
•امکان نصب شيرآالت اتوماتيک و دستی
•نصب و آببندی سریع
•امکان چرخش به جهتهای مختلف

ویدیوی نحوه نصب و عملکرد اين اتصاالت در اينستاگرام شرکت “”Pipex_inc

 | ۱۰کلکتورهای مدوالر :پیشرفته و برتر

قابلمشاهدهمیباشد.

● محصوالت پایپکس | انواع اتصاالت

اتصاالت رایزری مدوالر  -با کلمپ
با  ۱۵قطعه ،بدون نياز به ابزار گران دهها نوع اتصال بسازید.
اين اتصاالت برای اولين بار در ايران توسط پایپکس با گواهی
ثبت اختراع توليد شده و برای سيستمهای رايزری و حتی
کلکتورهای موتورخانهای تا سايز " 2اينچ و لولههای سايز 25
ميليمتر تا  63میلیمتر توليد و به بازار عرضه میشوند.
ويژگی اتصاالت مدوالر رايزری ارزانتر و چندبار مصرف کردن
اتصاالت بوده و نيازی به ابزار بسيار گران قيمت پرسی (با
دسترسی سخت) برای سایزهای باال ندارند.
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ویدیوی نحوه نصب و عملکرد اين اتصاالت

در اينستاگرام شرکت “ ”Pipex_incقابل
مشاهدهمیباشد.

 | ۱۱اتصاالت رايزری :تحول در رايزر ساختمانی

راهحلهــای اجرایــی

سیستم مدرن کلکتوری
سیستم گرمایش از کف
سیستم رایزر مدوالر
سیستم سنتی لولهکشی
سیستم کنتورهای آبفا

 | ۱۲ســیســتمهـــای لولهکشــــی و گرمایش از کف پایپکس

● راهحلهای اجرایی پایپکس

سیستم مدرن کلکتوری
پایپکس یکی از ترویج دهندگان اصلی سيستم های کلکتوری
از سال  1378در کشور بوده است و به همين دليل دارای
محصوالت منحصر به فردی در اين خصوص بوده که افتخار
ثبت اختراع آنها را دارد.
این سیستم در آبرسانی ،شوفاژ و چيلر (از سقف و کف) قابل
استفاده میباشد.
کلکتورهای مدوالر پایپکس که انحصارا توسط اين شرکت و
تحت قوانين ثبت اختراع توليد میشوند خواص منحصر بفردی
سرویس نگهداری
از جمله عمر و قابليت
کلکتورهای نسل قدیم برای ارتقای کیفيت ساختمانها در اختيار سازندگان قرار
بيشتری را نسبت به
میدهد.

تعویض بدون تخریب بنا
چنانچه سيستم کلکتوری با لوله  PEXو لوله خرطومی
نصب گردد قابليت تعویض لوله بدون نياز به تخريب را
در صورت اجرای فنی تا  27متر طول در شيوه  PCS1تک
انشعابی دارد که در مواقع آسيب به آن در حوادثی نظير
سوراخکاری ديوارها و  ....بسيار مفيد میباشد!

سيستم لوله کشی کلکتوری به شيوه های زير قابل اجراست:

PCS1
PCS2
PCS3

تک انشعابی

کنتــرل بــاال بــر روی شــیرآالت و کاهــش
افــت فشــار در همزمانــی مصــرف

تــک انشــعاب دوش و ســری بــرای
ســایر انشــعابات

کنتــرل مجــزا روی دوش از ســایر
انشــعابات (کاهــش مصــرف لولــه)

سری کامل

حداقل مصرف لوله در سیستم لولهکشی

ویدیوی نحوه نصب و عملکرد اين اتصاالت در اينستاگرام شرکت

 | ۱۳سيستم کلکتوری :مطمئن ترين سيستم لولهکشی

“ ”Pipex_incقابل مشاهده میباشد.

● راهحلهای اجرایی پایپکس

سیستم گرمایش از کف
دکوراتیو و زیبا

سيستم گرمایش از کف بهترين سيستم حرارتی در جهان
بوده و دارای مزایا و برتر یهای بسيار زيادی نسبت
به رادياتور و فن کوئل میباشد .سازمان بهينه سازی
سوخت کشور نيز مزایای فراوان اين سيستم را تحت
نامه ای برای اين شرکت گواهی کرده است.
پایپکس افتخار آشنا کردن وسیع سيستم برتر گرمایش
از کف را به ايران در سطح انبوه و صنعتی را داشته و از
همين روی دارای شهرت فراوانی در اين زمينه در سطح
کشور میباشد .داشتن محصوالت وسيع و توليده شده
برای اولين بار در ايران مزيد بر اين علت است.
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● راهحلهای اجرایی پایپکس | سیستم گرمایش از کف

در شکل زير شيوه توزیع گرما در مقایسه با ساير سيستمها نمایش داده میشود:

سیستم رادیاتور و فنکوئل

سیستم گرمایش از کف

+۸

+۳۸
+٢٧

+١٨

+١٢
+۸

+٢٧

سیستم گرمایشی نامناسب
اتالف بخش عمدهای از گرما

سیستم گرمایشی ایدهآل
صرفه جویی در مصرف انرژی



 مزایای سيستم گرمایش از کف
•ايده آل ترين شيوه گرمایش (از کف پا به سر)
•گرمایش یکنواخت در کل محیط
•بدون دوده
•بدون صدا
•دکوراتيو بدليل ديده نشدن و جا نگرفتن
•مصرف و هزينه سوخت تا  %50کمتر
•آلودگی هوای کمتر

 | ۱۵ســیســتمهـــای لولهکشــــی و گرمایش از کف پایپکس

رقابت بايد منصفانه ،علمی و فنی باشد
متاسفانه برخی از شرکتهای رادياتوری از روی ترس در
رقابت همواره تالش زيادی برای تخريب اين سيستم
برتر در بازار مصرف مینمايند که با حمايت سازمان
استاندارد و بهينه سازی سوخت و جامعه مهندسی ،فقط
موجبات رشد روز افزون اين سيستم فراهم آمده است.

 موارد مصرف سيستمهای گرمایش از کف
•محیطها و منازل مسکونی
•محیطهای تجاری ،اداری و آموزشی
•سيستم یخ آب کن پشت بامها و جادهها
•سوله و سالنهای صنعتی
•سالنهای گلخانهای
•زمينهای ورزشی و چمن
•محوطه استخرهای سر باز و سرپوشيده

● راهحلهای اجرایی پایپکس | سیستم گرمایش از کف

گرمایش از کف و جابجایی گرد و غبار

گرمایش از کف و عدم آسیب به فرش

از آنجاییکه سيستم گرمایش از کف تابشی میباشد مسئله
جابجایی گرد و غبار هوا بر خالف رادياتور و فن کوئل منتفی
میباشد.

دمای کف زمين در سيستم گرمایش از کف حدود  27درجه
بوده و  10درجه از بدن سردتر است و به همين دليل هیچ
آسيبی به فرش نمیرساند.

سیستمهای کنترل دمای گرمایش از کف
برای کنترل هر زون یا محیط گرمایشی نياز است شيرهای
کنترلی نصب شده روی کلکتور مقدار دبی در حال گردش
هر محیط را تنظيم نمايند .کنترل اين شيرها به دو دسته
کلی تقسيم میشود:
 •کنترل دما به شيوه دستی ()MC
 •کنترل دما به صورت اتوماتيک ()AC

انواع ترموستات:
ترموستات آنالوگ :که دما بطور دستی تنظيم و فرمان قطع
و وصل به سلنویید ارسال میشود.
ترموستات ديجیتال :که در انواع ساده ،با قابليت برنامه
ريزی هفتگی ،ديجيتال بی سيم و بی سيم با قابليت کنترل
اينترنتی از طريق اپ قابل عرضه میباشد.

در شيوه کنترل دمای اتوماتيک ،ترموستاتها (سنسورهای
فرمان) دمای محیط را با دمای تنظيم شده مقایسه نموده
و به شيرهای سلنویید نصب شده روی کلکتورها فرمان باز
و بسته شدن جريان آب گرم را میدهند و دمای محیط را
تنظیم مینمایند.

 برای اطالعات بيشتر با بخش مهندسی فروش شرکت تماس فرمایید.

 | ۱۶ســیســتمهـــای لولهکشــــی و گرمایش از کف پایپکس

● راهحلهای اجرایی پایپکس | سیستم گرمایش از کف

روشهای اجرای سیستم گرمایش از کف

در اين روش از عايق آکوستيکی مخصوص
گرمايش از کف پایپکس ( )P.I.Sکه 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.
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.

P.S.S
P.M.S

در اين روش از بست های مخصوص گرمايش از کف
پايپکس که به عایق حرارتی کف متصل می شوند
استفاده می شود .روش  P.S.Sفقط مخصوص لوله
سایز  16پايپکس می باشد .استفاده از اين روش ارتفاع
کف سازی را کاهش می دهد.

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.

 برای اطالعات بيشتر با بخش مهندسی فروش شرکت تماس فرمایید.
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● راهحلهای اجرایی پایپکس

سیستم رایزری مدوالر

63

63

رايزرهای ساختمانی قسمتی بسیار مهم از سيستم لوله
کشی است که متاسفانه همچنان با بکارگيری لولههای
کم عمر و غير استاندارد فلزی کار میشوند .از همین روی
پایپکس با هدف تمرکز روی باالبردن عمر ساختمانها و
برای اولين بار در کشور اقدام به طراحی و توليد سيستم
مدرن رایزری مدوالری نموده است که برای آن نيز
گواهی ثبت اختراع دریافت نموده است.

32

32

 ويژگی سيستم رايزری:
•سرعت نصب بسیار باال
•عدم نياز به ابزار آالت بسیار گران پرس
•قابليت استفاده مجدد در صورت هرگونه اشتباه
•ساخت کلکتور موتورخانه ای در چند دقيقه

 | ۱۸سيستم رايزری :تحولی در رايزر ساختمانها

25
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● راهحلهای اجرایی پایپکس

سیستم سنتی لولهکشی
در سيستم سنتی لوله کشی که از زمان بدو متداول شدن
لوله کشی رواج دارد ،حامل حرارتی یا شرب که همان آب
میباشد با استفاده از سه راهی و زانوها از یک لوله اصلی
به مصرف کنندهها میرسد .سيستم لوله کشی سنتی
از سقف بدليل امکان سرویس بهتر بسیار بهتر از اجرا
درکف میباشد .از معایب اصلی اين سيستم قدیمی که
متاسفانه هنوز توسط برخی از طراحان استفاده میشود
میتوان به موارد زير اشاره کرد:
•سرویس و نگهداری پایین بدليل دسترسی کم به سيستم
•حداقل کنترل و از کار افتادن کل مدار در صورت بروز
اشکال
•استفاده از اتصاالت زياد و در نتيجه ضریب اشکال و
نشتی باال در دراز مدت
 انواع اتصاالت اين روش در دفترچه محصوالت پایپکس قابل سفارش
میباشد.

سیستم کنتورهای آبفا

X
PE

PI

ميليونها متر لولههای پایپکس در سايزهای ويژهای که
قابليت آب دزدی پشت کنتورها را حداقل میکند طی 22
سال فعاليت شرکت برای سازمان آب و فاضالب کشور
توليد و با باالترين ضریب اطمینان در حال سرویس
میباشد.
ﮐﻨﺘﻮر آب

ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎﯾﭙﮑﺲ
PIPEX

ﺷﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ

ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮک

ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ
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 سيستم لوله کشی کنتورها با اتصاالت  BR-Fitپایپکس
دارای ويژگیهای زير میباشد:
•بسیار اقتصادی
•مطمئن
•سرعت نصب و سرویس بسیار باال

اطالعــات فنــی و عمومــی
اين اطالعات بر اساس منابع و استانداردهای مرتبط و علمی برای دانش عمومی مصرفکنندگان توسط اين شرکت گردآوری شده تا جلوی گمراه کردن
آنها توسط افراد یا شرکتهای سودجو و متقلب گرفته شود.

 تفاوت لوله  PEXو PE-RT
مطابق استاندارد  DIN16892و  DIN16833آلمان لولههای  PEXدارای قابليت سرویس حرارتی و فشاری دایمی  ۹۵درجه بوده و لولههای PE-RT
تيپ ( ۲نسل آخر) در سيستمهای حرارتی متوسط و آبرسانی مناسب مصرف میباشند.

 روشهای توليد لولههای PEX
مطابق استاندارد  DIN16892آلمان  PEXیا پلی اتيلن کراسلینک شده با سه روش  a, b ,cتوليد میشوند که از لحاظ کیفيتی هيچگونه مزيتی در بازار
مصرفی به هم ندارند بلکه از لحاظ مزيتهای نسبی توليدی برای توليدکنندگان باهم تفاوت دارند که در جدول زير باهم مقایسه میشوند.
PEX-a
پراکسیدی

PEX-b
Sioplas

PEX-c
تابش پرتو بتا

سرعت تولید

کم

متوسط رو به باال

بسیار زیاد

قیمت تمام شده

باال

متوسط

کمترین

دقت ابعادی برای اتصاالت

پایین

باال

باال

مقاومت فشاری

پایینتر

باالتر

باالتر

پایپکس بعنوان اولين توليدکننده لولههای  PEXدر ايران هر دو نوع لوله تيپ  aو  bرا توليد که به علت مزيتهای ذکر شده در باال روش  aرا از چرخه
توليد خود حذف کرده است .ضمنا روش توليد  cاز لحاظ سرمايه گذاری برای بازار ايران مقرون به صرفه نمیباشد.

 ضريب انبساط طولی در لولهها
انبساط طولی در لولههای تک اليه به علت نداشتن اليه آلومينيوم بيشتر از لوله پنج اليه ميباشد که در نصبهای روی کاری و طولهای باالی  20متر و
مستقيم برای سيستمهای با حرارت باال بايد در نظر گرفته شود .توصیه میشود برای اجرای روی کار از لوله  5اليه پایپکس استفاده نماييد ولی برای لوله
کشی زير کار و گرمایش از کف به علت خوابيدن لولهها در اليه مستحکم بتون و ضعیف بودن نيروی انبساطی در لولههای تا  32ميليمتر محدوديتی
وجود ندارد.

 مشخصات فنی لولهها

ضریب زبری داخل لوله 0.0004 :mm
ضریب انتقال حرارتی  0.40 :W/mKبرای لوله های
پنج الیه و  0.35برای لولههای تک اليه مطابق
استاندارد DIN52612 :آلمان

قطر خارجی لوله
(میلیمتر)

قطر داخلی لوله
(میلیمتر)

حجم آبگیری
(لیتر بر متر)

طول رول/شاخه
(متر)

۱۲

۹

۰/۰۶۴

۲۰۰

۱۶

۱۲

۰/۱۱۶

۲۰۰

۲۰

۱۶

۰/۲۰۱

۲۰۰

۲۵

۲۰

۰/۳۱۴

۱۰۰

۳۲

۲۶

۰/۵۳۱

۵۰

۴۰

۳۲

۰/۸۳۵

۵/۵

۵۰

۴۱

۱/۳۰۷

۵/۵

۶۳

۵۱

۲/۰۹۱

۵/۵

 | ۲۰ســیســتمهـــای لولهکشــــی و گرمایش از کف پایپکس

دانــش
تجربــه
تنـــوع

دفتر مرکزی و کارخانه

اتوبان کرج قزوين 2 ،کيلومتر پس از پل کردان

دفتر هماهنگی فروش و خدمات پس از فروش

تهــران ،ضلــع جنــوب شــرقی چهــارراه پــارک وی ،مقابــل پــل،

شــماره .14

خــط ويــژه22 04 80 90 :

info@pipex-co.com

telegram.me/pipexco

|

|

فاکــس22 04 54 99 :

محل درج اطالعات عامليت  /نمايندگی

www.pipex-co.com

instagram.com/pipex_inc
ver: 9812

