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لوله سه الیه              (با روکش قرمز رنگ)

21 1005 162210200 16
21 1005 202310200 20

متراژکد کاال
رول اندازه

اولین لوله سه الیه PEX با الیه ضد
نفوذ اکسیژن تولید شده در ایران

مناسب ترین لوله برای استفاده در سیستم گرمایش از کف

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

۱

لوله های تک الیه

21 1000 16221016200
21 1000 20231020200

21 1000 12141012300

21 1000 25251025100
21 1000 3230103250

متراژاندازهکد کاال
رول

21 1001 16221016
21 1001 20231020
21 1001 25251025
21 1001 32301032

اندازهکد کاال

200
200
100
50

متراژ
رول

21 1004 16221016200
21 1004 20231020200
21 1004 25251025100
21 1004 3230103250

متراژاندازهکد کاال
رول

لوله         (سفید رنگ)

لوله            (نارنجی رنگ)لوله            (زرد رنگ)

PEX

PEX, PE-RT/Ad/EVOH

PEX

PE-RT یا PEX



۲

لوله های ۵ الیه

21 1100 16201016
21 1100 20201020
21 1100 25251025
21 1100 32301032
21 1100 40401140
21 1100 50501150
21 1100 63601163
21 1100 75751175
21 1100 90751190

اندازهکد کاال

200
200
100
50
6
6
6
6
6

متراژ
رول/ شاخه

21 1105 16201016
21 1105 20201020
21 1105 25251025
21 1105 32301032
21 1105 40401140
21 1105 50501150

اندازهکد کاال

200
200
100
50
6
6

متراژ
رول/ شاخه

لوله                                                (سفید رنگ)

لوله         (سفید رنگ)

آخرین و باالترین استاندارد کیفیتی

روز جهان با تکنولوژی انحصاری لیزر

Overlap با جوش PEX/Al/PEX

شعاع خم بیشتر

مقاومت باالتر در برابر یخ زدگی

تحمل فشار باالتر

آببندی بدون اورینگ

ضخامت ۲ برابری الیه داخلی

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس



راهنمای انتخاب تیپ لوله های پایپکس

دمای قابل تحمل در فشار ۱۰ بار          قیمت

HT, Laser, OX

ECO

RV
+65° c

+85° c

+95° c

لوله خرطومی (پلی اتیلن سنگین)

آبی1600001650 1200 21

آبی2500002550 1200 21

قرمز1600001650 1201 21

قرمز2500002550 1201 21

متراژاندازهکد کاال
رنگرول

۳

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

21 1103 16201016
21 1103 20201020
21 1103 25251025
21 1103 32321032

اندازهکد کاال

200
200
100
50

متراژ
رول

21  1101  16201016200
21  1101  20201020200
21  1101  25251025100
21  1101  3230103250

متراژاندازهکد کاال
رول

لوله           (نارنجی رنگ)لوله            (زرد رنگ)

قابلیت منحصر به فرد تعویض لوله بدون تخریب بنا
(OX یا PEX در صورت استفاده از این محصول با لوله تک الیه)

PEX/Al/PE-RTPE-RT/Al/PE-RT



برای نصب زانوها روی کار از صفحه روی کار زانو (ص ۲۵) استفاده شود. ۴

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

اتصاالت کوپلی

توپیچ”½ × 20010020 7104 22

روپیچ”½ × 20010120 7104 22

توپیچ”¾ × 25020025 7104 22

روپیچ”¾ × 25020125 7104 22
توپیچ”1 × 32030032 7104 22

روپیچ”1 × 32030132 7104 22

مالحظاتاندازهکد کاال

22 2131 16010316 × ½” × 90
22 2131 16010416 × ½” × 180

اندازهکد کاال

توپیچ”½ × 16010116 2101 22

مالحظاتاندازهکد کاال

اتصال تبدیلی

زانو دیواری

زانو سه راهی دیواری

زانو ۱۸۰زانو ۹۰



لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

۵

اتصاالت مهره ماسوره ای

مهره ماسوره

22 7104 12010012 × ½”
22 7104 16010016 × ½”
22 7104 16020016 × ¾”
22 7104 20020020 × ¾”
22 7104 25010025 × ½”
22 7104 25030025 × 1”
توپیچ - کلمپی”1 × 32030032 7104 22

روپیچ - کلمپی”1 × 32030132 7104 22

توپیچ”¼1 × 32040032 7104 22

روپیچ”¼1 × 32040132 7104 22

مالحظاتاندازهکد کاال

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

• قابلیت مصرف مجدد بعد از اجرا در صورت خطای مجری
• عدم خارج شدن محل اتصال از حالت آببند در اثر یخ زدگی

روپیچ”½010000 3100 22

روپیچ”¾020000 3100 22

توپیچ”0300001 3100 22

روپیچ”¼0400001 3100 22

اندازهکد کاال

سه راهی

کلمپی



۶

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

22 5102 010100½”
22 5102 020200¾”
22 5102 0303001”

اندازهکد کاال

مغزی روپیچ

مغزی تبدیلی - روپیچ

روپیچ - روپیچ”¾ × ”½020100 5102 22

روپیچ - روپیچ”1 × ”¾030200 5102 22

روپیچ - روپیچ”¼1 × ”0403001 5102 22

اندازهکد کاال

22 5121 0303001”

22 5121 010110½”
روپیچ - توپیچ”½010100 5121 22

روپیچ - توپیچ

روپیچ - توپیچ

روپیچ - توپیچ بلند

22 5121 020200¾”

روپیچ ½ - توپیچ ¾”¾ × ”½010200 5121 22

روپیچ ¾ - توپیچ ½”¾ × ”½010201 5121 22

روپیچ ¾ - توپیچ 1”1 × ”¾020300 5121 22

روپیچ 1 - توپیچ ¾”1 × ”¾030201 5121 22

اندازهکد کاال

مغزی روپیچ - توپیچ مساوی و تبدیلی

مغزی روپیچ توپیچ بلند
برای زانوی دیواری



۷

زانو دیواری

22 2101 160100½”

امکان استفاده به جای چپقی

امکان استفاده به جای چپقی 22 2001 020200¾”
22 2001 0303001”

اندازهکد کاال

زانو سه راهی دیواری

زانو ۹۰ درجه90 × ”½160100 2131 22

زانو ۱۸۰ درجه180 × ”½160101 2131 22

زانو موازی”½160102 2131 22

زانو ۹۰ درجه90 × ”¾200100 2131 22

اندازهکد کاال

22  4101  010000½”

22  4101  0300001”
22  4101  020000¾”

اندازهکد کاال

زانو چپقی

زانو ۱۸۰زانو موازی

زانو ۹۰

برای نصب زانوها روی کار از صفحه روی کار زانو (ص ۲۵) استفاده شود.

مناسب برای نصب زیر پکیج با شابلون پکیج

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس



۸

سه راهی پرسی

28 3100 32203232 × 20 × 32
28 3100 32163232 × 16 × 32

مساوی32 × 32 × 32323232 3100 28
28 3100 32253232 × 25 × 32

مساوی16 × 16 × 16161616 3100 28

28 3100 16201616 × 20 × 16
28 3100 20161620 × 16 × 16
28 3100 20162020 × 16 × 20
28 3100 20201620 × 20 × 16
28 3100 20202020 × 20 × 20
28 3100 25161625 × 16 × 16

مساوی

28 3100 25162025 × 16 × 20
28 3100 25162525 × 16 × 25
28 3100  25201625 × 20 × 16
28 3100  25202025 × 20 × 20
28 3100 25202525 × 20 × 25
مساوی25 × 25 × 25252525 3100 28

28 3100 32252532 × 25 × 25

اندازهکد کاال

زانو دیواری پرسی

توپیچ توکاری (پشت پکیج)”1 × 32030032 2101 28

توپیچ توکاری”½ × 16010016 2101 28

توپیچ توکاری”½ × 20010020 2101 28

توپیچ توکاری (پشت پکیج)”¾ × 20020020 2101 28

توپیچ توکاری (پشت پکیج)”¾ × 25020025 2101 28

توپیچ توکاری (پشت پکیج)”1 × 25030025 2101 28

اندازهکد کاال

اتصاالت پرسی

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

مناسب برای نصب زیر پکیج
با شابلون پکیجی

امکان استفاده به جای زانوی چپقی

(توضیحات در صفحه ۹)



۹برای نصب زانوها روی کار از صفحه روی کار زانو (ص ۲۵) استفاده شود.

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

زانو سه راه دیواری پرسی

زانو چپقی پرسی

28 2101 32030032 × 1”

28 4101 01160016 × ½”
28 4101 20010020 × ½”
28 4101 20020020 × ¾”
28 4101 25020025 × ¾”
28 4101 25030025 × 1”

اندازهکد کاال

زانو ۹۰ پرسی

28 4101 16160016 × 16
28 4101 20200020 × 20
28 4101 25250025 × 25
28 4101 32320032 × 32

اندازهکد کاال

۹۰ توپیچ توکاری16 × ”½ × 16010016 2131 28

۱۸۰ توپیچ توکاری16 × ”½ × 16010116 2131 28

۹۰ توپیچ توکاری20 × ”½ × 20010020 2131 28

۱۸۰ توپیچ توکاری20 × ”½ × 20010120 2131 28

زانو ۹۰اندازهکد کاال

زانو ۱۸۰



۱۰

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

اتصال لوله پرسی

رابط پرسی

روپیچ”½ × 16010016 5002 28

روپیچ”¾ × 16020016 5002 28

روپیچ”½ × 20010020 5002 28

روپیچ”¾ × 20020020 5002 28

روپیچ”¾  × 25020025 5002 28

روپیچ”1 × 25030025 5002 28

روپیچ”1 × 32030032 5002 28

توپیچ”½ × 16010016 5101 28

توپیچ”½ × 20010020 5101 28

توپیچ”¾ × 20020020 5101 28

توپیچ”¾ × 25020025 5101 28

توپیچ”1 × 25030025 5101 28

توپیچ”1 × 32030032 5101 28

اندازهکد کاال

مساوی16 × 16160016 5100 28

28 5100 20160020 × 16
مساوی20 × 20200020 5100 28

28 5100 25160025 × 16
28 5100 25200025 ×  20
مساوی25 × 25250025 5100 28

28 5100 32160032 × 16
28 5100 32200032 × 20
28 5100 32250032 × 25
مساوی32 × 32320032 5100 28

اندازهکد کاال



برای سفارش جعبه و شیرآالت به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

کلکتورهای میله ای اکستروژن

۱۱

22 6000 0416811¼”
22 6000 0416711¼”

22 6000 0416911¼”

22 6000 021621¾”
22 6000 021631¾”
22 6000 021641¾”
22 6000 021651¾”
22 6000 0316211”
22 6000 0316311”
22 6000 0316411”
22 6000 0316511”
22 6000 0316611”
22 6000 0416211¼”
22 6000 0416311¼”
22 6000 0416411¼”
22 6000 0416511¼”
22 6000 0416611¼”

اندازهکد کاال

¾”
¾”

¾”

½”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
½”
¾”
¾”
¾”
¾”
¾”

خروجی

8
7

9

2
3
4
5
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6

انشعاب

توجه: سفارش کلکتورهای با  تعداد انشعابات دلخواه در صورت قابل 

توجه بودن مقدار آن، امکان پذیر می باشد.



لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

۱۲

کلکتورهای مدوالر و متعلقات

• ساخت کلکتور با تعداد خروجی دلخواه از ۱ تا بی نهایت
• سرعت اجرای باال

• تحمل فشار ۱۰ بار بلند مدت
• آببندی بدون نیاز به تفلون و کنف

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

انشعاب کلکتور”0316101 6000 22

دنده روپیچ - ابتدای کلکتور به شیر”0316111 6000 22

کلکتور مدوالر ته بسته با هواگیر”0316121 6000 22

انشعاب کلکتور”¼0406101 6000 22

مغزی روپیچ به کلکتور مدوالر”¾020210 5102 22

مغزی روپیچ به کلکتور مدوالر”0303101 5102 22

دنده روپیچ - ابتدای کلکتور به شیر”¼0406111 6000 22

اندازهکد کاال

کلکتور مدوالر ته بسته با هواگیر "۱ انشعاب کلکتور "۱ انشعاب روپیچ "۱

مغزی روپیچ به کلکتور "۱

انشعاب کلکتور "۱/۴ ۱ انشعاب روپیچ "۱/۴ ۱

کلکتوری با قابلیت های بی نظیر و بی رقیب!



لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

۱۳

شیرآالت کلکتور مدوالر

درپوش کورکن جای شیر هواگیر”0000011/8 7503 24

درپوش پلیمری شیر کلکتور "000004۱ 7503 24

درپوش انتهای کلکتور مدوالر”¼0400001 7503 24

درپوش هواگیردار کلکتور مدوالر ”¼0401111 7503 24

درپوش مادگی”0300021 7503 24

اندازهکد کاال

درپوش کلکتورهای مدوالر

شیر ۳ منظورهدسته شیر ۳ منظوره

شیر زانویی مدوالر
(نیاز به سفارش دسته شیر یا شیر سلنوئیدی) 

درپوش انتهای کلکتور "۱/۴ ۱ درپوش هواگیر دار "۱/۴ ۱درپوش مادگی کلکتور "۱

درپوش کورکندرپوش پلیمری

شیر دستی

شیر زانویی مدوالر "030002۱ 7505 23

شیر ۳ منظوره کلکتور مدوالر "000005۱ 7505 23

شیر برقی سلنوئید (نیاز به ترموستات)000006 7505 23

شیر دستی کلکتور مدوالر "011000۱ 7505 23

شیر دستی کلکتور مدوالر "۱/۴ 021000۱ 7505 23

دسته شیر ۳ منظوره000009 7502 11

کد کاال

شیر برقی
سلنوئید



راهنمای نصب کلکتورهای مدوالر

درپوش انتهای
کلکتور مدوالر

شیر زانویی مدوالر

شیر هواگیر

کورکن

کلکتور مدوالر روپیچ شیر زانویی

ابتدا پيچ و مهره کلکتور را باز می کنیم.
طرف اورينگ دار کلکتور را به صورت مستقيم و با کمی چرخش وارد کلکتور ديگر مي کنيم 

(مراقب آسیب نرسيدن به اورينگ مخصوص باشيد!)
پيچ و مهره را می بنديم.

توجه: برای سوار کردن کلکتورها اکیدا از آچار استفاده نشود. 
(به علت تغییر شکل دادن کلکتور و خارج شدن از آببند)

۱۴

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس



شیر سوزنی ۳ منظوره

دسته شیر ترموستاتیکشیر برقی انشعاب کلکتوردسته شیر دستی

شیر دستی

درپوش پلیمری

کلکتور مدوالر هواگیرکلکتور مدوالر

اتصال روپیچ مدوالر

شیر هواگیر

کورکن

۱۵

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس



لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

۱۶

اتصاالت مدوالر رایزری

سه راهی060000 3100 29

زانو 060000۹۰ 4100 29

رابط سرلوله به سرلوله060000 5100 29

رابط بوشن070000 5100 29

پین مخصوص000020 7104 29

کد کاال

این اتصاالت برای استفاده در رایزر و کلکتور موتورخانه طراحی شده است و در صورت نصب 
صحیح و به کاربردن دقت الزم در هنگام نصب، دارای مطمئن ترین مکانیزم آببندی می باشد و 

نصب و اجرای آن بدون استفاده از ابزارآالت خاص و گران قیمت انجام می شود.
• سرعت اجرای باال و بسیار اقتصادی

• کاهش حجم و افزایش تنوع اتصاالت
• قابلیت استفاده مجدد در صورت خطای مجری

• قابلیت ترکیب و ساخت اتصاالت بنابر نیازهای اجرا
• نصب بدون نیاز به ابزار آالت بسیار گران قیمت پرسی

رابط بوشن رابط سرلوله

زانو ۹۰ سه راهی

پین مخصوص

سیستم رایج در کشورهای اروپایی و آمریکا



لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

سر لوله رایزری

اتصال روپیچ رایزری

29 5102 020000¾”
29 5102 0300001”
29 5102 0400001¼”
29 5102 0500001½”
29 5102 0600002”

اندازهکد کاال

29 7104 00004040
29 7104 00005050
29 7104 00006363

اندازهکد کاال

•
•
•

کلکتورهای موتورخانه

با اتصاالت رایزری پایپکس، بدون نیاز به هر گونه عملیات برش و جوش کاری می توان 
کلکتور موتورخانه ساخت. مزایای کلکتور موتورخانه پایپکس عبارتند از:

• زیبا، بادوام و استاندارد
• ساخت کلکتور استاندارد موتورخانه در چند دقیقه

• قابلیت اتصال لوله های فلزی و پایپکس به صورت همزمان

۱۷



لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

۱۸

نکات مهم اجرا:
 •
 •
 •

 •

نکات مهم اجرا:
• توجه شود به اورینگ های اتصال آسیبی وارد نشود.

• از آچار انداختن به اتصاالت برای بستن آن ها اکیدا خودداری کنید.
• در اجرای عمودی و رایزرها به فواصل مناسب لوله ها می بایست با بست مهار شوند تا وزنی 

روی اتصاالت وارد نشود.
• در صورت نیاز به خم کردن لوله متصل به اتصال، می بایست ۲۰ سانتی متر اول لوله به صورت 

مستقیم باشد و خم لوله با بست مهار شود.

راهنمای نصب اتصاالت رایزری

۱: ابتدا کلمپ اتصال را بر روی لوله سوار می 
کنیم.

سپس  و  شود  می  برقو  لوله  داخل  ابتدا   :۲
اتصال سرلوله را داخل لوله با کمی چرخش می 

نماییم.

توجه: دقت شود به اورینگ مخصوص روی سرلوله هنگام وارد کردن آن به داخل لوله آسیب 
نرسد و یا به انتهای اتصال نرود. بهتر است از برقو استفاده شود.



لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

۱۹

۳: پیچ کلمپ را تا بسته شدن کامل درز کلمپ 
اتصال سفت می کنیم.

۵: پین مخصوص نگه دارنده اتصال را در 
سوراخ مربوطه (بر روی اتصال) وارد می 

کنیم.

۶: پین مخصوص نگه دارنده را تا انتها 
وارد سوراخ می کنیم به طوری که صدای 

کلیک آن را بشنویم.

موازی  صورت  به  را  لوله  و  سرلوله   :۴
قرار  فیت  پوش  رایزری  اتصال  روبروی 
داده، به آرامی و با چرخش، تا انتها وارد 

آن می کنیم.

توجه: دقت شود به اورینگ داخل اتصال آسیبی نرسد.



۲۰

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

مساوی16 × 16 × 16000016 3200 22

22 3200 20162020 × 16 × 20
22 3200 20161620 × 16 × 16
مساوی20 × 20 × 20000020 3200 22

اندازهکد کاال

مساوی16 × 16160016 4200 22

22 4200 20200020 × 20

اندازهکد کاال

سه راهی پوش فیت

زانو پوش فیت مساوی

اتصاالت پوش فیت

اتصاالت پوش فیت پایپکس برای استفاده در سیستم آب رسانی سرد و گرم و شوفاژ تا فشار 
کاری ۶ بار طراحی شده است و در صورت نصب صحیح و به کاربردن دقت الزم در هنگام 
نصب، دارای مطمئن ترین مکانیزم آببندی در سیستم لوله کشی تک و پنج الیه پایپکس می 

باشد.
مزایای اتصاالت پوش فیت:

• سرعت نصب بسیار باال (تا ۱۰ برابر)
• عدم نياز به هرگونه ابزارآالت برای نصب

• اقتصادی ترین اتصال برای انواع سیستم های لوله کشی
• عدم به وجود آمدن افت فشار و تغییر دبی در محل اتصال به علت آببندی از روی لوله بر 

خالف ساير سيستم های مشابه
• کاهش سايز سيستم لوله کشی (استفاده از لوله و اتصال سایز ۱۶ به جای سایز ۲۰ با همان 

بازدهی) و در نتيجه کاهش هزينه

سیستم رایج در کشور انگلستان



۲۱

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

رابط پوش فیت

بوش برنجی

مساوی16 × 16160016 5200 22

22 5200 16200020 × 16
مساوی20 × 20200020 5200 22

اندازهکد کاال

11 7202 16220016
11 7202 20230020

اندازهکد کاال

مهره
بوش برنجی
داخل لوله

ستیل
ار ا

هزارخ

صله
ر فا

واش

صله
ر فا

واش

ص
صو

گ مخ
ورین

ا

PEX بدنه

توجه:
قبل از اجرا، از مونتاژ شدن صحیح قطعات داخلی اتصال به ترتیب زیر اطمینان حاصل 

نمایید.

قبل از وصل کردن لوله به اتصال، وارد لوله شود.



۲۲

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

راهنمای نصب اتصاالت پوش فیت

بوش برنجی را برای آببندی بلند مدت اتصال و گرد ماندن لوله، داخل لوله قرار داده و از ۱
سالم بودن سطح لوله مطمئن می شویم.

قبل از وارد کردن لوله در اتصال، میزان ورود لوله به داخل اتصال را با ماژیک عالمت می ۲
زنیم.

لوله را تا محل عالمت زده شده در راستای محور ورود به اتصال با کمی چرخش وارد ۳
کرده (به طوریکه عالمت ماژیک قابل دیدن نباشد) تا لوله و اتصال تحت فشار دراز مدت 

از هم جدا نشوند. 



۲۳

لوازم جانبیاتصاالت پایپکسلوله های پایپکس

بست

۲۰ سانتی متر

 •

 •

 •

• در صورت نصب اتصاالت در رایزر به صورت عمودی، می بایست وزن سیستم لوله کشی را 
با ساپورت ویژه مهار شود.

• در صورت مشاهده نشتی، از قرارگیری اجزای داخلی اتصال در جای خود و سالم بودن آن 
ها به خصوص اورینگ مطمئن شوید. در صورت مشاهده هر گونه اشکال قطعه خراب را با 

یک قطعه نو جایگزین شود.
• در صورت نیاز به بیرون آوردن لوله از اتصال، آن را با قیچی بریده، سپس مهره را با دست 
باز نموده، هزارخار نو را با واشر پالستیکی زیر آن جایگزین و اتصال را به صورت اولیه 

ببندید.

 •
 •

 •

• به علت استفاده از هزارخار در اتصال، لوله هیچ گونه برگشتی نخواهد داشت.
• بهتر است برای ورود آسان به داخل اتصال، روی لوله را با کمی مايع دستشویی ليز نماییم.
• در صورت نیاز به خم کردن لوله متصل به اتصال می بایست ۲۰ سانتی متر اول به صورت 

مستقیم باشد و خم لوله با بست مهار کنیم.

لوله را در جهت عکس بیرون کشیده تا از درگیر شدن لوله داخل هزارخار اتصال مطمئن ۳
شویم.



۲۴

اقالم سیستم گرمایش از کف

ورق یونولیت100000 7508 26

26 7508 100001PIS عایق ویژه گرمایش از کف

مشمای پالستیکی گرمایش از کف400000 7508 26

عایق اسفنجی کنار دیوار500000 7508 26

مش فوالدی چشمه 600000۲۰ 7508 26

چسب مخصوص گرمایش از کف700000 7508 26

بست لوله گرمایش از کف900000 7508 26

پین تکی گرمایش از کف900001 7508 26

کد کاال

آنالوگ000001 7508 26

دیجیتال000005 7508 26

بی سیم000010 7508 26

لمسی و هوشمند000011 7508 26

کد کاال

ترموستات

لوازم جانبیلوله های پایپکس اتصاالت پایپکس

لمسی و هوشمندآنالوگ بی سیمدیجیتال

برای دادن فرمان قطع و وصل به شیر سلنوئید برقی 
سیستم گرمایش از کف

PIS عایق ویژه گرمایش از کف

پین تکی گرمایش از کفبست لوله گرمایش از کف



۲۵

درپوش تست (استوانه ای پالستیکی   قرمز/ آبی)

شابلون

سایر

24 7503 000002½”
24 7503 000003¾”

اندازهکد کاال

شابلون روکاری زانو000001 7502 24

شابلون تک100000 7502 24

شابلون مخلوط100015 7502 24

شابلون فاضالبی100020 7502 24

شابلون زیر پکیج100040 7502 24

24 7502 100050

15

شابلون رادیاتور50

اندازهکد کاال

لوازم جانبیلوله های پایپکس اتصاالت پایپکس

شابلون
فاضالبی

شابلون
تک

شابلون
رادیاتور

شابلون
مخلوط

شابلون
زیر پکیج

صفحه نصب زانوها
روی کار



۲۶

لوازم جانبیلوله های پایپکس اتصاالت پایپکس

24 7504 16000016
24 7504 20000020

24 7504 32000032
24 7504 25000025

اندازهکد کاال

بست لوله

شیر چپقی - روپیچ توپیچ”¾020001 7505 23

شیر چپقی - روپیچ توپیچ”0300011 7505 23

شیر مستقیم مهره ماسوره دار”1 × 03100032 7505 23

شیر هواگیر”0320001/8 7505 23

شیر زانویی - توپیچ کوپلی”1 × 25030125 7505 23

شیر زانویی - روپیچ کوپلی”1 × 25030225 7505 23

شیر زانویی - توپیچ کوپلی”1 × 32030132 7505 23

شیر زانویی - روپیچ کوپلی”1 × 32030232 7505 23

شیر - روپیچ کوپلی”½ × 00000216 7505 23

شیر - روپیچ کوپلی”½ × 00000320 7505 23

روپیچ توپیچ”½012000 7505 23

روپیچ توپیچ”¾020000 7505 23

اندازهکد کاال

شیر هواگیر

شیر مستقیم
مهره ماسوره دار

شیرآالت



۲۷

لوازم جانبی

سشوار صنعتی500000 7008 25

قیچی برش لوله200001 7008 25

آچار رینگی کلکتور100000 7008 25

فنر خم داخل لوله 160001۱۶ 7107 25

فنر خم روی لوله 160002۱۶ 7107 25

فنر خم داخل لوله 200001۲۰ 7107 25

فنر خم روی لوله 200002۲۰ 7107 25

فنر خم داخل لوله 250001۲۵ 7107 25

فنر خم روی لوله 250002۲۵ 7107 25

فنر خم روی لوله 320002۳۲ 7107 25
فنر خم داخل لوله 320001۳۲ 7107 25

کد کاال

کالیبره پالستیکی ۱۶ تا 162511۳۲ 7109 25

کالیبره فلزی ۱۶ تا 163210۳۲ 7109 25

برقو و کالیبر لوله ۴۰

برقو و کالیبر لوله ۵۰

25 7108 750000
25 7108 630000
25 7108 500000
25 7108 400000

برقو و کالیبر لوله ۷۵

برقو و کالیبر لوله ۶۳

کد کاال

لوازم جانبیلوله های پایپکس اتصاالت پایپکس

جعبه کلکتور و متعلقات

جعبه کلکتور لوکس سفید15 × 50 × 50500050 7501 24

جعبه کلکتور لوکس سفید15 × 50 ×50600063 7501 24

جعبه کلکتور لوکس سفید15 × 50 × 75500075 7501 24

بست نگه دارنده کلکتور000000 7500 24

اندازهکد کاال



۲۸

12 mm
16
20
25

0.066 Lt/m

0.1

0.19

0.31

حجم آبگیری

13.2 Kg

20.2

30.5

21

وزن رول/ شاخه

9.2 mm

11.6

15.5

20

قطر داخلی سایز

1.4 mm

2.2

2.3

2.5

32
40
50
63

0.53

0.8

1.32

2.04

16.3

3

4.5

7.5

26

32

41

51

3

4

4.5

6

75
90

110

2.82

4.18

6.36

10.6

15.4

21.8

60

73

90

7.5

8.5

10

ضخامت
دیواره داخلی

مشخصات فنی لوله های پایپکس

اطالعات مفید

• سیستم لوله کشی میبایست با فشار ۸ بار به مدت حد اقل ۴ ساعت تحت فشار قرار گيرد.
• بهتر است سیستم لوله کشی تا زمان بهره برداری به فشار آب شهری وصل بوده تا از سالمت آن 

تا پایان عمليات ساختمانی اطمینان حاصل شود.
• مناطق سردسیری: جهت جلوگيری از ترکيدن لوله ها در زمستان خالی نمودن کل سیستم با باد يا 

پر نمودن آن با محلول حداقل ۲۰٪ ضد یخ الزامیست. 
• از قرار دادن لوله ها در معرض نور مستقیم خورشيد و جهت جلوگيری از آسیب رسيدن به آن اکيدا 

جلوگيری نمایید.
• استفاده از اتصاالت و لوازم غير از پایپکس موجب رفع هر گونه مسئوليت و گارانتی می گردد.

تست و نگه داری سیستم لوله کشی

ضریب انتقال حرارتی طبق استاندارد DIN52612 برای لوله تک الیه ۰.۳۵W/mk و برای لوله ۵ 
الیه ۰.۴۰W/mk می باشد.

نکته ای مفيد در خصوص در نظر گرفتن ضریب انبساط طولی لوله ها:
در هنگام نصب لوله (مخصوصا سایز باالی ۲۵) در روی کار و در رايزرها يا مسیرهای بلند و مستقیم 
در سیستم های حرارتی بهتر است از لوله ۵ اليه که ضریب انبساط طولی کمتری دارد استفاده شود. 
در لوله کشی زير کار اين مسئله با اليه مالت سیمانی که از اليه آلومينيوم قوی تر می باشد مرتفع 
شده و تا سایز ۳۲ میلیمتر کامال برطرف می شود. ضمنا عدم امکان لوله گذاری لوله های PEX به 
صورت مستقیم جهت بردار نيروهای انبساطی را شکسته و مالت نيز حرکت آنرا کنترل مي کند. ولی 
اين مسئله در مورد لوله های PP (معروف به سبز) به علت شاخه ای بودن لوله ها و داشتن 

ضخامت ۲ برابری می  بایست با دقت بیشتری توجه شود!



۲۹

PE-RT و PEX

متداول ترين روش توليدی از بعد اقتصادی و راندمان توليد، در اکثر کشورهای مختلف PEX-b می 
 ،b می باشد که به علت مزايای بيشتر توليد به روش b و a باشد. پايپکس توليدکننده هر دو روش
توليدات خود را به اين روش بهينه تولید می کند. لوله PEX توليد شده با هر سه روش باال مطابق 
استاندارد DIN16892 آلمان و استاندار ملی ايران ISIR 13205، 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.

دقت ابعادیمقاومت فشاری

جدول مقایسه روش های تولید لوله PEX نسبت به یکدیگر

قیمت تمام شدهانعطاف پذیری
PEX-a
PEX-b
PEX-c

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.

لوله PEX دارای دامنه حرارتی ۹۵- تا ۹۵+ درجه سانتی گراد (به شرط استفاده از سیاالت بدون انبساط 
حجمی در این دامنه دما) می باشد و مطابق مبحث ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی ساختمان ايران، استفاده از 

اين نوع لوله پليمری برای سيستم حرارتی، برودتی و سيستم های بهداشتی مجاز می باشد.
در دامنه حرارتی ۰ تا ۷۰+ درجه سانتی گراد، استفاده از پليمر PE-RT نيز مجاز می باشد ولی اين پليمر 
در مبحث ۱۴ (گرمايشی) مورد تایید قرار نگرفته است و نمی تواند برای سيستم لوله کشی حرارتی و 

برودتی مورد استفاده قرار گيرد.

راهنمای استفاده از لوله های PEX و PE-RT پایپکس

روش های تبديل پلی اتيلن خطی به پلی اتيلن مشبک برای توليد  لوله PEX يکی از سه روش زير 
است که همگی مطابق استاندارد از کیفیت الزم برخوردار می باشند.
PEX-a: ابتدايی ترين و نسل اول فن آوری (پراکسيدی- شيميايی)
PEX-b: نسل دوم تکامل فن آوری (هيدروليزی با آب گرم يا بخار)

PEX-c: نسل سوم تکامل فن آوری (بمبارارن پرتو های اشعه ِبتا-روش اتمی)

PEX چیست؟



۳۰

سیستم گرمایش از کف

• حد اکثر تعداد زون با کلکتور "۱  برای لوله ۱۶ مقدار ۱۰ عدد می باشد (تا مساحت  ۲۰۰ متر مربع)
• حداکثر تعداد زون با کلکتور "۱/۴ ۱ برای لوله ۱۶ مقدار ۱۵ عدد می باشد (تا مساحت ۳۰۰ متر مربع)

• طول حداکثر لوله ۱۶ برای هر زون ۱۰۰ متر و برای لوله ۲۰ حداکثر تا ۱۳۰ متر می باشد.
• متراژ طول لوله گذاری برای هر متر مربع در مناطق معتدل و گرمسیری ۳ تا ۵ متر طول لوله ۱۶ و 

برای مناطق سردسیری ۵ تا ۷ متر طول می باشد. 
• توصيه می گردد برای اجرای سیستم گرمایش از کف به جای لوله ۵ اليه پایپکس از لوله ۳ اليه 

OX و يا تک الیه پایپکس استفاده شود.

نکات مفید اجرای سیستم گرمایش از کف

استفاده از سيستم های سنتی مانند رادياتور و يا فن کوئل در کلیه ساختمان ها اعم از مسکونی، 
تجاری و یا سوله ها 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 ۲/۵ متر از سطح 

زمين).

سيستم گرمايش از کف به دالیل زیر می تواند تا ۵۰٪ 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 پایین آب در حال گردش در سيستم گرمايش از کف (بين ۳۵ تا ۵۰ درجه) 

سیستم گرمایشی رادیاتور و فن کوئل
حالت نا مناسب

اتالف انرژی

سیستم گرمایش از کف پایپکس
حالت مناسب و ایده آل

صرفه جویی انرژی



۳۱

دارای افتخارات فراوان و برای اولین بار در ایران

شرکت الماس نشان البرز با برند پايپکس با بهره گيری از دانش فنی و استفاده از فناوری و تکنولوژی 
کشور آلمان و کادر متعهد و متخصص در سيستم های لوله کشی و به منظور استفاده بهينه از منابع 
و حفظ سرمايه های ملی و افزايش طول عمر ساختمان ها در راستای توسعه پايدار کشور درسال 

۱۳۷۶ تاسيس گرديد.
در آن زمان هنوز عمده لوله های مصرفی ساختمان ها در کشور گالوانيزه و آهنی بودند که مشکالت 
فراوان ترکيدگی و عمر کم از معضالت بزرگ صنعت ساختمان در کشور به شمار می رفت و ضرورت 

استفاده از لوله های جديد را به شدت ايجاب می کرد.

پايپکس از بدو تاسيس تا کنون همواره سعی بر متفاوت بودن داشته است. لذا از همان ابتدا با 
توليد و يا اختراعات به ثبت رسيده خود برای اولين بار در کشور توانسته جزو معدود توليد کنندگان 

در رشته خود باشد که اين همه افتخار را هم زمان در کارنامه خود داشته باشد:
۱۳۷۶: شروع عمليات ساخت کارخانه و تاسيسات توليد پايپکس

۱۳۷۸: توليد و معرفی لوله های پيشرفته PEX تحت لیسانس آلمان و برای اولين بار در ايران
۱۳۷۹: توليد و معرفی سيستم های لوله کشی کلکتوری برای اولين بار در کشور با قابليت منحصر به 

فرد تعويض لوله بدون تخريب بنا
۱۳۸۱: توليد لوله های ۵ اليه 

۱۳۸۳: توليد لوله های ۳ اليه OX مخصوص گرمايش از کف برای اولين بار در ايران
۱۳۸۶: توليد زانوهای موازی برای اولين بار که باعث زيبايی در اجرای کار اجرا می گردد. زانوهای 

سايز ۳/۴ و ۱ اينچ زير پکيچ همراه با شابلون های مخصوص
۱۳۹۱: خريد و راه اندازی اولين خط توليد لوله ۵ اليه با تکنولوژی پيشرفته ليزر که از تکنولوژی 

موجود لوله های ۵ اليه کشور ۲۰ سال جلوتر می باشد.
هم اکنون فقط ۲ کشور در خاورميانه اين لوله های پيشرفته ليزری را توليد می نمايند.

 PIS ۱۳۹۲: توليد و معرفی اولين عايق گرمايش ويژه کف به بازار کشور
۱۳۹۳: ثبت اختراع و معرفی سيستم کلکتورهای مدوالر به طور انحصاری در ايران

۱۳۹۳: ثبت اختراع و معرفی سيستم های رايزری مدوالر به طور انحصاری و همزمان با کشور آلمان 
در ايران

با افتخار: ساخت ایران



دفتر هماهنگی مرکزی: تهران، ضلع جنوب شرقی چهارراه پارک وی، شماره ۱۴
کد پستی: ۱۹۶۶۶۶۳۶۶۸

شرکت الماس نشان البرز (سهامی خاص)

www.pipex-co.com  |  club.pipex-co.com  |  info@pipex-co.com

پیشرفته ترین مجموعه لوله سازی کشور
تنوع محصول، برای هر بودجه

خدمات پس از فروش در سراسر کشور

پیشرفته ترین مجموعه لوله سازی کشور
تنوع محصول، برای هر بودجه

خدمات پس از فروش در سراسر کشور



ضمن سپاس از انتخاب شما، برای دریافت امتیاز کد 

زیر را به سامانه ۵۰۰۰۲۲۲۲۰۴۸۰۹۰ پیامک نمایید.

• اعتبار هر کد ٢ سال از زمان ثبت آن در سیستم می باشد.

• برای اطالع از جمع امتیازات کد 1* را به سامانه، پیامک نمایید.

• شماره تلفن ارسال کننده کد به عنوان مالک امتیاز در سیستم ثبت می شود.

• برای انتخاب هدیه خود، ثبت آنالین، مشاهده جمع امتیازات و کسب اطالعات بیشتر به  

club.pipex-co.com مراجعه نمایید.

بدون فاصله

وارد نمایید.

دریافت پیامک از طرف سامانه منوط به فعال بودن دریافت پیامک تبلیغاتی است.

در غیر این صورت به وب سایت مراجعه فرمایید.

برچسب باشگاه پایپکس روی کليه کارتن های ارسالی محصوالت نصب شده است و کارت 
امتيازات ويژه زير آن و يا پشت آن داخل کارتن نصب گرديده است. با ارسال کد ويژه کارت 

به سامانه پيامکی شرکت و کسب امتياز وارد مرحله استفاده از مزايای ويژه آن شويد:
• سفرهای سیاحتی و زيارتی

• موبایل و تبلت
• لوازم نصب و اجرای لوله کشی

این کارت ها فقط برای مجريان زحمتکش قابل استفاده می باشد و در صورت استفاده غير 
از مجريان ابطال می گردد.

 club.pipex-co.com يا  و   www.pipex-co.com سایت  به  بیشتر  اطالعات  برای 
مراجعه فرمایید.



www.pipex-co.com
club.pipex-co.com
info@pipex-co.com
021 2204 80 90
0902 1200 949
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