
 

1 
 

✨Vachar Pipe✨ پایپ  واچار ✨ 

 

 

  

 

Tel:021-66313558 

Tel:021-66313724 

https://t.me/TASiiSAT 

www.Tasiisat.com 
 

 

 

 



PVC-U

Building Catalog 2016

C

H H H

H H

H H H

C C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

C
C

C
C

C

C

C

HH H

HH H

H

H

H

H C

C

C

C

C

C

C

Tel:021-66313558                   https://t.me/TASiiSAT                       www.Tasiisat.com



1

شــرکت تولیــدی وینوپالســتیک در ســال 1358 بــا اســتعانت از پــروردگار و تکیــه بــر دانــش، تجربــه و پشــتکار مدیــران، 
همچنیــن بــا کمــک نیروهــای جــوان و متخصــص خــود بــه منظــور تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت عالــی و مطابــق بــا نیازهــای 

مشــتریان پــا بــه عرصــه صنعــت  تولیــد لولــه و اتصــاالت پلیمــری در کشــور عزیزمــان ایــران نهــاد.

ــا  ــک ب ــا این ــت، ام ــرده اس ــه ک ــی را تجرب ــیب های فراوان ــراز و نش ــون، ف ــا کن ــیس ت ــدای تأس ــرکت از ابت ــن ش ــه ای اگرچ
ــن و  ــی از بزرگتری ــه یک ــت ب ــته اس ــه توانس ــش و تجرب ــاری از دان ــن کوله ب ــا اندوخت ــتســال و ب ــت ســیوهف گذش
پیشــرفته ترین کارخانجــات تولیــدی لولــه و اتصــاالت PVC-U منطبــق بــر آخریــن اســتانداردهای بین المللــی تبدیــل شــود. 
ــتن  ــا، داش ــم روز دنی ــه عل ــنا ب ــرب و آش ــوده و مج ــانی کارآزم ــروی انس ــد، نی ــی و متعه ــت علم ــایه مدیری ــر در س ــن ام ای
مدرن تریــن دســتگاه ها و کامل تریــن آزمایشــگاه محقــق شــده اســت. شــرکت وینوپالســتیک عــالوه بــر ایــن کــه هم اکنــون 
ــاالت  ــه و اتص ــن لول ــه تأمی ــار دارد، در زمین ــور را در اختی ــاالت PVC-U کش ــه واتص ــده لول ــن صادرکنن ــوان بزرگتری عن
ــه و  ــده لول ــا تولیدکنن ــن و تنه ــرکت اولی ــن ش ــزایی دارد. ای ــه س ــم و ب ــش مه ــز نق ــور نی ــالب کش ــبکه های آب و فاض ش
ــی 25 اتمســفر  ــا فشــار کاری 6 ال ــر، و ب ــی مت ــا 1200 میل ــا گســتره وســیعی از اندازه هــا، از 10 ت اتصــاالت PVC-U ب

ــد. ــی )push-fit( می باش ــبی و اورینگ ــورت چس ــه دو ص ــاالت آن ب ــتم اتص ــه سیس ــت ک اس

ــه مقدم
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شـرکت وینوپالسـتیک اقـدام بـه تأسـیس واحـد تحقیق و توسـعه بـا مجـوز از وزارت صنعت، معـدن و تجارت نموده اسـت. 
واحـد تحقیـق و توسـعه وینوپالسـتیک ضمـن انجـام تحقیقـات علمـی و ارتباط مسـتمر با مراکز پژوهشـی – دانشـگاهی برای 

دسـتیابی بـه اهـداف زیر می کوشـد:

بهبــود مســتمر کیفیــت محصــوالت و کاهــش هزینــه هــا بصــورت همزمــان جهــت رضایتمنــدی مشــتریان، تولیــد محصــوالت 
جدیــد، ارتقــای ســطح دانــش، آگاهــی و مهــارت پرســنل از طریــق برگــزاری دور ه هــای آموزشــی. 

ایــن واحــد همچنیــن بــا برگــزاری ســمینار هــا و ارائــه مقــاالت بــه مجــالت معتبــر تــالش مــی کنــد تــا بــا افزایــش آگاهــی و 
دانــش تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان بــه پیشــرفت صنعــت تولیــد لولــه و اتصــاالت PVC-U در کشــور یاری رســاند. 

توســعه و  تحقیــق 

ت ا ر فتخــا ا

پلی وینیــل کلرایــد )PVC( مــاده ای گرمانــرم اســت کــه عمومــاً بــرای تولیــد یــک محصــول، بــا افزودنی هایــی نظیــر 
ــای  ــود. ترکیب ه ــوط می ش ــا مخل ــک  فرآینده ــا و کم ــا ، نرم کننده ه ــا، رنگدانه ه ــا، پرکننده ه ــا، روان کننده ه پایدارکننده ه
مختلــف ایــن مــواد خــواص مختلفــی متناظــر بــا کاربردهــای مختلــف محصــول نهایــی ایجــاد می کنــد؛ هرچنــد بخــش اصلــی 
ــه را      ــاده حاصل ــگاه م ــد آن ــام اکســتروژن قــرار بگیرن ــات در فراینــدی بن ــن PVC اســت.اگر ایــن ترکیب هــر ترکیــب، رزی
ــار  ــه اختص ــه ب ــد ک ــده )UNPLASTICIZED PVC( مینامن ــرم نش ــد ن ــل کلرای ــی وینی ــا پل ــخت ی ــد س ــل کلرای ــی وینی پل
PVC-U خوانــده مــی شــود. ایــن ترکیــب کــه فاقــد نــرم کننــده هــای روغنــی و حــاوی حداقــل افزودنی هاســت، بیشــترین 

ــد. ــی باش ــف PVC دارا م ــات مختل ــان ترکیب ــدت را در می ــدت و بلندم ــتحکام کوتاه م اس

ــاال، خــواص  ــر خوردگــی، مقاومــت شــیمیایی و بیولوژیکــی ب ــر مقاومــت در براب ــه فــرد  PVC-U نظی ویژگی هــای منحصــر ب
ــاده  ــن م ــا ای ــت ت ــده اس ــث ش ــی باع ــی و خارج ــارهای داخل ــل فش ــاالی آن در تحم ــی ب ــز توانای ــر و نی ــی بی نظی هیدرولیک

ــتند. ــا هس ــن ویژگی ه ــا همی ــتقیم ب ــاط مس ــی در ارتب ــه همگ ــد ک ــته باش ــترده ای داش ــای گس کاربرده

PVC-U بــه طــور گســترده ای بــرای ســاخت لولــه و اتصــاالت مــورد نیــاز بــرای شــبکه های انتقــال آب آشــامیدنی، آبیــاری 
ــوالد،  ــراً ف ــن و اخی ــرب، آه ــفال، س ــر س ــنتی نظی ــای س ــه ه ــتفاده از لول ــا اس ــس از قرن ه ــی رود. پ ــه کار م ــالب ب و فاض
ــه  هــای ســنتی شــده و امــروزه بــه  ــه هــای PVC-U جایگزیــن ایــن لول ســیمان وآزبســت، در مــدت کوتــاه 50 ســال، لول

ــرای انتقــال ســیاالت در جهــان تبدیــل شــده اســت. ــه ب پرکاربردتریــن لول

ــتگی  ــاده وابس ــن م ــه ای ــت، در نتیج ــی )NaCl( اس ــواد نمک ــن PVC از م ــاخت رزی ــه در س ــواد اولی ــه 53% م ــا ک از آنج
کمتــری بــه قیمــت نفــت و گاز داشــته و نســبت بــه ســایر مــواد پلیمــری نظیــر پلــی اتیلــن بــه مراتــب ارزان تــر اســت و 
چــون ایــن مــاده بــه عنــوان مــاده اولیــه اصلــی بــرای تولیــد لوله هــای PVC-U محســوب مــی شــود لــذا قیمــت ایــن لولــه 
هــا نســبت بــه ســایر لولــه هــای پلیمــری و غیــر پلیمــری ارزان تــر اســت و از طــرف دیگــر بــه دلیــل مــدول االستیســیته 
بــاالی ایــن لولــه نســبت بــه ســایر لولــه هــای پلیمــری در نتیجــه ســبک تــر و طبیعتــا ارزان تــر خواهــد بــود. بنابرایــن عــالوه 
ــای  ــایر لوله ه ــا س ــا ب ــودن آنه ــت ب ــل رقاب ــب و قاب ــت مناس ــا، قیم ــن لوله ه ــرای ای ــده ب ــر ش ــی ذک ــاز فن ــای ممت ــر مزای ب
پلیمــری، فلــزی، چدنــی و ... قابــل توجــه می باشــد. بــه طــوری کــه امــروزه لوله هــای PVC-U در دنیــا یکــی از گزینه هــای 

ــند. ــالب می باش ــبکه های آب و فاض ــی در ش اصل

PVC-U چیســت؟

PVC-U قیمــت مناســب لولــه هــای
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وینوپالســـتیک وظیفـــه ی خـــود می دانـــد تـــا بـــا کنتـــرل دقیـــق کیفیـــت مـــواد اولیـــه و فرآینـــد تولیـــد ، محصـــول نهایـــی 
مطمئـــن و باکیفیـــت را در اختیـــار مشـــتری قـــرار بدهـــد. بدیـــن منظـــور ایـــن شـــرکت بـــا احـــداث یکـــی از مجهزتریـــن 
آزمایشـــگاه های کنتـــرل کیفـــی لولـــه و اتصـــاالت در کشـــور موفـــق بـــه اخـــذ گواهینامـــه ایـــزو 17025 از مرکـــز ملـــی 
ـــی  ـــات صنعت ـــتاندارد و تحقیق ـــه اس ـــا موسس ـــکار ب ـــگاه هم ـــوان آزمایش ـــه عن ـــن ب ـــده و همچنی ـــران ش ـــت ای ـــد صالحی تایی
ایـــران بطـــور مســـتقل در کشـــور فعـــال مـــی باشـــد. ایـــن آزمایشـــگاه کلیـــه ی آزمایش هـــای الزامـــی را بـــر روی مـــواد 
اولیـــه و  محصـــوالت نهایـــی انجـــام می دهـــد تـــا انطبـــاق کامـــل آنهـــا بـــر اســـتانداردهای ملـــی و بین المللـــی  را محـــرز 

ـــد. ـــا ن ـــتریان برس ـــالع مش ـــه اط ـــز ب ـــا را نی ـــج آنه ـــد، و نتای نمای

آزمایشــگاه وینوپالســتیک آزمون هــا را در دو بخــش، شــامل آزمون هــای افزودنی هــای پلیمــری و محصــوالت نهایــی، مطابــق 
 ISO/IEC17025 بــا آخریــن اســتاندارد هــای ملــی و بیــن المللــی، تحت سیســتم بیــن المللــی مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه
ــو پالســتیک  ــه در آزمایشــگاه وین ــه  و اتصــاالت PVC-U ک ــت لول ــرل کیفی انجــام مــی دهــد. آزمون هــای اســتاندارد کنت

صــورت می گیرنــد، عبارتنــد از:

آزمون کنترل ابعادی

آزمون تعیین دانسیته به روش غوطه ورسازی 

آزمون بررسی وضعیت ظاهری لوله )سطوح داخلی و خارجی، رنگ، نشانه گذاری(     

آزمون تعیین درصد تغییرات طولی )برگشت طولی( در برابر حرارت 

آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر فشار داخلی 

آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر ضربه )گردش ساعت-پاندولی( 

آزمون پایداری لوله در دی کلرو متان

 )Ring Stiffness( آزمون تعیین سفتی حلقوی لوله

آزمون تعیین دمای نرمی ویکات

آزمون کشش تک محوری طبق استاندارد

آزمون اثر حرارت دهی اتصاالت

آزمون تعیین درصد خاکستر

کنتــرل کیفیــت و آزمایشــگاه  جدول مقایسه ای سه جنس لوله و اتصاالت تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت وینو پالستیک

1-  دمــای شــعله ور شــدن PVC برابــر ۴5۴oc مــی باشــد و از طرفــی بــرای ســوختن U-PVC میــزان % ۴۹-۴5 اکســیژن 
در اتمســفر اطــراف آن الزامیســت و ایــن در حالــی اســت کــه شــاخص اکســیژن در هــوای آزاد کمتــر از % 20 اســت.

جنس لوله
U-PVC با فرمول مناسبP.P با فرمول مناسبP.E با فرمول مناسبویژگی یا خواص

)cm( 0/010/0070/00021ضریب زبری

انقباض / انبساط طولی
)mm/10m/10oc(171۴8

مدول االستیسیته
)Mpa(800-10001250-1700≤ 3200

اشتعال پذیری
% ۴۹-۴5)نسوز(% 17% 17/۴)شاخص اکسیژن(1

OKOKOKمقاومت در برابر آفتاب

درصد وابستگی به 
% ۴5% ۹5% ۹5مواد نفتی و گازی

فاصله بست زنی در لوله 
m1/1 m1/8 m 1/2)برای مثال در سایز “۴(

X + % 20~ 3 XX ~مقایسه قیمت

Handbook of polymer
Handbook of pvc
Handbook of polyethylene
R.P.King, practical fluid flow, butterworth-Heinemann 2002
مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

)ISIRI 13361 - 2 ,9118, 9119, 11105, 12142 - 1, 2412(

)ISIRI 7090 - 1(

)ISIRI 13361 - 2 ,9118, 9119, 11105, 12142 - 1(

)ISIRI 17614(

)ISIRI 12181 - 1,2(

)ISIRI 11438(

)ISIRI 10609(

)DIN EN 1446, ISIRI 10607, ASTM D 2412, ISO 9969(

)ISIRI 2414(

)ISIRI 17140 - 2, ISO6259 - 1,2(

)EN 763(

)ISIRI 10237 - 5(
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روش منحصر به فرد لوله کشی با محصوالت وینوپالستیک مطابق استاندارد های اروپا و ایران مي باشد که در آن:
1( نیازي به بوشن زدن یا حرارت دادن لوله ها براي وصل شدن به اتصاالت وجود ندارد.

2( در رایزرهاي عمودي در هر 6متر یک موفه و در هر انشعاب، از رایزر عمودي به افقي نیز یک موفه قرار مي گیرد 
که این کار باعث مي شود انقباض و انبساط در سیستم لوله کشي خنثي گردد.

3( زوایاي اتصاالت مهندسي شده است.
۴( دارای خط راهنمای تزریقی در لوله ها جهت تنظیم صحیح زوایا در هنگام اجرا کردن.

5( زیبایی، سرعت و کارایی منحصر به فرد در اجرا را فراهم می آورد.
6( کاهش صدا با استفاده از بست های سایلنت وینوپالستیک

1( چســبی مناســب را بــرای لولــه و اتصــاالت انتخــاب کنیــد. از اســتعمال چســبی کــه گلولــه گلولــه، ســفت و منجمــد شــده 
خــودداری کنیــد. چســب PVC نبایــد در دمــای پاییــن تــر از ۴OC و بــاالی ۴7OC نگهــداری شــود.

2( لوله را عمود بر محور ببرید. پلیسه های درون و بیرون لوله را با استفاده از چاقو یا سوهان تمیز کنید.
3( ســطح خارجــی لولــه و داخــل مادگــی اتصــال را بــا پارچــه پاکیــزه تمیــز کنیــد بــه طــوری کــه عــاری از هــر گونــه آلودگــی، 
گریــس )روغــن( و رطوبــت باشــند. رطوبــت ممکــن اســت ســرعت چســبیدن را کاهــش دهــد. همچنیــن کثیفــی و روغــن از 

ایجــاد چســبندگی جلــو گیــری مــی کنــد.
۴( بــرای ایجــاد اتصــال بهتــر در لولــه هــا و اتصــاالت Power-Seal از ســمباده زدن بــرای از بیــن بــردن صیقــل انتهــای 

لولــه و ســطح داخلــی اتصــاالت اســتفاده کنیــد.
ــا یــک الیــه نــازک از چســب پوشــش دهیــد. از مصــرف بیــش از حــد  ــه و ســطح داخلــی اتصــال را ب 5( ســطح خارجــی لول

ــه اتصــال راه پیــدا کنــد اجتنــاب کنیــد. ــه بدن ــه طــوری کــه از داخــل مادگــی ب چســب ب
6( قبل از خشک شدن چسب لوله را با حرکت چرخشی ربع دایره تا انتهای مادگی اتصال وارد نمایید.

7( برای جلوگیری از برگشت لوله از داخل مادگی اتصال، 30-15 ثانیه زمان الزم است.
8( بعد از نصب، چسب اضافی که از محل اتصال خارج شده است را با پارچه تمیز، پاک کنید.

۹( زمان کافی برای ایجاد پیوند محکم بین لوله و اتصال 15-10 دقیقه است.
10( بــرای ســریع تــر کــردن زمــان انجــام ایــن پروســه از مــواد مصنوعــی اســتفاده نکنیــد، چــون ایــن عمــل ممکــن اســت 

باعــث ایجــاد خلــل و فــرج )منفــذ( و تــاول در الیــه چســب شــود.
11( تست آب بندی ارتفاع 3 تا 6 متر باید بعد از حداقل 2۴ ساعت انجام پذیرد.

1( مقاومت شیمیایی باال

2( مقاومت در برابر خوردگی

3( تضمین آب بندی اتصاالت

۴( استحکام ضربه، وزن سبک

5( مقاوم در برابر اشعه آفتاب

6( مقاومت در برابر سایش/ خراش

7( استحکام کششی بلندمدت

روش اتصال لوله و اتصاالت وینوپالستیک با چسبسیستم Power-Seal چیست؟

خواص و مزایای لوله و اتصاالت Power-Seal وینوپالستیک

8( مدول االستیسیته ی باال و انعطاف پذیری 
۹( مقاومت در برابر شعله )خود خاموش شوندگی(

10( کمترین ضریب زبری در مقایسه با سایر پلیمر ها
11( کمتریــن ضریــب انقبــاض و انبســاط در مقایســه بــا ســایر 

پلیمــر هــا 
12( از بیــن بــردن انقبــاض و انبســاط در سیســتم لوله کشــی 

فاضــالب ســاختمان )بــه وســیله موفه(
13( قیمت مناسب

* مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

*

I II III

IV V VI
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1( لوله های پی وی سی نزدیک منابع گرم از جمله خروجی اگزوز موتورها، خطوط بخار آب و سایر منابع مشابه دارای حرارت
قرارنگیرند. )نشریه 303 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صفحه 257(

2( اتصال باید با چسب مخصوص و در حالت سرد صورت گیرد. )صفحه 86 کتابچه مبحث 16 مقررات ملی ساختمان(

3( اســتفاده از مصالــح کارکــرده، آســیب دیــده و یــا معیــوب مجــاز نمــی باشــد. )صفحــه  7۹ کتابچــه  مبحــث 16 مقــررات 
ملــی ســاختمان(

* بـا توجـه بـه ایـن بنـد هـا از مقـررات، حـرارت دادن لولـه هـای U-PVC جهـت اتصـال ممنـوع و مردود مـی باشـد و باید از 
بوشـن زنـی و یـا اتصـاالت Power Seal )تمـامسـرکوپله( اسـتفاده شـود.

۴( اگـر دهانـه انتهایـی لولـه در کارگاه بریـده مـی شـود، خـط بـرش باید صاف، بدون شکسـتگی و کامـال عمود بر لوله باشـد. 
)صفحـه 125 کتابچـه مبحـث 16 مقررات ملی سـاختمان(

5( حداکثر فشار مجاز لوله و اتصاالت Push Fit پلیپروپیلن معادل 6 متر ستون آب است. بنابراین در ساختمان های 
بلندتر کاربرد این لوله ها برای آببارانمجازنیست. )صفحه 12۴ کتابچه مبحث 16 مقررات ملی ساختمان(

6( لوله های آب باران باید از پشت بام تا پایین ترین نقطه )1/5 متر خارج از بنای ساختمان( به مدت حداقل 15 دقیقه 
تست آب پر شود. )صفحه 12۹ کتابچه مبحث 16 مقررات ملی ساختمان(

7( لوله کشی فاضالب ساختمان نباید عامل ایجاد یا توسعه آتش و دود در ساختمان باشد. )صفحه 6۹ کتابچه مبحث 16 
مقررات ملی ساختمان(

* با توجه به این بند از مقررات تنها لوله و اتصاالتی که خود خاموش شونده هستند باید استفاده شود.

8( ترکیبات چسب باید با حل نمودن الیه ای از دو سطح محل اتصال، سطوح را به یکدیگر جوش داده و به صورت یک قطعه 
درآورد و حالت جوش پلیمری حتما به وجود آورد.)نشریه 303 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صفحه 2۴8(

۹( لوله کشی فاضالب باید در برابر فشار 3 متر ستون آب از داخل و خارج به طور دائم آب بند باشد. )صفحه 80 کتابچه 
مبحث 16 مقررات ملی ساختمان(

لوله های مورد استفاده در ساختماننکاتی در مورد لوله و اتصاالت و باید ها  و نباید ها ) برگرفته از قوانین جاری( 

)ISIRI 9119, En 1329( لوله های فاضالب ساختمان 

)ISIRI 12142 - 1, En 12200( لوله های ناودانی روکار 

)vino لوله های سوپر وینو مخصوص پروژه های بیمارستانی، نظامی و انبوه سازی )استاندارد 

)ISIRI 11105, DIN 16873( لوله های عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی 

)ISIRI 13361, ISO 1452( لوله های مخصوص آب باران، آبرسانی و فاضالب تحت فشار 
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)ISIRI 9119, En 1329( لوله های فاضالب ساختمان)ISIRI 12142 - 1, En 12200( لوله های ناودانی روکار

)ISIRI 11105, DIN 16873( لوله های نسوز عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی

ردیف
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

1323B

2۴03B

3503B

۴633B

5753BD

6۹03BD

71103/2BD

81253/2BD

۹160
3/2B

۴BD

10200
3/۹B

۴/۹BD

11250
۴/۹B

6/2BD

12315
6/2B

7/7BD

ردیف
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

ناودان و هواکش1631/3

ناودان و هواکش2751/5

ناودان و هواکش3۹01/8

ناودان و هواکش۴1102

ناودان و هواکش51252/5

ردیف
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

برق و مخابرات1201/5

برق و مخابرات2251/5

برق و مخابرات3321/5

برق و مخابرات۴۴01/5

550
برق و مخابرات1/6

برق و مخابرات2/۴

مخابرات61105

 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان
 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار

لوله های برقی دارای تکنولوژی خم سرد نشکن

Vino Bend
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لوله های وینوهیدروپول

Vinohydropool

)ISIRI 13361, ISO 1452, DIN 8062( طبق استاندارد 

 موارد کاربرد:

)ISIRI 13361, ISO 1452( لوله های مخصوص آب باران، آبرسانی و فاضالب تحت فشار

لوله های سابداکت

ردیف
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

11102/7PN 6

21253/1PN 6

ردیف
قطر لوله

)mm(
تعداد انشعاب

3 کاناله1110

7 کاناله2110

 PN: رده فشار داخلی )6 تا 25 بار فشار(

این لوله ها از سایز 20 تا 1200 میلی متر موجود می باشد

و  نوری  فیبر  کابل های  عبور  و  آب رسانی  لوله های  رایز  مخصوص 

دوربین های مداربسته

1- تاسیسات استخر

2- انتقال آب آشامیدنی و مواد شیمیایی

3- نفت و پتروشیمی

۴- تصفیه خانه های شهری

 )RO( 5- دستگاه های تصفیه آب صنعتی

6- گلخانه های صنعتی
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اتصاالت سنتی شرکت وینوپالستیک

)ISIRI 9119, En 1329(

)ISIRI 13361, ISO 1452, DIN 8062( لوله های وینوهیدروپول

ردیف
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(

رده فشار

)Bar(

1201/۹20

2252/320

3322/۴16

۴۴03/016

5503/716

663۴/716

7755/616

8۹06/716

۹1106/616

101257/۴16

111606/210

12160۹/516

132007/710

1۴20011/۹16

15250۹/610

 به منظور جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشد.
 بـا توجـه بـه اهمیـت هماهنگـی بیـن لولـه و اتصـاالت، کلیـه لولـه هـا هماهنـگ بـا اتصـاالت فشـار قـوی 

خارجـی اسـتاندارد موجـود در بـازار تولیـد شـده اسـت.
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نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

زانو تکسر نری

۹0o

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

زانو تکسر نری

۴5o

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

سه راه تکسر نری

۹0o

633B

۹03BD

1103/2BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

سه راه تکسر نری

۴5o

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان
 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار

 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان
 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

سیفون

633B

۹03BD

110×1103/2BD

125×1103/2BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

سه راه تبدیلی

۴5o تکسرنری

۹0×633BD

110×633/2BD

110×۹03/2BD

125×1103/2BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

سه راه تبدیلی

۹0o تکسرنری

110×633/2BD

110×۹03/2BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

درپوش مسدود کننده

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD
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اتصاالت Power Seal شرکت وینوپالستیک

)ISIRI 9119, En 1329(

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

تبدیل

75×633BD

۹0×633BD

۹0×753BD

110×633/2BD

110×753/2BD

110×۹03/2BD

125×۹03/2BD

125×1103/2BD

160×110۴BD

160×125۴BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

کوپلینگ

ترمز دار )بوشن(

برق و مخابرات201/5

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

160۴BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

رابط دریچه بازدید کامل

Clean Out

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان
 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار
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حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(نوع اتصال

زانو

)87.5( ۹0o

Power Seal

633B

753BD

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

160۴BD

200۴/۹BD

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(نوع اتصال

۴5o زانو

Power Seal

633B

753BD

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

160۴BD

200۴/۹BD

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(نوع اتصال

موفه

Power Seal

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(نوع اتصال

سیفون

Power Seal

633B

۹03BD

110×1103/2BD

125×1103/2BD

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(نوع اتصال

۴5o سه راه

Power Seal

633B

753BD

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

160۴BD

200۴/۹BD

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(نوع اتصال

سه راه

)87.5( ۹0o

Power Seal

202/3PN 20

252/3PN 20

503B

633B

753BD

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

160۴BD

200۴/۹BD

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر لوله )mm(نوع اتصال

۴5o سه راه تبدیلی

Power Seal

۹0×633BD

110×633/2BD

110×۹03/2BD

160×110۴BD

 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان
 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار

 PN: رده فشار داخلی )6 تا 25 بار فشار(
 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان

 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار
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قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(حوزه کاربرد

سه راه تبدیلی

)87.5( ۹0o

Power Seal

۹0×633BD

110×633/2BD

110×۹03/2BD

قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(حوزه کاربرد

تبدیل

Power Seal

75×633BD

۹0×633BD

۹0×753BD

110×633/2BD

110×753/2BD

110×۹03/2BD

125×۹03/2BD

125×1103/2BD

160×110۴BD

160×125۴BD

قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(حوزه کاربرد

درپوش مسدود کننده

Power Seal

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(حوزه کاربرد

کالهک

Power Seal

پشت بام۹02/5

پشت بام1102/5

پشت بام1252/5

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

رابط اتصاالت

Power Seal

633B

753BD

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

کوپلینگ

ترمز دار )بوشن(

Power Seal

برق و مخابرات201/5

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

160۴BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

رابط دریچه بازدید کامل

Clean Out

Power Seal

633B

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

نوع اتصال
قطر لوله

)mm(

ضخامت

)mm(
حوزه کاربرد

سه راه دریچه بازدید

Power Seal
1103/2BD

 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان
 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار

 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان
 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار
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قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(حوزه کاربرد

۴5o چهارراه

Power Seal
110×1103/2BD

قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(حوزه کاربرد

سیفون پایه دار

Power Seal633B

قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(

حوزه کاربرد

بوشن تعمیری

Power Seal

633BD

۹03BD

1103/2BD

1253/2BD

قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(

حوزه کاربرد

بوشن یکسر رزوه

Power Seal
201/5PN16

قطر لولهنوع اتصال
)mm(

ضخامت
)mm(

حوزه کاربرد

زانو یکسر دنده

Power Seal
201/5PN16

استـــاپر وینوپالستیک

EPDM بست هاي سایلنت وینوپالستیک با روکش

 B: فقط به منظور استفاده در داخل ساختمان
 BD: به منظور استفاده در داخل و نیز محدوده بنای ساختمان به صورت زیر کار

 PN: رده فشار داخلی )6 تا 25 بار فشار(

جهت انجام تست آب بندی فاضالب

 بست های روکش دار با روکش EPDM مطابق با استاندارد های EN 1451, DIN 8077, DIN 19560 در ایران

ــش  ــود روک ــل وج ــه دلی ــه ب ــی ک ــای فاضالب ــت لوله ه ــد بس ــل جدی  نس
EPDM قابلیــت مهــار لرزش هــای ناشــی از حرکــت ســیال در خطــوط لولــه 

را دارد.
ــا قابلیــت شــیب بندی  ــر ســقف ها ب ــی زی ــورد اســتفاده در خطــوط افق  م

مناســب .

1- پوشش بدنه الکترو گالوانیزه
DIN 939, DIN 933 2- پیچ و مهره گالوانیزه با استاندارد

3- حداکثر نیروی قابل تحمل برای بست ها به شرح ذیل است:

M8, M10 ۴ـ دارای مهره اویز کومبو
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