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راه حل هـای  ارائـه ی  اینترناشـنال  سـوپرپایپ 
متفاوت برای صنعت تاسیسـات کشـور، نوآوری 
در تولیـد و کیفیـت منحصر به فـرد محصوالت را 
دلیل حضـور پایدار خـود از سـال 1376 تا کنون 
می دانـد و برای بهبـود همه جانبه شـاخص های 

فعالیت خـود کوشـش می کند. 

تـداوم دریافـت گواهی نامه ها و اسـتانداردهای 
معتبـر ملـی و بین المللی در یک سـال گذشـته 
نشـان می دهد که سـوپرپایپ مانند سـال های 
پیـش همچنـان در راه حفـظ و ارتقـای کیفیت 
گام برداشـته  و در ایـن راه عناوین و افتخارات 

بزرگی را به  دسـت آورده اسـت؛

شرکتی متفاوت است

◀ برگزیده  جشنواره تولید ملی افتخار ملی
◀ دریافت تندیس تالشگران کیفیت

◀ دریافت تندیس و نشان خوش نام ترین شرکت های  ایرانی
◀ تقدیر نامه بین المللی اعتماد مشتریان

◀ نشان برند محبوب مشتریان
◀ واحد تحقیق و توسعه برترکشور

◀ برترین محصول در جشنواره بین المللی تحقیق و توسعه 
◀ واحد برتر در به کارگیری تکنولوژی نوین 

◀ تندیس تولید ملی اشتهار جهانی
◀ دریافت اولینگواهی نامه فنی برای اتصاالت
◀ برگزیده جشنواره نوآوری و عدالت اقتصادی



با تایید 27 کشور اروپایی، سوپرپایپ  با افتخار، نخستین 
دارنده ی غیراروپایی گواهینامه فنی اتحادیه اروپا 

در این صنعت است.

سوپرپایپ تنها شرکت ایرانی، و یکی از 40 شرکتی است که موفق به دریافت 
نشان کیفیت امارات شده است. 

 • تنها لوله  غیر اروپایی
   دارنده گواهی نامه فنی اتحادیه اروپا 

 •  تنها شرکت ایرانی 
   دارنده نشان کیفیت امارات

 •    برند محبوب و مورد اعتماد مشتریان



ساده، سریع، کارآمد

سیستم بست و ساپورت 

راه حل متفاوت و  هوشمندانه سوپرپایپ برای نصب تاسیسات!

اجرای بسـت و ساپورت یکی از کــارهای 
اسـت.  تاسیسـات  اجـرای  در  پردردسـر 
به طـوری کـه گاهـی مواقـع حتـی تـا دو 
برابر اجرای خود تاسیسـات زمـان می برد.

سوپرفیکس مجموعه ای نوآورانه از اقالم مورد نیاز برای اجرای بست و ساپورت به روشی دیگر است. راهی ساده یک مشـکل آشنا!
و منعطف برای این که نصب تاسیسات سریع تر، دقیق تر، و ایمن تر امـکان پذیر شود. یك تسمه و یك ناودانی با 
طراحی خاص مهندسی، محور اصلی سوپرفیکس را تشکیل می دهد. مجموعه ای از پیچ ها، مهره ها، بست ها و سایر 

اقالم، این مجموعه را تکمیل میکنند.
نتیجه، راه حلی است که از سوپرپایپ انتظار دارید.

ساده، سریع و منعطف ...
سوپرفیکس برای موقعیت های مختلف کاربرد دارد. این مجموعه را می توان به روش های مختلف و حتیدر ترکیب با 
روش های فعلی نصب کرد. اجرای این  سیستم با پیچ و مهره یا جوش ممکن است و تغییرات چه جابجایی باشد و چه 

رگالژ-  افقی یا عمودی-به سرعت و سهولت انجام می شود. درضمن حداکثراستفاده از فضا را امکان پذیر می سازد.



در دومین جشنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایران

و در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

محصول برتر

پروژه های    نیاز  تامین  منظور  به   M سوپرفیکس 
مواردی  در  و کاهش هزینه  استفاده  مختلف، سهولت 
که بارگذاری ساپورت ها با توجه به شرایط تحمل بار، 
بیش تر از سوپرفیکس تخت و با اختالف زیادی کم تر 

از سوپرفیکس U  باشد، طراحی و عرضه شده است.
در این محصول، امکان رگالژ پیچ ها در هنگام نصب 
نگهدارنده  پیچ های  نیز  و  متری  پیچ های  از  )اعم 
به آسانی  درست  موقعیت  در  آن  نصب  و  بست ها( 

امکان پذیر است.
کوچك بودن ارتفاع محصول، امکان نصب ساپورت بر 
روی دیوار با فاصله کمی از لوله ها و بست های مربوطه 

را فراهم می آورد.
برشکاری محصول و تقسیم آن به قطعات کوچك تر،   

متناسب با نیاز به راحتی امکان پذیر است.
با استفاده از پیچ های مخصوص، نصب ساپورت بر روی 
دیوار و سقف و قراردادن پیچ در محل موردنظر، بدون 
نیاز به جدا کردن ساپورت از موقعیت خود، به راحتی 

ممکن شده است.

 M سوپرفیکس 
•

•

•

•



•  بسته کامل سوپرفیکس )بنا به سفارش مشتری( با پوشش داکرومت.
•  دوام بسیار باال در مناطق دارای رطوبت باالی محیطی، در معرض میعان         

رطوبت، محیط های صنعتی و دریایی.
شامل   )Water-base( آبي  پایه  با  پوشش  یك  داکرومت  •  پوشش 
اکسیدهاي فلزي، روي و رشته هاي آلومینیوم است. در پوشش داکرومت ذرات 
کوچك روي و ذرات برفي شکل آلومینیوم در الیه هاي چندتایي، یك پوشش 
فلزي نقره اي خاکستري را تشکیل داده که پس از پخت در دمای۳20 درجه 
سلسیوس، کامال غیرآلي مي شود. در این پوشش، با توجه به وجود و تمرکز 
آلومینیوم در پوشش، مقاومت در برابرخوردگي دو فلزي فراهم شده که به 
دلیل غیرآلي بودن پوشش، مقاومت زیاد در برابر گازوئیل، حالل ها، روغن ترمز 
و نظیر آن را به وجود می آورد. پوشش  داکرومت سوپرفیکس اکسترا+ تا ۵00 
ساعت تست پاشش نمك را بدون رسیدن به خوردگی سفید تحمل می کند. 
از فناوري هاي پوشش  عملکرد مقاومت خوردگي داکرومت به مراتب بهتر 

سطحي دیگر است.
• از ویژگی های منحصر به فرد این پوشش، خود ترمیمی است. به عبارت 
دیگر، درصورت ساییدگی سطح پوشش داکرومت، خود ترمیمی مانع از کاهش 

مقاومت در برابر خوردگی محصول می  شود.

 سرپوش سوپرفیکس

سوپرفیکس اکسترا + 

سیستم بست و ساپورت 

 نوآوری های 

  سوپرفیکس  اکسترا
• بسته ی کامل سوپرفیکس با پوشش کروماته  

• تا دو برابر دوام بیشتر در مناطق با رطوبت باال
 مانند جنوب و شمال کشور

تك پایه ی  بست های  سوپرفیکس،  محصوالت  مجموعه  در 
روکش دار از سایز 40 الی 160 میلی متر موجود بود. از این پس 
از سایز 16 الی ۳2، این مجموعه را کامل  بست های روکش دار 
 EPDM می کند. این بست ها  دارای روکش الستیکی از جنس
به  انتقال صدای آن  از  لوله ها را جذب نموده و  است که لرزش 
سازه جلوگیری می نماید. در ضمن بر خالف بست های با روکش 

pvc نرم، موجب خوردگی پلی پروپیلن نمی شوند.

بست روکش دار 16 الی 32

از ساپورت های  بهره برداری  و  ایمنی الزم هنگام نصب  تامین  به منظور 
ساخته شده از سوپرفیکس U و زیبایی نمای ساپورت ها، درپوش اختصاصی 
سوپرفیکس U از جنس PVC نرم طراحی و تولید شده است. به دلیل احتمال 
وجود پلیسه و لبه های تیز پس از برش کاری سوپرفیکس U، به کارگیری این 

درپوش در زمان ساخت ساپورت توصیه می شود.



شرکت Wilo آلمان یکی از بزرگ ترین و برترین تولیدکنندگان پمپ و سیستم های پمپاژ برای مصارف گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و 
نیز سیستم های آب و فاضالب در جهان  است. این شرکت در سال 1872 در شهر دورتموند آلمان تاسیس شد.

•  در سال 1928 نخستین شتاب دهنده سیرکوالتور را در دنیا طراحی و عرضه کرد.
•  در سال 2001 اولین پمپ با کارآیی باال را برای مصارف HVAC طراحی و عرضه کرد که حتی تاکنون به عنوان یك محصول مرجع به شمار می رود.

•  در سال 2009 با طراحی و عرضه پمپ Geniax )اولین سیستم پمپاژ غیر مرکزی – Decentralised- در دنیا( انقالب جدیدی را در صنعت تاسیسات به وجود آورد.
•  با بیش از 140 سال سابقه، شرکت Wilo امروزه با بیش از 60 شعبه، 1۵ کارخانه تولیدی و بیش از 7.000 پرسنل در ۵0 کشور دنیا فعالیت دارد. در سال 201۳ میزان     

    فروش این شرکت بیش از 1.2۳ میلیارد یورو بوده است. 
عرضه پمپ های Wilo توسط سوپرپایپ در راستای ماموریت ما برای ارائه محصوالت با کیفیت و راه حل های متفاوت برای صنعت تاسیسات کشور است. 

پمپ های 

دفتر مرکزی ویلو- دورتموند- آلمان

با سرویس و خدمات 



پمپ های سیرکوالتور

کاربرد
•سیستم های گرمایشی و گرمایش کفی

•سیستم های سرمایشی
•سیستم های تهویه مطبوع

نحوه اتصال لوله: دنده ای یا فلنجی
دمای سیال:20- تا  130+ درجه سلسیوس 

حداکثر دبی:            77
     19 m:حداکثر هد

دارای سه سطح سرعت مختلف برای تنظیم 
توان پمپ

TOP-RL سریTOP-S سریSTAR-RS سری
   دارای عایق حرارتی

پمپ های خطی و زمینی

کاربرد
•سیستم های گرمایشی
•سیستم های سرمایشی

•سیستم های تهویه مطبوع
نحوه اتصال لوله: دنده ای یا فلنجی

دمای سیال: 20- تا 140+ درجه سلسیوس
حداکثر دبی:          360    

     105 m :حداکثر هد
مجهز به الکتروموتورهای IE2 و مکانیکال 

سیال دو طرفه

CronoLine-IL سریCronoBloc-BL سریVeroLine-IPL سری
   

پمپ های خانگی

کاربرد
•سیستم های توزیع آب/تقویت فشارآب

•سیستم های تغذیه آب 
•سیستم های بهره برداری از آب باران

نحوه اتصال لوله: دنده ای
دمای سیال: 5+ تا 40+ درجه  سلسیوس

حداکثر دبی:           5   
50 m :حداکثر هد

     

Initial  Peripheral سریJET WJ سری
            

پمپ های طبقاتی

کاربرد
•آب رسانی و تقویت فشار
•سیستم های اطفاء حریق

•تغذیه دیگ)بویلر(
•سیستم های سیرکوالسیون آب خنک کن

•سیستم های شستشو و آب افشانی 
نحوه اتصال لوله
دنده ای یا فلنجی

دمای سیال: 15- تا 120+ درجه سلسیوس
حداکثر دبی:           140   

     230 m :حداکثر هد
همه اجزا در تماس با سیال، از فوالد ضدزنگ 

304 یا 316 ساخته شده است.
همه اجزای مربوطه دارای تاییدیه  KTW و 

WRAS است.
پمپ های سری MVI و MHI دارای پوسته 

پمپ یک پارچه هستند.

Economy MHIL سریMultivert MVI سریEconomy MHI سری
   

گرمایشی

سرمایشی

گرمایش کفی

آب گرم مصرفی

تهویه  مطبوع

صنعتی

اطفاء حریق

تقویت فشار/
آب رسانی

محصوالت ویلو



پمپ های کف کش و لجن کش

کاربرد
•پمپاژ فاضالب دارای محتوای جامد

حداکثر دبی:           690     
  

95 m :حداکثر هد
     

EMU FA 08-15 سریRexa FIT سریDrain سری
TM/TMW/TMR 32 

   

پمپ های با دبی باال

کاربرد
•سیستم های گرمایشی
•سیستم های سرمایشی

•سیستم های تهویه مطبوع
•سیستم های توزیع آب / تقویت فشار آب

•سیستم های اطفاء حریق
•فرآیندهای صنعتی

•سیستم های تصفیه آب
•سیستم های تغذیه آب

•سیستم های آبیاری
نحوه اتصال لوله: فلنجی

دمای سیال: 20- تا 120+ درجه سلسیوس
حداکثر دبی:           3400  

245 m :حداکثر هد

SCP سریCronoNorm-NLG سریCronoNorm-NL سری
   

پمپ های خانگی

کاربرد
•سیستم های توزیع آب/تقویت فشارآب

•سیستم های تغذیه آب 
•سیستم های بهره برداری از آب باران

نحوه اتصال لوله: دنده ای
دمای سیال: 5+ تا 40+ درجه  سلسیوس

حداکثر دبی:           5   
50 m :حداکثر هد

     

Initial  Peripheral سریJET WJ سری
            

تصفیه آب

تغذیه آب

آبیاری

بازیافت فاضالب

تخلیه آب

بهره برداری از آب باران

جمع آوری
 و انتقال فاضالب



در سیســتم هاي متداول فاضالبي، براي تامین هواي داخل سیستم در جهت 
ایجاد تعادل فشــار و محافظــت از تله هاي هوابند ســیفون ها– که به منظور 
جلوگیري از ورود بو و سایر آلودگي ها از سیستم دفع فاضالب به محیط داخل 

ساختمان کاربرد دارند- از شبکه ي لوله کشي ونت استفاده مي شود.

ســوپردرینv با ویژگي هاي ممتاز و متمایز خود یك سیستم فاضالبي متفاوت است که به 
بازار تاسیسات کشور عرضه شده است. این سیستم با مواد پلي پروپیلن حاصل به روز آمدترین 

تکنولوژي اروپاست. نصب آن به روش پوش فیت، و بسیار آسان و سریع انجام مي شود.
 با توجه به اینکه پیشــرفت تحقیقات علمی و صنعتی هر روز دســتاورد های  تازه تری به 
ارمغان می آورد سوپردرین v  با برخورداری از مکانیزم متفاوت ونت، بدیع ترین، جدیدترین 

و مهندسی ترین راه حل برای شبکه فاضالبی ساختمان  است.      

لوله کشي فاضالب متحول شد!

با ِونت متفاوت

سوپردرینv مجهز به ســوپرونت، راه حل جدیدي اســت کــه بدون نیاز به 
لوله کشــي ونت در شــبکه ي فاضالب ســاختمان، نه تنها صحت و کارآمدي 
عملکرد تهویه در شــبکه را افزایش مي دهد، بلکه ســرعت اجراي سیستم را 

هم باال مي برد.
مهم تر آن که احتمال انتشار بوي نامطبوع به داخل ساختمان تقریبا وجود ندارد! 
سوپرونت در سیستم فاضالبي ســوپردرینv، این قابلیت فوق العاده را دارد 
کــه  ضمن تامین هوا در کمترین فشــار منفي و در اســرع وقــت، از انتقال 
هــوا در جهــت معکوس یعني از  شــبکه ي دفع فاضالب به ســمت محیط 
 v داخل ســاختمان به خوبي جلوگیري مي کند، و به این ترتیب ســوپردرین
 شــرایطي کامــال ســالم و مطبــوع را بــراي زندگي ســاکنین ســاختمان

فراهم مي آورد.

ديگر نيازي به لوله كشـي ونت نيسـت!

راه حل امروز سوپرپایپ براي سیستم فاضالب ساختمان ها

• ســوپرونت محصول شرکت اســتودور و مطابق با اســتانداردهاي موردنظر ســوپرپایپ تولید 
 مي شــود. همه تولیدات پیش از خروج از کارخانه، دو بار تســت مطابق با اســتانداردهاي جهاني

 AS/NZS 4936:2002 امریکا( و( ANSI/ASSE:1051/1050 ،)اتحادیه اروپا( EN 12380

)استرالیا و نیوزیلند( را سپري مي نماید.

 CEقرار دارد و داراي تاییدیه هاي )AI کالس( EN 12380 سوپرونت در باالترین کالس استاندارد •
KEYMARK ،DIN Geprüft ،BBA ،WaterMark و ASSE  مي باشد.

سوپرونت 100
سوپرونت 50ظرفیت هوادهي ۳2 لیتر بر ثانیه

ظرفیت هوادهي 7/۵ لیتر بر ثانیه

ماموریت ما توسعه و ایجاد تحول در صنعت تاسیسات کشور و ارایه ي راه حل هاي 
نهایي با بهره گیري از ایده هاي ناب و نگرش هاي جدید است.



◀ تا 10 دسی بل کم صداتر به دلیل مواداولیه ی ارتقایافته
◀ مقاومت بیشتر در برابر آب داغ و مواد شیمیایی

◀ مدرج برای برش و متره ی آسانتر 
◀ تنوع بی نظیر در نوع و زاویه اتصاالت

◀ تنوع در سایز، نوع، و طول لوله
◀ کیفیت مطابق با استانداردهای سوپرپایپ

◀ امکان انتخاب:  حذف لوله کشــی ونت یا به شــیوه ی قدیم با 
لوله کشی ونت    

◀ افزایش سرعت و دقت اجراي سیستم فاضالب
◀ ارتقاي کارآیي سیســتم ونت )حتي باالتر از نســبت 1:1 قطر 

لوله هاي ونت به قطر لوله هاي دفع فاضالب(
)Point of Need( رساندن به هنگام هوا به محل موردنیاز ◀

◀ تامین بهداشــت و ســالمت بیشتربراي ســاکنین ساختمان،  
به دلیل جلوگیري از انتشــار آلودگي و میکروب از سیســتم دفع 

فاضالب به محیط داخلي ساختمان
◀ کوچکتر شــدن داکت، عدم نیاز به ســوراخ کردن پشــت بام، 

کاهش عصایي 
◀ آزادي عمل بیشتر در طراحي معماري

◀ صرفه جویي در هزینه هاي حمل و انبارش
◀ بدون قطعات مکانیکي و عدم نیاز به نگهداري و تعمیرات

◀ ضمانت تعویض مادام العمر
◀ مناسب براي کلیه ي ساختمان ها از یك طبقه تا بلندمرتبه

متفاوت است...

•   فیلتر سوپردرین، یك فیلتر قوی ساخته شده از کربن فعال است که برای از بین بردن بوی نامطبوع و   
آلودگی در خروجی هوای سیستم فاضالب طراحی شده است. این فیلتر به عنوان جایگزین عصایی پشت بام 

- از جمله در روف گاردن ها -  و همچنین برروی سپتیك تانك قابل استفاده است. 
•   با عملکرد دو طرفه قابل استفاده در سیستم سوپرونت و سایرسیستم های متداول

•   دارای اتصال استاندارد برای نصب بر روی لوله های سایز  7۵ و 110 میلیمتر
•   مقاوم دربرابر تغییرات دما از 20- تا 60+ درجه سانتیگراد

•   نصب آسان به صورت افقی یا عمودی
•   بدون نیاز به تعمیر و نگه داری، بجز تعویض دوره ای کارتریج  

•   ایجاد آزادی عمل برای طراحان، مهندسان و معماران

فيلتر سوپردرين 
برای از بین بردن بوی نامطبوع و آلودگی

در خروجی هوای سیستم فاضالبی



انتخاب هاي دیگر 
براي متفاوت ترین سیستم فاضالبي 

با ِونت متفاوت

لولــه و اتصــاالت KG کاربرد سیســتم فاضالبي 
ســوپردرینv را به انتقال فاضالب ساختمان به 
صورت دفنــي در محوطه، پارکینگ هــا و مانند آن 
گســترش مي دهد. حلقه هاي آب بنــدي به صورت 
انحصاري و خاص طراحي شــده اســت تا آب بندي 
کامل را در شرایط ســخت تامین کرده و از آلودگي 
 NBR خاك جلوگیري کند. ایــن حلقه ها از جنس
 KG بوده و در مقابل مشــتقات نفتي مقاوم است که
را مثال براي محوطه ي پمپ بنزین ها ایده آل مي سازد. 

 سیســتم فاضالبي ســوپردرینv، نه تنها با برخورداري از مکانیزم متفاوت ونت، بدیع ترین و جدیدترین راه حل براي شــبکه ي فاضالبي ساختمان است، بلکه متنوع ترین 
انتخاب ها را براي پوشش نیازهاي متفاوت ارایه مي کند تا شما بتوانید مناسب ترین راه حل را براي تاسیسات ساختمان خود انتخاب کنید. 

لولــه و اتصــاالت فاضالبــي SK بــا جــداره ي 
فاضالبــي  سیســتم  مکمــل   ضخیــم، 
ســوپردرینv براي کاربردهــا و نیازهاي خاص 
اســت. ویژگي هاي مکانیکي بي نظیر این لوله قابل 

مقایسه با لوله هاي چدني است. 
عــالوه بر مقاومت مکانیکي، دیــواره ي ضخیم این 
لوله، باعث کاهش انتقال صدا از طریق هوا و اجزاي 
ســاختمان شــده و آن را به یکــي از کم صداترین 
لوله هاي فاضالبي در جهان– حتي بدون استفاده از 

بست هاي خاص- تبدیل مي کند. 

SK

KG

Pسوپرونت

در ساختمان هاي مرتفع پیدایش امواج فشار مثبت گذرا )فشار معکوس(، 
عملکرد سیستم فاضالب را دچار اختالل مي کنند.

سوپرونتP،  تنها راه حل موجود در جهان براي مشکل ونت فاضالب 
ســاختمان هاي بلند مرتبه - از 8 طبقه به باال – است که کارآمدي آن 
در مهم ترین و مرتفع ترین ســاختمان هاي جهان به اثبات رسیده است. 
سوپرونتP میراکننــده ي امواج فشار مثبت است که توسط دانشگاه 
هریوت-وات اسکاتلند اختراع شــده و انحصارا توسط شرکت استودور 

تولید مي شود. 

ســوپرونت P به همراه سوپرونت ۵0 و ســوپرونت 100، راه حلي 
مطمئن و ایده آل براي بازگرداندن فشــارهاي ایجاد شــده در سیستم 
فاضالب به فشار آتمسفریك، و عملکرد مطمئن و کارآمد سیستم ونت 

است.

• محافظت کامل سیســتم فاضالب در برابر فشارهاي مثبت گذرا 
در سیستم

• عــدم انتشــار بو و گازهاي متعفن سیســتم فاضــالب به داخل 
ساختمان یا محیط اطراف

• عدم نیاز به نگهداري و تعمیرات
• ضمانت مادام العمر

تنها راه حل موجود در جهان براي ساختمان هاي بلند مرتبه 



هنگامی که حلقه ضد آتش سوپردرین در معرض گرما یا آتش قرار می گیرد، 
منبسط شده و بر قسمت ذوب شده لوله پالستیکی فشار وارد می کند. این کار 
منجر به بسته شدن مقطع لوله و جلوگیری از انتشار آتش، دود و گازهای سمی از 

یك قسمت به قسمت دیگر می شود.

ویژگی های حلقه ضد آتش
تطابق کیفیت با استاندارد ها

حلقه ضد آتش سوپردرین طبق استاندارد BS476PART20:1987 و 
استاندارد EN 1366-3  تولید شده و قابل استفاده  برای لوله های UPVC  و 

ABS و  MDPE و HDPE و PP است و دارای تاییدیه NHBC است.
ایمن

حلقه ضد آتش سوپردرین تا 4 ساعت در برابر آتش مقاوم است.
نصب آسان

حلقه ضد آتش سوپردرین به راحتی قابل نصب است. 

تنها راه حل موجود در جهان براي ساختمان هاي بلند مرتبه 

در  الزامات  و  نیازها  از ضروری ترین  آتش سوزی  برابر  در  محافظت ساختمان ها 
از  آتش  برابر  در  ایمنی  مهندسی  و  علوم  است.  ساز   و  ساخت  اجرای  و  طراحی 
موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در دنیا مورد توجه بسیار قرار گرفته 
است.برخی از مهندسان برای محافظت ساختمان در برابر آتش، بیش تر به طراحی 
»سیستم های فعال« مانند راه های خروج و فرار و یا طراحی سیستم های بارش 
خودکار )اسپرینکلر( و ... توجه می کنند. در کنار این پیش بینی ها، توجه به طراحی 
» سیستم های غیر فعال« نیز ضروری است. سیستم های غیرفعال مانند دیوارهای 
ضدآتش، درب های ضدآتش و اکنون حلقه ضد آتش سوپردرین، با ایجاد 
تاخیر در انتشار آتش و دود، فرصت الزم برای خروج از ساختمان را برای افراد 

فراهم می کند.
از آن جا که وجود هرگونه منفذ در درون ساختار اجزای ساختمانی، یك نقطه ضعف 

در هنگام آتش سوزی سه خطر عمده وجود دارد؛ 

1-انتشار سریع آتش:
 با خارج شدن آتش از کنترل، مواد قابل احتراق به سرعت شعله ور می شوند، دما 
افزایش می یابد و آتش گسترش می یابد. اجزای سازه مانند درها و دیوارهای 
ضدحریق، سقف مقاوم در برابر آتش، کابل ها و سایر محصوالت محافظ در برابر 

آتش، می توانند از انتشار آتش جلوگیری کنند و یا در آن تاخیر به وجود آورند.
2-ایجاد دود غلیظ:

 وجود دود غلیظ در ساختمان در حال سوختن نه تنها خطر جانی برای افراد ایجاد 
می کند بلکه باعث بروز مشکل برای تیم آتش نشانی شده و یافتن محل دقیق 

آتش را با مشکل روبه رو می کند.
3-ایجاد گازهای سمی و خورنده:

یا  سمی  گازهای  آتش،  اثر  در  است  ممکن  شده،  استفاده  مصالح  به  بسته   
شده  ایجاد  کلر  گاز  ترکیب  و   PVC سوختن  اثر  در  مثال  شود.  تولید  خورنده 
با آب آتش نشانی، اسید هیدروکلریك تولید می شود. این اسید وارد بتن تقویت 
کننده های فوالدی می شود و سازه را تخریب می کند. همچنین احتراق ممکن 
است باعث تولید گازهای سمی سیانور یا آمونیاك شود. در آتش سوزی فرودگاه 
 ، PVC دوسلدورف در سال 1996، در اثر استنشاق گاز سمی حاصل از احتراق

17 نفر کشته و 88 نفر مجروح شدند.

برای مقاومت سیستم در برابر آتش سوزی به شمار می رود، بنابراین طراحی این قبیل 
فضاها باید به صورت کنترل شده انجام شود و با تجهیزات مناسب محافظت شوند. 
از راه های نفوذ و گسترش آتش، دود و  لوله های تاسیسات یکی  با توجه به آن که 
از  مانع  حلقه ضد آتش سوپردرین می تواند  از  استفاده  است،  گازهای سمی 

انتشار آتش از طریق لوله های فاضالبی شود.

حلقه ضد آتش



حتی در همین عصر جهش شگفت انگیز تکنولوژیك، هنوز هم برای بعضی 
مشکالت رایج، چون راه  حل های ساده دیگری ابداع نشده است، ما ناچاریم 
که نیاز خود را به سخت ترین  روش های موجود برطرف کنیم، و یا اساسا 

منصرف شویم! 
تا کنون اگر می خواستید که محل لوازم بهداشتی را در خانه، و یا محل کار 
خود تغییر دهید، و یا اضافه کنید. نه تنها سخت،  بلکه گاهی غیرممکن بود! 

بخصوص در صورت قابل دسترس نبودن لوله تخلیه فاضالب.
سوپردرین الکترو، نیازبه لوله کشی تخلیه برای نصب لوازم بهداشتی، در 
ساختمان های آماده و یا ساختمان های در حال بازسازی را برطرف می کند. 
با  می توانید  باشید،  مایل  که  ساختمان خود  از  جایی  هر  در  بنابراین شما 
کم ترین تخریب و بدون نیاز به لوله کشی اضافی فاضالب، لوازم بهداشتی 

حمام و آشپزخانه مثل توالت، روشویی، دوش، سینك و... را نصب کنید. 
ویژگی  ضروری ترین  دارید؛  انتظار  ازسوپرپایپ  که  همان گونه  البته 
سوپردرین الکترو نیز مانند سایر محصوالت سوپرپایپ، به جز مزیت های 

راحتی، ایمنی و سرعت،  پای بندی به کیفیت است. 

نصب سرویس بهداشتی، حتی اگر لوله فاضالب نزدیک نباشد! 

سوپردرین الکترو  با 2 تا ۵ اتصال ورودی، به شما این امکان را می دهد تا 
یا  توالت،  ساختمانی، یك حمام،  عملیات  کم ترین  با  بخواهید  که  جا  هر  تقریبا 
آشپزخانه اضافه کنید. و چون برخالف سیستم های معمول، دفع فاضالب به صورت 
ثقلی نیست، این امکان حتی شامل محل هایی می شود که لوله کشی به شبکه 
فاضالب ساختمان به دالیلی غیر عملی یا خیلی سخت، و به هر حال پردردسر 
است. سوپردرین  الکترو  دارای موتور پرسرعت، با تیغه هایی است که فاضالب 
سنگین را  شکسته وخرد و امکان انتقال آن از طریق لوله های سایز پایین تا تخلیه 
در لوله ی اصلی فاضالب، که ممکن است ۳0 تا 100 متر دورتر یا ۳ تا 7 متر باالتر 

قرار داشته باشد را فراهم می کند. 

 کیفیت، تطابق با استانداردها
سوپردرین الکترو در اروپا تولید می شود، و با استاندارد EN12050 تطابق دارد. 

 نصب آسان
سوپردرین الکترو  یك راه حل ایده ال برای نصب لوازم بهداشتی ، در تقریبا همه 

جا ، با کم ترین عملیات ساختمانی است. 
سوپردرین الکترو در جاهایی که نصب سرویس با متد لوله کشی متداول غیرممکن 

است، بسیار ساده نصب و سرویس می شود.
 بی صدا و ایمن

پمپ  های سوپردرین الکترو، روی گیره های ارتجاعی نصب می شوند که لرزش ها 
را هنگام کار سیستم جذب می کنند. این باعث می شود که صدای منتقل شده 

کم و به قدری باشد که مزاحمتی ایجاد نشود.
 آسودگی و راحتی خیال

سوپردرین الکترو با ضمانت و پشتیبانی سوپرپایپ عرضه می شود.

تنها راه حل مناسب در بازسازی ساختمان شما

حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه
هر جا که بخواهید!



•  بر اساس ویژگی های مصرف در ساختمان هایی با کاربری های مختلف، سوپردرین الکترو  در 
دو سری خانگی و تجاری طراحی شده است.

• سوپردرین الکترو برای استفاده هنگام بازسازی خانه،  دفتر کار، مغازه، یا رستوران  ایده ال 
است.

برای  مزاحمت  ایجاد  نوع  هیچ  اداری  آپارتمان های  در  الکترو  سوپردرین  نصب  برای   •
همسایه ها  وجود ندارد. قطر لوله ها فقط 2۵ تا ۳2 میلیمتر است که از کف یا سقف به 

صورت روکار یا توکار کشیده می شوند.
• هر واحد سوپردرین الکترو  امکان اضافه کردن  تجهیزات آشپزخانه، لباسشویی، ظرف شویی 
یا حمام را فراهم می کند، حتی اگر خط فاضالب دور بوده، یا در ارتفاع باالتری قرار داشته باشد. 

سوپردرین الکترو
A3 مدل

سوپردرین الکترو
P مدل

سوپردرین الکترو
S مدل

سوپردرین الکترو
C مدل

سوپردرین الکترو
CP مدل

سوپردرین الکترو
D مدل

سوپردرین الکترو
A2 مدل

•ظرفیت فالش دوگانه: 3/8 و 5 لیتر

•ظرفیت فالش دوگانه: 3/8 و 5 لیتر



◀  سال ها تجربه متکی بر دانش فنی یوپونور آلمان
◀ لوله با مواد اولیه و خط تولید آلمانی

◀ پلیمر لوله PERT تیپ 2 ساخت اروپا
  DIN 50930- 6 اتصاالت با آبکاری قلع )طبق استاندارد ◀
استفاده از پوشش نیکل برای مصرف آب آشامیدنی مجاز نیست( 

◀ تکنولوژی RTS: خطای انسانی در اجرا تقریبا صفر
◀  سرعت بیشتر، دقت بیشتر: بدون نیاز به کالیبر

◀ حلقه های جداشونده نشانگر پرس صحیح
◀ کد رنگ برای لوله و اتصاالت

◀ اورینگ آلمانی در اتصاالت
◀  کیفیت تایید شده: گواهینامه فنی اتحادیه اروپا

◀ دارای خدمات مناسب

اســتفاده از تکنولوژيRTS در سوپرپایپ +2 باعث حذف خطاي اجرا 
مي شود و ضریب ایمني و اطمینان از عملکرد سیستم، همچنین راحتي 

و سرعت نصب را افزایش مي دهد.

RTS به معنای RELIABLE TEST SAFETY یا ایمنی تست فشار 
است.گاهی ممکن است یك اتصال در مسیر اجرا به دلیل خطای انسانی 
پرس نشود. درسیستم لوله کشی سوپرپایپ +2، هنگام تست فشار، آب 
از محــل این اتصال چکه می کند، و مجری فرصت دارد تا اتصال پرس 
نشده را پرس کرده، از بروز نقص احتمالی آتی سیستم جلوگیری نماید.

 در سوپرپایپ +2، استفاده از کد رنگ نصب را باز هم راحت تر می کند. 
اختصاص کد رنگ برای هر ســایز لوله یکــی از ویژگی های  اصلی 
ســوپرپایپ +2 است. به این معنی که برای هر سایز، رنگ خاصی در 
نظر گرفته شده است. این کد رنگ در روی نوار لوله، حلقه ی اتصال و 

همچنین بر روی فك پرس تکرار می شود.
در سوپرپایپ +2، با سیستم ایمنیRTS و کد رنگ،  دیگر هیچ دلیلی 
برای نشت سیســتم وجود ندارد، مگر آن که لوله یا اتصاالت مصرفی 

سوپرپایپ نباشد.

کد رنگ

چیست؟

نصب یک سیستم پنج الیه هیچ وقت به این سادگي و سرعت نبوده است!

مطمئن تر، ایمن تر، راحت تر

متفاوت است...

اتصاالت متفاوت سوپرپایپ +2
• اتصال سوپرپایپ+2 به صورت یکپارچه به لوله، پرس می شود و آب بندی سیستم را به صورت کامل تر 

تامین می کند.

• در سوپرپایپ+2، جنس حلقه ی پرس از آلومینیوم است، تا عمل پرس بهتر و دقیق تر انجام شود.
• وجود شیارهای روی حلقه ی  آلومینیومی و همچنین حلقه ی تکیه گاه فك پرس در سوپرپایپ+2 

موجب می شود که صحت و دقت پرس افزایش یابد.
• به دلیل جدا شدن حلقه، عایق کاری لوله ها راحت تر انجام می شود.

بدنه آلیاژ با آبکاری قلع
حلقه ی آلومینیومی

مهندسی مجدد پروفیل اتصال
اورینگ های ویژه آلمانی

نشانگر جارفتن لوله در انتهای حلقه

حلقه ی رنگی تکیه گاه فك پرس

شیارهای هادی فك پرس



باز هم مطمئن تر…

• حذف خطاهاي اجرا ناشي از برش کج لوله و پاره شدن اورینگ
• اطمینان از آب بندي کامل و همیشگي بدون نیاز به کالیبر کردن

 باز هم سریع تر…

• حداقل سي درصد افزایش سرعت اجرا در هر سر اتصال

باز هم راحت تر…

• حذف مرحله ي خسته کننده ي کالیبر کردن 
• عدم نیاز به خرید کالیبراتور تا سایز۳2       

 با حذف کالیبراســیون از مراحل اجرا، نه تنها ســرعت اجرا بیشتر 
مي شــود بلکــه احتمال خطــاي اجرا کــه پیش از ایــن به دلیل 
 اســتفاده از ابزار نادرست و فرســوده یا کالیبر کردن غلط رخ مي داد

باز هم کاهش مي یابد. 

با تایید معتبرترین  مراکز  جهانی

30درصد سريع تر

تنها لوله غیر اروپایی با گواهینامه فنی اتحادیه اروپا

اینکه  به  توجه  با  می کند.  تبعیت  آلمان  در  تولید  استانداردهای  از  سوپرپایپ   •
امروزه در آلمان، در استانداردهای این صنعت، قلع جایگزین نیکل شده است، در 

سوپرپایپ+2 نیز از آبکاری قلع برای آلیاژ برنج استفاده شده است.
• در تولید سوپرپایپ+2، از پلیمر PERT  تیپ 2 استفاده شده است. این پلیمر 

نسل جدید پلیمر هایی است که منحصرا برای تولید لوله طراحی شده اند.
آزمایشگاه کنترل کیفی به  با مجهز تر کردن  لوله،  از کیفیت  • ضریب اطمینان 

تجهیزات روز دنیا باز هم افزایش یافته است.
• سایر مواد اولیه ی تولید لوله از جمله چسب و مواد افزودنی مرغوب ترین است.

سیستم نصب سریع زانو  دیواری بر روی صفحه دیواری

• با فرم جدید صفحه دیواری و اتصال مربوطه، نصب آن بسیار ساده تر از 
گذشته انجام می شود و سرعت اجرای سیستم نیز افزایش می یابد.

روی صفحه  را  دیواری  زانو  ابتدا  نیست  نیازی  دیگر  جدید،  طراحی  با   •
وصل کرده، سپس مجموعه را روی دیوار نصب نمود. بلکه صفحه می تواند 
به صورت جداگانه روی دیوار نصب شده، سپس زانو دیواری از شکاف کناری 

آن به راحتی داخل صفحه جانمایی شود.

* دارای گواهی ثبت اختراع در ایران

استانداردهای تولید بدون نیاز به کالیبر



نسل جديد اتصاالت مهره ماسوره اي سوپرپايپ – بعد از 17 سال ...

 احتمال خطاي ناشي از پرس نکردن اتصاالت تقریبا به صفر مي رسد.

 به ابزار خاص نیاز ندارد: یک قیچي لوله بر و دو عدد آچار کافیست.
 سرعت نصب بسیار بیشتر است

 اجرا راحت تر مي شود.
 خطاي ناشي از کالیبر غلط یا استفاده از ابزار نامناسب به صفر مي رسد.

به عالوه، مثل اتصاالت مهره ماســوره اي قدیمي 
ســوپرپایپ، با حداقل تنوع اتصــاالت مي توان 
بیشــترین ترکیب را ایجاد کــرد. بنابراین ضمن 
انبــارش ســاده تر، انعطاف بیشــتري در تغییر 

احتمالي مسیر اجرا وجود دارد.

RTS با تكنولوژي

كاليبر نكنيد!

آبكاری قلع

لوله را ببرید ...

عالمت بزنید ...

جا بزنید ...

با آچار معمولي پرس کنید.

 مانند ســوپرپایپ از استانداردهای تولید در آلمان تبعیت می کند. با توجه به اینکه امروزه در آلمان، در 
اســتانداردهای این صنعت، قلع جایگزین نیکل شده است، در سوپرپایپ+2 نیز از آبکاری قلع برای آلیاژ 

برنج استفاده شده است.

اتصاالت  مهره ماسوره ای

راحت تر، سریع تر، ایمن تر           

        PEX/AL/PEX و لوله های قابل استفاده برای  

با تکنولوژی 



سوپروالو ســريT ، یک شــیر ربع گرد متفاوت با کیفیت متفاوت و با ساختاري 
متفاوت است.

• شــیرهاي سوپروالو مانند ســایر محصوالت ســوپرپایپ، با طراحي نوآورانه  مشکل دیگري را در 
تاسیسات ساختمان برطرف کرده و راحتي و اطمینان بیشتر را هم براي مجریان و هم براي ساکنین 

ساختمان فراهم مي کنند.    
سوپروالو ســري T، مکمل سیستم لوله کشي سوپرپایپ +2 اســت که با کیفیت و ساختاري کامال 
متفاوت، به عنوان یك شــیر ورودي اصلي برای واحدهاي مسکوني یا اماکن عمومي مناسب است، 
و براي قطع و وصل آب ســرد و گرم بهداشتي یا سیستم هاي گرمایشي و سرمایشي به کار مي رود. 
این شیر با ویژگي هاي منحصر به فردش مشکل دسترسي براي ساکنین را کاماًل مرتفع کرده است.   
• سوپروالو T به صورت توکار نصب مي شود، اما به راحتي شیرهاي روکار در دسترس است. این شیر 
را مي توان در دیوار بیرون آپارتمان، در حمام یا سرویس، و یا حتي روي سقف نصب کرد به طوري که 

به راحتي در دسترس باشد، و بدون اینکه به زیبایي لطمه بزند.  
• شــیر سوپروالو ســري T را مي توان بدون نیاز به اتصاالت اضافي، به صورت آسان و مستقیم به 
سیســتم لوله کشي سوپرپایپ، حین لوله کشــي و یا بعد از آن ظرف یك دقیقه نصب کرد. به عالوه، 
بر خالف شــیرهاي متداول، امکان تعمیر و یا تعویض این شیر به دلیل طراحي خاص آن، بدون نیاز 

به تخریب وجود دارد.

تعریف تازه اي از شیر ورودي واحدهاي ساختماني

• پایه دوبل براي نشاندن 
شیرهاي سرد و گرم در کنار 

یکدیگر یا نصب در دیوارهاي 
سبك

یک کلکتور آب رساني متفاوت 
• مجموعه ي کامل شامل جعبه، بست و شیر اصلي

• چهار به عالوه یك خروجي سرد، و سه به عالوه یك خروجي گرم
T2 ارتباط سریع و آسان با اتصاالت سوپروالو •

طراحي شده براي سیستم لوله کشي سوپرپایپ+2

كلكتور سوپروالو

متفاوت است...
◀ تنها شیر با قابلیت تعویض یا سرویس مکانیزم

◀ زیبا متناسب با دکوراسیون شما
◀ با نصب آسان و سریع

◀ نصب توکار اما قابل دسترس
◀ بدنه ساخته شده از برنج کم سرب مطابق با استانداردهای 

اروپایی برای آب آشامیدنی
◀ مقاوم در برابر آب داغ و فشار باال

◀ دارای توپی ضد رسوب
و  آب  دولتی  اداره  الزامات  و  استاندارد  با  مطابق  تولید   ◀

گاز آلمان
◀ دسترسی آسان به قطعات یدکی در صورت نیاز

طراحي شده براي  سيستم لوله كشي سوپرپايپ+2

T سری

• سوپرپایپ همچنین امکان انتخاب هاي زیادي را براي دورپوش زیبایي که در محل نصب روي دیوار 
دیده مي شود، طبق سالیق مختلف فراهم کرده است.



همه کیفیت و راحتي را دوست دارند!
ویژگي هاي منحصر به فرد و فوق العاده سوپروالو سريT، چه در هنگام 
نصب و چه در زمان کاربري، بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت. به 
طوري که در حال حاضر دامنه ي استفاده از این شیرها  به دلیل کیفیت، 

راحتي و اطمینان روز به روز در حال افزایش است.
ســوپرپایپ نیز در پاســخ به این نیازهاي توســعه یافته، سري جدید 

شیرهاي ورودي سوپروالو را عرضه کرد. 
        

S شیرهاي سوپروالو سري
 ،S4 و S۳، S2، S1 در چهار نوع متفاوت S شیرهاي سوپروالو سري
راه حل جدید دیگري از ســوپرپایپ است که به عنوان مکمل شیرهاي 
ورودي واحدهاي ســاختماني سوپروالو، به سیستم لوله کشي سوپرپایپ 
+2 افزوده شــده است و کارآمدي این سیســتم را باز هم افزایش داده 

است.
 T امکانات سوپروالو سري S شیرهاي سوپروالو ســري
را براي نصب توکار در اختیــار مي گذارند و براي قطع و 
وصل لوله هاي فن کویل یا براي شیر کنتورهاي آپارتماني 

آیده ال هستند.

اتصاالت پرسي   S1سوپروالو
سوپرپایپ +2 به صورت سرخود 

براي نصب سریع و مستقیم

سوپروالوS2  انعطاف در سایز 
و نوع اتصاالت ورودي و خروجي 

T2 با استفاده از اتصاالت

سوپروالوS3 با مهره هرزگرد 
در یك سمت 

سوپروالو S4  مهره هرزگرد 
با طول شیر قابل تنظیم )تا یك 

سانتیمتر( 

 Tویژگي هاي مشترك با سوپروالو
 نصب و جداسازي بسیار سریع و راحت

 مکانیزم قابل تعویض – سرویس و نگهداري آسان
 مقاوم در برابر فشار و حرارت باال

 کیفیت باال – مطابق با استانداردهاي سوپرپایپ

S سری
انتخاب هاي بيش تر  براي يك شير ربع گرد متفاوت



عدم پرداخت شارژ توسط برخی ساکنین و اختالفات و مشکالت ناشی از آن، یك مشکل عمومی در مجموعه های آپارتمانی است.

طبق قانون برای آپارتمانی که شارژ خود را پرداخت نمی کند، مدیر ساختمان می تواند ارایه ی خدمات عمومی را قطع کند. اما این کار تقریبا هیچگاه به سادگی ممکن نیست. عمده ترین 
مصارف مشترك آپارتمان گرمایش ساختمان یا آب مشترك است. اما قطع کردن کامل آب در هیچ جای دنیا و برای هیچکس مجاز نیست. ضمن این که به همان سادگی که مدیر 

ساختمان شیر آب را می بندد، می توان آن را باز کرد!

سوپروالو D یک راه حل نوآورانه برای این مورد یا موارد مشابه است.
به غیر از کیفیت، و اتصال سریع به لوله که ویژگی مشترك شیرهای سری سوپروالو است، سوپروالو سری D با خصوصیتی منحصربه فرد و نوآورانه عرضه می شود:

در سوپروالو D به غیر از دو وضعیت باز و بسته که در همه ی شیرها وجود دارد، یك وضعیت نیم بسته نیز اضافه شده است. با این ویژگی،  مدیر ساختمان می تواند آب گرم یا سرد 
آپارتمان هایی را که از پرداخت شارژ خودداری می کنند، در وضعیت نیم بسته قرار دهد تا این آپارتمان ها در عین این که از حداقل ممکن آب برای مصارف آشامیدنی برخـوردار هستند، 

برای سایر مصارف– بخصوص استحمام– در مضیقه قـرار گیرند. قفـل   سوپروالو D، امکان تغییر این وضعیت را بدون در اختیار داشتن کلید، ناممکن می کند.

باز نیمه باز بسته

D
یک راه حل هوشمندانه و پیشگیرانه برای یک مشکل قدیمی!



رايـزر سيستم

 با طراحي مدوالر اتصاالت از سایز 63 به باال، فقط با 26 قطعه، 
300 نوع اتصال، مطابق با نیاز قابل اجراست! 

• کاهش هزینه ي ناشي از حذف تبدیل ها 
• کاهش وزن اتصاالت و کاهش ۳0 درصدي هزینه در سایز 90 و 110 

• قابلیت تغییر در ترکیب اتصال تا قبل از تست فشار
• امکان انجام عملیات پرس با دستگاه هاي فعلي UP7۵ و UP7۵EL، تا 

سایز 110    
• انبارش آسان تر، با هزینه ي کمتر

و ایمني بیشتر، به دلیل عدم نیاز به انجام عملیات پرس در ارتفاع 

300 اتصال، با 26 قطعه! 

كاملترين سيستم سايز باال )از mm 40  تا  mm 110( با اتصاالت مدوالر 

75

63

50

40

متفاوت است...
◀  لوله و اتصاالت تا سایز 110 )4 اینچ(

◀  قابلیت ساخت ۳00 اتصال مختلف با استفاده از 26 قطعه  
◀ مونتاژ در محل کارگاه مطابق نیاز

◀ با قابلیت نصب سریع و آسان با استفاده از پین هاي مخصوص
◀ اشغال فضای کمتر

◀  کاهش هزینه 

رایزر سیستم سوپرپایپ، جزیي از سیستم لوله کشي سوپرپایپ، و تنها مجموعه ي کامل از لوله هاي پنج الیه ي 
سایز باال )40 الي 110 میلیمتر( در کشور است. 

براي مجریان سیســتم هاي لوله کشــي، نصب سیستم هاي ســایز باال به دلیل قطر و وزن بیشتر، و اتصاالت 
سنگین تر مشکل تر است، به ویژه در ارتفاع که خطر حادثه وجود دارد. 

با عرضه ي رایزرسیســتم با اتصاالت مدوالر ) از سایز 6۳ به باال( اجراي لوله هاي سایز باالي سوپرپایپ بسیار 
ساده تر و سریع تر شد.



َسري هاي پرس اتصاالت از سایز 25 تا 110 میلیمتر
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سه راهي بوشن/ تبدیل زانویي 90 درجه زانویي 4۵ درجه

َسري هاي روپیچ و توپیچ

نصب لوله هاي سایز باال 
هیچ وقت به این سادگي و سرعت نبوده است!

26+ چهار 
با عرضه ي بوشــن هاي شیفت RS2 و RS۳ در دو اندازه و الحاق آن به مجموعه ي 
اتصاالت مدوالر،کارآمدي رایزرسیســتم ســوپرپایپ باز هم افزایش پیدا کرده است. این 
چهار قطعه  علیرغم ســادگي، عملیات اجراي لوله هاي سایز باالي سوپرپایپ را از همیشه 

سریع تر و آسان تر مي کنند.
 

سریع تر، راحت تر و ارزان تر... 
تغییر ارتفاع و یا تغییر محور تنها در چند دقیقه با کمترین هزینه

 اگرچه با اتصاالت مدوالر، نصب رایزر بســیار ســریع تر و راحت تر است، ولي بوشن هاي 
شــیفت راه حل جدید دیگري از سوپرپایپ است که بدون نیاز به استفاده از لوله، و انجام 
مراحل برش، کالیبر، و پرس، دو مســیر اجرایي را به راحتي و با هزینه اي کمتر، چند برابر 

سریع تر به هم وصل مي کند!

رایزر سیستم، جزیي از سیستم لوله کشي سوپرپایپ +2 است

• لوله و اتصاالت مطمئن
• کاهش خطاي انساني در اجرا

RTS تکنولوژي •
• کد رنگ

• اجراي سریع: بدون نیاز به کالیبرکردن لوله

ساعت به دقیقه...  
راه حل ایده ال براي ساخت کلکتور موتورخانه

ساختن کلکتورهاي موتورخانه، بسیار پرکار و زمان بر است. با استفاده از بوشن هاي 
شــیفت، بدون نیاز به هیچ گونه عملیات برشــکاري و یا جوشــکاري، طول زمان 

ساخت کلکتور از ساعت به دقیقه کاهش پیدا مي کند!



انتخاب درسـت یك سیسـتم گرمایشـی نقش موثری در تامین آسـایش سـاکنان 
یـك سـاختمان دارد. سیسـتم گرمایـش کفـی سـوپرپایپ یك سیسـتم مـدرن و 
کارآمـد بـا مزیت هـای فراوانـی نسـبت بـه رادیاتـور و سـایر روش هـای گرمایش 

ست.  ا

در روش هـای گرمایشـی متـداول تـا 70% گرمـا نزدیك سـقف جمع می شـود که 
ایـن شـرایط با آسـایش مـا مطابقت نـدارد. مـا هنگامی آسـوده تریم که پـا گرم و 
سـر مـا خنـك باشـد. بنابرایـن گرما بایـد در جایـی تولید شـود که بـه آن بیش تر 

نیاز اسـت؛ یعنـی در کف.

سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ چطور کار می کند ؟
سیسـتم گرمایش کفی سـوپرپایپ انقالبی در نحوه ی گرم کردن ساختمان هاست. 
در ایـن سیسـتم، گـردش آب گرم از درون شـبکه ای از لوله های سـوپرپایپ که در 
زیـر کـف نصب شـده اند. حـرارت را بـه آرامی توزیـع می کند. از آنجا که شـبکه ی 
لولـه تمـام کـف را پوشـش می دهـد، توزیـع حـرارت به صـورت کامـال یکنواخت 
اسـت . حداکثـر دمـای کـف در ایـن سیسـتم 29 درجـه ی سـانتیگراد اسـت. آب 
گـرم ورودی بـا دمای حـدود ۵0 درجـه ی سـانتیگراد از طریق موتورخانـه، پکیج، 
یـا پانل هـای خورشـیدی تامیـن و از طریـق کلکتورهـای ویـژه توزیـع می شـود. 
سیسـتم گرمایـش کفی بـرای کف هـای مختلف با پوشـش های متفـاوت از جمله 

سـنگ، سـرامیك، پارکت و موکت مناسـب اسـت . 

 بسیار هوشمند و یادگیرنده
سیسـتم DEM یـك تکنولـوژی کنترلـی اسـت که به طور پیوسـته شـرایط آسـایش 
حرارتـی شـما را تامیـن و حفـظ می کنـد. ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از ترموسـتات های 
بی سـیم، دقیقـه بـه دقیقه شـرایط فضاهـای مختلف را مانیتـور کرده و هـر اتاقی را در 

دمـای مطلوب نگه مـی دارد.
ایـن فـن آوری نویـن باالنـس هیدرولیکی مدارها را بـه صورت خـودکار انجام می دهد 
و بنابرایـن نه تنهـا در ابتـدای نصـب، بلکـه در صـورت انجـام تغییراتـی ماننـد تغییـر 
پوشـش کـف، یـا تغییـر کاربـری اتاق هـا نیـز نیازی بـه باالنس دسـتی مـدارات وجود 

ندارد.
ایـن سیسـتم، هوشـمندانه بـا سـلیقه کاربـر انطبـاق یافته و سیسـتم گرمایـش کفی را 
برمبنـای بازخوردهـای دریافتـی، تـا حـد آسـایش اسـتفاده کننده و در شـرایط بهینه از 
نظـر مصـرف انـرژی، و براسـاس تغییـرات فصل هـا، سـبك زندگـی خانـواده و الگوی 

مصـرف بـه طـور خـودکار، تنظیـم می نماید. 

باالنس سیستم
چنانچـه سیسـتم گرمایـش کفـی به خوبـی باالنـس نگـردد، آب عمدتـا از مسـیر بـا 
مقاومـت کم تـر )مسـیر کوتاه تـر( عبـور نمـوده و از سـایر مسـیرها، دبـی پائین تـری 
عبـور می نمایـد. از نتایـج باالنـس نبودن سیسـتم، اتالف انـرژی زیـاد، و فراهم نبودن 

شـرایط آسـایش است.   
سیسـتم DEM  بـا دریافـت بازخوردهـای مربـوط بـه زمـان رسـیدن بـه دماهـای 
تنظیم شـده در ترموسـتات های محیط هـای مختلـف سـاختمان، و بـا محاسـبه دبـی 
مدارهـا، بـه طور هوشـمند و مداوم سیسـتم را باالنـس می نماید و ضمـن فراهم آوردن 
آسـایش کامـال مطلـوب، همـواره سیسـتم گرمایـش کفـی را در حالـت بهینـه مصرف 

انـرژی قـرار می دهـد. 

سـوپرپایپ بـا معرفی سیسـتم گرمایـش کفی، امـکان صرفه جویـی در مصرف 
انـرژی تـا 40% را فراهـم آورد. در ایـن سیسـتم، 60% گرمایـش بـه صـورت 
تابشـی اسـت و عـالوه بـر مقرون بـه صرفه بـودن، آسـایش و بهداشـت را نیز 

در محیط هـای مسـکونی، اداری و صنعتـی فراهـم می کنـد. 
اکنـون بـا سیسـتم کنترلی جدیـد گرمایش کفی سـوپرپایپ، مدیریت هوشـمند 
انـرژی )DEM(، نـه تنهـا باعـث صرفه جویـی بیشـتر تـا 12% می شـود، بلکه 
تنظیـم دمـا را در حـد مطلـوب شـما بـا سـهولت هـر چـه بیشـتر و بـه صورت 

خـودکار فراهم مـی آورد. 

DEM با تكنولوژی
سيستم كنترلی هوشمند گرمايش كفی



 صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی
ترموسـتات های معمـول تـا زمانـی که دما تا حد نسـبتا باالئی نسـبت بـه دمایی که 
توسـط کاربـر تنظیم شـده باال نـرود، سیسـتم را قطـع نمی کند، لـذا دامنه نوسـانات 
دمـای محیـط، زیاد می باشـد. بـه همین دلیل راندمان سیسـتم  بسـیار پاییـن آمده، 
و در واقـع انـرژی خیلـی بیشـتری مصـرف خواهـد شـد. ولـی بـا سیسـتم کنتـرل 
هوشـمند DEM  بـا کاهش یافتن دامنه نوسـانات دمـای محیط، طبیعتـا تعداد قطع 

و وصـل شـیرهای برقی بیشـتر شـده، مصرف انـرژی کاهـش می یابد.

مزیت ها
• تا 12% صرفه جویی بیش تر در مصرف انرژی

• بدون نیاز به باالنس دستی مدارها
• بهبود در توزیع حرارت  

• کنتـرل وضعیـت آب ورودی بـه سیسـتم از نظـر امـکان حصـول بـه 
عملکـرد مناسـب در مـدارات مختلـف

• کنترل صحت عملکرد مدارهای مختلف سیستم گرمایش کفی

• تا 2۵% افزایش سرعت واکنش 
• نصب و استفاده آسان

• سیستم بای پس برای محافظت از پمپ

امکانات اختیاری
• کنترل از طریق پیامك

KNX با استاندارد BMS ارتباط با سیستم های •
• سیسـتم کنتـرل موتورخانـه )تغییـر دمای آب بـا توجه به دمـای محیط 

خارج(
• اتصال به سنسور رطوبت

• اتصال به سنسور کف
• اتصال به سنسورهای دمای محیط خارج

 سرعت عکس العمل
بـا اسـتفاده از DEM، عکس العمـل سیسـتم گرمایش کفی نسـبت بـه تغییرات در شـرایط 
آب و هوایـی داخـل و خـارج، در مقایسـه بـا سـایر سیسـتم های کنترلـی حداقـل %2۵ 

سـریع تر اسـت. 

 در نمـودار زیـر، تفـاوت دفعات روشـن و خاموش شـدن سرشـیرهای برقی و نیز نوسـانات 
دما در سیسـتم های متداول و سیسـتم هوشـمند DEM به خوبی قابل مشـاهده می باشـد. 

DEM بدون سیستم
DEM با سیستم

شیر کنترل/باالنسینگ کلکتور 
بـرای  شـیر  یـك  شـامل  مجموعـه،  ایـن 
کلکتـور رفـت و یـك شـیر بـرای کلکتـور 
اسـت.  گرمایش کفـی  سیسـتم  برگشـت 

شـیر برگشـت، یـك شـیر قطـع و وصـل 
یـك  اضافه کـردن  صـورت  در  کـه  اسـت 
کنتـرل  امـکان  مرکـزی  برقـی  سرشـیر 
کفـی  گرمایـش  در  را  ترموسـتات  توسـط 
یکپارچـه  و  زیـاد  مسـاحت  کـه  اماکنـی 

داشـته باشـند مقدور می سـازد. بـه این ترتیـب به جای کنتـرل انفـرادی، کنترل 
می شـود. امکان پذیـر  گرمایش کفـی،  کلکتـور  در  مدارهـا  همـه ی  یکپارچـه ی 
در عیـن حال، شـیر رفت، یك شـیر باالنسـینگ اسـت کـه در صـورت وجود دو 
یـا چنـد کلکتور در سیسـتم گرمایش کفـی، امـکان باالنس نمـودن کلکتورها را 

می کند. فراهـم 



اطمینان از تضمین عملکرد سیستم تاسیساتي، حفظ 

اعتبار براي مجري سیستم و ماست… 

  
سوپرپایپ اینترناشــنال، از آغاز فعالیت در صنعت تاسیسات 
کشــور براي عرضه ي کیفیت ممتاز کوشــیده است. براي 
تضمین عملکرد سیستم هاي تاسیســاتي، کیفیت مصالح و 
اجزاي به کاررفته نقش به سزا دارد، ولي کافي نیست. کیفیت 
اجرا نیز به همان اندازه داراي اهمیت اســت. کیفیت اجرا به 
دو عامــل یعني میزان مهارت و تســلط مجري، و همچنین 

استفاده از ابزارهاي مناسب بستگي دارد.
ســوپرپایپ در هر دو زمینه نقش مســئوالنه ي خود را ایفا 

نموده است:
براي افزایش و به روز رســاني ســطح دانــش واطالعات، و 
مهارت هاي اجرایي در زمینه ي سیستم هاي لوله کشي، اقدام 
به برگزاري مستمر دوره هاي آموزش حضوري براي مجریان 
داوطلب نموده است، و همچنین تنها نشریه  ویژه ي مجریان 

سیستم هاي لوله کشي، به نام »مجري« را منتشر مي کند.

و براي مجهز بودن مجریان ســوپرپایپ به ابزارهاي خوب 
و بــا کیفیت، اقدام به عرضه ي این ابزارها از منابعي معتبر و 

متخصص در دنیا نموده است. 

روتنبرگر آلمان یکــي از بزرگترین طراحان و تولیدکنندگان 
ابــزار تاسیســات در دنیاســت. این شــرکت هر ســاله با 
دستاوردهاي نوآورانه ي طراحان صنعتي خود به تنوع بیش از 

6000 نوع ابزار تاسیساتي تولیدي خود مي افزاید.

ابزار نصب لوله های فاضالبی

لبه تراش

آچار تسمه اي بالن استاپر  

لوله بر11۰  و 1۶۰ میلیمتر  

ابزار نصب لوله های 5 الیه

ابزار خوب براي اجراي خوب

دستگاه پرس

لوله بر

ROMAX 3000 

پمپ هاي دستي تست فشار لوله خم کن جغجغه ای    پمپ هاي برقی تست فشار 

قیچی های لوله بر  



مجله ي » مجري« 
خصوص  در  فارسی  زبان  به  موجود  مجله ی  تنها  »مجری« 
اجرای تاسیسات است که برای مجریان سیستم های لوله کشی 
مطالب  حاوی  مجله  این  می شود.  منتشر  ناظر  مهندسین  و 
آموزشی، فنی و خبری است که از سال 1۳81 در تیراژ 9000 

نسخه، به رایگان توزیع می گردد.

مجری پالس
مجری پالس، حضور نشریه ی مجری در شبکه ی اجتماعی گوگل پالس است. 
مجری پالس، دامنه ی وسیع تری از مطالب مرتبط با تاسیسات را برای مخاطبین 
بیشتر، پوشش می دهد و گذشته از آن، شامل مطالب اختصاصی فنی است که 

فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

مجله ی

• سوپرپایپ » شرکت برتر« در صنعت تاسیسات
• یوپونور اسپانسر کمپین جهانی ساختمان سبز

• آشنایی با پمپ های ساختمانی
• آقای آب هند برنده جایزه آب استکهلم



کارخانه ي ســوپرپایپ اینترناشنال– نخســتین تولیدکننده ي لوله هاي پنج الیه ي تلفیقي در 
خاورمیانه– در خرداد ماه ســال 1۳76 با 18 نفر در منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد. امروز 
آن جمع کوچك به خانواده ي بزرگي تبدیل شده است که به غیر از همکاران رسمي شرکت، 
صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمي، عاملین فروش و مجریان، شامل مي شود و 

در سراسر کشور در پروژه هاي شاخص و مهندسي ساز حضور دارد.
اگرچه ما تولید خود را با لوله هاي تلفیقي پنج الیه شروع کردیم ولي ماموریت ما ایجاد توسعه 
و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق بهره گیري از ایده هاي ناب و نگرش هاي جدید، 
کیفیت ممتاز محصوالت و خدمات، و همکاري با شــرکت هاي برتر جهاني به همراه دانش و 

تجربه ي محلي است.
در حال حاضر ما راه حل هاي کامل زیر را عرضه مي کنیم:

 سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس
vسیستم فاضالبي سوپردرین 

 سیستم لوله کشي سوپرپایپ+2
   به همراه شیرهاي سوپروالو و رایزر سیستم با اتصاالت مدوالر

 سیستم گرمایش کفي سوپرپایپ
 پمپ های ویلو

محصوالت مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم تر دیدگاه مهندســي، موجب شــده است 
که سوپرپایپ مورد اعتماد جامعه مهندسي کشور قرارگرفته و براي ما سابقه ي ارزشمندي از 

همکاري با هزاران پروژه ي بزرگ و کوچك را به ارمغان آورد. 
ما معتقدیم حرکت براي به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاري است. بنابراین بهبود مستمر، 
اصل پایدار حاکم بر فعالیت هاي ما، هم در سیستم ها و روش ها و هم در محصوالتمان است. 

گام هاي بلندي که تاکنون برداشته ایم گواه توانایي ما در پیمودن راهي طوالني است. 
ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتني نیست.

دفتر مرکزي و کارخانه:
خلیج فارس، منطقه آزادقشم، شهرك صنعتي توال
تلفن:۳۵۳40۳40 )076(، دورنگار: ۳۵۳40۵22 )076(
دفتر هماهنگي تهران:
خیابان مطهري، بعد از خیابان مفتح، شماره 1۵9
تهران1۵766-۳8۵11
صندوق پستي: 1۵87۵-4191
تلفن: 887۵6169، دورنگار: 887۳11۵9
info@superpipe.com :پست الکترونیك
www.superpipe.ir:وب سایت SB
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