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تنافسي علی مناخ  الصناعي يف  تك ستاره كلبايكان  فريق  	حصل 
رضا زبائنه بوضع املبادئ الثالثة نصب أعينه وهي: النوعية واإلبداع واالجتاه 
حنو الزبون. وحاليًا وبعد مضي عقد من نشاطاته، استطاع أن يواصل وترية 
الرتقية النوعية ملنتجاته، ويستكمل سلة بضائع املستهلكني بلطف من 
متماشيًا  لديه  واملوظفني  للمختصني  الثاقبة  والفكرة  العالية  واهلمة  اهلل 
مع حاجات العمالء وباستخدام أحدث العلوم وآخر املقاييس واملعايري ذات 

الصلة.

TakTak
 Setareh  Setareh 

Golpayegan Golpayegan 
Co.Co.

Message from head manager
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حملة عن تاريخ فريق تك ستاره كلبايكان الصناعيحملة عن تاريخ فريق تك ستاره كلبايكان الصناعي 

أسست شركة تك ستاره كلبايكان اإلنتاجية )مساهمة خاصة( عام 2003 بأيدي اإلخوة طاالري 
بعالمة TG االختصارية. ُسجلت املنتجات األولية للشركة بعالمة »تك ستاره كلبايكان« وحتت عنوان 

»منتج أنابيب ووصالت PVC والبولي إيثيلني«.

بدأت شركة نكني ستاره كلبايكان نشاطاتها بإنتاج وصالت البولي إيثيلني عام 2010، وواصل 
سنة 2014 نشاطاتها بتغيري خطها اإلنتاجي إیل الوصالت املقلوظة، البولي إيثيلينية و PVC بعالمة 

NP التجارية، وذلك بغرض توسيع منتجاتها يف حقل وصالت البولي إيثيلني.

أسست شركة ألربز ستاره كلبايكان بهدف تسويق وبيع واستكمال سلة بضائع املستهلكني سنة 
2013، وبدأت نشاطها رمسيًا بتوزيع منتجات ذات جدار واحد )P.P(، ذات مخسة جدران، البوش فيت 

)push fit( للمجاري، أنواع اخلراطيم والنايلون باسم )Nivan Pipe( التجاري عام 2014.

الدائمة  املهرة والعلم الفين احلديث والتنمية  واصلت الشركة تطورها باستخدام مواهب الكوادر 
لدی  املطلوبة  السلة  استكمال  من  تتمكن  جعلها  وإمكانياته مما  اإلنتاج  والرقي خبطوط  لألعمال 
املستهلك بتوسيع منتجاتها يف جمال األنابيب والوصالت، وتقديم منتجات منوعة إیل زمالئها بصورة 

مفّرقة.

وُيعرف اليوم مصنع تك ستاره كلبايكان الواقع يف بلدة كلبايكان الصناعية والبالغ مساحته أكثر 
من 60.000 مرت مربع أحد أكرب املنتجني يف جمال األنابيب والوصالت. 

وقد جعل مديرو شركة تك ستاره كلبايكان نصب أعينهم النقاط التالية باالعتماد علی اجلهود 
اجلماعية والتأكيد علی االلتزامات التنظيمية واتباع القيم التالية:

زيادة نوعية املنتجات عرب التحكم املؤثر موافقًا للمعايري ذات الصلة؛
التحسني املستمر ألداء العمليات وتنفيذ األنظمة احلديثة لإلدارة؛
زيادة حصة السوق وتقديم املنتجات يف األسواق احمللية واألجنبية؛

التدريب املستمر للكوادر بغية حتديث معلوماتهم وتوعيتهم بأهداف الشركة؛
زيادة مستوی رفاهية املوظفني؛

االلتزام املهين أمام مجيع ذوي املصاحل يف الشركة من أمثال: أصحاب األسهم والوكاالت و...؛
تقليل األمراض املرتبطة باملهنة وأحداث العمل والوقاية منها؛

اتباع القوانني امللزمة بشأن املناحي البيئية وأخطار العمل والصحة املهنية؛
االجتاه حنو الزبون بغرض الرقي مبستوی رضاه.
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قسم مراقبة اجلودة واالختبار قسم مراقبة اجلودة واالختبار 

يقوم قسم مراقبة اجلودة واالختيار يف شركة تك ستاره كلبايكان بتقييم واختبار مجيع املنتجات يف كافة 
خطوات اإلنتاج باالستفادة من خرباء أكفاء. يتم تسجيل النتائج يف املخترب بعد عدة مرات من أخذ العينة، ثم 

يتم إعالن قسم مراقبة اجلودة.
تكون عملية مراقبة اجلودة يف الشركة وفقًا للمقاييس الوطنية اإليرانية )ISIRI(. يتم فحص املنتجات من 

ناحية جودتها يف كافة مراحل اإلنتاج.
من مهام قسم مراقبة اجلودة استالم وحتليل نتائج االختبارات املنفَّذة لإلشراف علی املعايرة، أدوات التقييس، 
تصميم قوائم فحص مراقبة جودة املنتج، التحكم واإلشراف علی طريقة حفظ املنتجات يف املستودع، التحكم 

يف طريقة ترتيبها والزمن احملدد لالحتفاظ باألنابيب والوصالت يف املخازن.
يتم االختبارات التالية علی املنتجات يف خمترب الشركة للتأكد من جودتها:

اختبار مراقبة اجلودة وصياغة )Formulation( املواد؛
اختبار مراقبة اجلودة أثناء اإلنتاج؛

اختبار مراقبة اجلودة بعد اإلنتاج )يف مرحلة التغليف(؛
فحص املنتجات من قبل قسم QC يف ثالث ورديات؛

فحص املنتجات علی الدوام مثل: اختبار ثنائي كلورو ميثان، Vicat، التصادم، األبعاد، احلرارة، 
الضغط و...؛

مؤشر تدفق املوائع )INSO 6980-1(؛
حتديد الكثافة )INSO 7090-1(؛

حتديد نسبة الكربون )ISO 6964(؛	
اختبار الشد )INSO 17140-3(؛

اختبار الضغط اهليدروستاتيكي )ISiRi 12181-1(؛
اختبار ارتداد احلرارة )INSO 17614(؛

تقييس أبعاد والدراسة الظاهرية لألنبوب )INSO 2412(؛
اختبار OIT لفحص ثبات األكسدة )ISiRi 7186-6(؛

اختبار درجة تشتت اخلضب أو أسود الكربون )ISO 18553(؛
اختبار ESCR )مقاومة التصدع(؛

فحص املنتجات من قبل قسم QC يف ثالث ورديات؛
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قسم األحباث والتطويرقسم األحباث والتطوير 

البحث  الصناعة.  جمال  يف  البحثية  للنشاطات  األویل  النواة  هي  املعامل  يف  والتطوير  األحباث  وحدات  إن 
والتطوير كشف معلومات جديدة فيما خيص املنتجات والعمليات واخلدمات ثم استخدامها لصنع منتجات 

وعمليات وخدمات جديدة لتليب احتياجات السوق.

بدأ قسم األحباث والتطوير لشركة تك ستاره كلبايكان نشاطه منذ عام 2014 وتسعی ببحوثه املستدامة 
متماشيًة مع احتياجات السوق وتوقع احتياجات املستقبل يف صنع منتجات جديدة أو إعادة النظر ملا هو موجود 

حاليًا يف األسواق، وذلك ضمن التخطيط اإلسرتاتيجي للشركة.

ُجعلت نشاطات قسم األحباث والتطوير يف سلم األولويات حسب أهميتها كمايلي:

إعداد وإجراء برامج إستراتيجية وتنفيذية؛
تلخيص واالستفادة من المصادر العلمية الستخدام آخر الطرق العلمية وتنفيذها فعالً؛

دراسة آخر مكاسب صناعية عالمية وتطبيق المعلومات العلمية والتجريبية؛
تنفيذ برامج عملية؛

السعي في معرفة عوائق ومشاكل عملية اإلنتاج وإزالتها لطمأنة الزبائن؛
اإلبداع في صنع القوالب والقطع؛

السعي في تحسين نوعية المنتجات؛
عقد دورات تدريبية للوكالء وفنيي المنشآت؛

إنشاء موقع المعلومات؛
إنشاء وتوسيع موقع الويب بغية إنشاء قواعد معلوماتية وتقديم المعلومات؛

السعي في الرقي بمستوی العلم والمهارة واإلنتاجية للموظفين.
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قسم املختربقسم املخترب 

قام فريق تك ستاره كلبايكان )تك ستاره، نكني ستاره، ألربز ستاره( الصناعي بتطوير خمتربه متزامنًا 
مع االستغالل وبداية اإلنتاج، فاستطاع أن ينتج بتجهيزاته املختربية املوجودة منتجات موافقة للمقاييس وحيصل 
علی  شهادات مؤسسة املقاييس واملواصفات اإليرانية ملنتجاته. جعل استخدام كوادر خمتصة وكفوءة املخترَب 

. ISO 17025 قادرًا علی حتقيق هدفه التالي وهو احلصول علی شهادة

حاز الفريق علی الشهادات التالية:

الصرف  يف  املستخدمة   )PVC-U( الصلب  كلرايد  وينيل  البولي  ووصالت  أنابيب  للمنتجات:   9119
الصحي للبنايات؛

9118 للمنتجات: أنابيب البولي وينيل كلرايد الصلب )PVC- U( املستخدمة يف الصرف الصحي حتت 
األرضي بال ضغط؛

13361 للمنتجات: أنابيب البولي وينيل الصلب )PVC- U( املستخدمة يف جمال إمداد املياه والصرف 
الصحي وقنوات الصرف حتت الضغط املخبأ حتت الرتاب وفوق مستوی األرض؛

احلاصل علی الشهادة الفنية من وزارة الطرق واألشغال العامة؛
احلائز لشهادة إيزو ـ آي إي سي 17025؛

11105: أنابيب PVC لتمرير كبالت الكهرباء واالتصاالت؛
7607: ألنابيب البولي إيثيلني للتقطري؛

2ـ14427: ألنابيب البولي إيثيلني الثقيلة Pe 100, Pe 80؛
3ـ14427: لوصالت البولي إيثيلني اللحامية؛

6314: ألنابيب البولي إيثيلني ذات اجلدار الواحد )PPRC(؛
12753: ألنابيب ذات مخسة جدران من نوع PERT-AL-PERT؛

21264: لوصالت البولي إيثيلني امليكانيكية؛
احلاصل علی تصديق وزارة جهاد الزراعة؛

شهادات ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007؛
جمهز بنظام التحليل الوزني جلميع اخلطوط؛

جمهز بنظام املوجات فوق الصوتية جلميع اخلطوط؛
إنتاج األنابيب بشكل البكرة أو األعمدة؛

قابلية جعل األنابيب بكرة يف أمتار خمتلفة؛
معيار 11215 ألنابيب PVC لتمرير كبالت الكهرباء؛

معيار 1ـ12142 ألنابيب املزاريب؛
تصديق وزارة جهاد الزراعة علی خرطوم الري؛
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MFI   g/10minالوزن kgلحرارة C˚نوع البولي إيثيلين
g/cm³  الكثافة

LDPE1902.16MFI<1
HDPE1905MFI<0.7

الكثافة  g/cm³نوع البولي إيثيلين
LDPE0/910-0/945
HDPE0/941-0/965

مؤشر تدفق املوائعمؤشر تدفق املوائع 

ثابت،  وزمان  املواد يف حرارة وضغط  تدفق  تقييم  االختبار  يتم يف هذا 
فيعرف سلوك املواد يف داخل جهاز البثق من النتائج الناجتة عن االختبار.

 ،ISO 1133 ملعيار  وفقًا  واملنتجات  االختبار علی اخلامات  ُجری هذا 
وتدرس النتائج حسب اجلدول التالي.

الفارق أكثر من %25 ما بني مؤشر تدفق املائع يف اخلامات واملنتجات 
يتطلب ضبطًا جمددًا يف عملية اإلنتاج.

.

حتديد الكثافةحتديد الكثافة 

جيري هذا االختبار علی كل حزمة من املواد األولية أو املنتجات بتوافق 
مع معيار INSO 7091-1، وُتدرس نتائجه حسب اجلدول اآلتي.

ظروف  ويف  البوليمر،  نوع  علی  يدل  الكثافة  عدد  فإن  عام  بشكل 
معامل  الشد،  مقاومة  تزداد  األولي(  اخلاص  إيثيلني  البولي  )يف  مشابهة 
الغازات.  أمام  والنفاذية  الكيمياوية  واملواد  للمذيبات  املقاومة  املرونة، 
البنية  يدل العدد علی جودة عملية اإلنتاج وحتسن الظروف وتأثريها علی 

اجلزيئية للبولي إيثيلني.
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))ISO 6964ISO 6964(  )حتديد نسبة الكربون )اخلضب(  )حتديد نسبة الكربون )اخلضب

يتم هذا االختبار علی املواد األولية واملنتجات للحصول علی التأكد من مقاومتها لضوء الشمس املخرب وذلك 
عرب معيار ASTM 1009 و ISIRI 7275-2، وجيب أن تكون كمية الكربون احلاصل عليها ترتاوح بني 

%2 و 2/5%. 

يتم استخدام فرن كهربائي هلذا االختبار حبرارة 600 و 900 درجة سنتيغراد. هذا االختبار مهم والزم للغاية 
خاصة لألنابيب LDPE اليت تقع علی مستوی األرض.

INSO 2412INSO 2412 تقييس أبعاد والدراسة الظاهرية لألنبوب/معيار تقييس أبعاد والدراسة الظاهرية لألنبوب/معيار

يلزم أن تكون أنابيب البولي إثيلني ذات مستوی أملس فاقدًا خلدود ذات حواف حادة. ميكن غض النظر عن 
تضاريس جزئية وجتويفات غري عميقة إذا مل يكن احلد األدنی للسمك أقل من املعايري التقنية. يستخدم القدمة 

الورنية بدقة 0/02 ملل لتحديد السماكة و Circometer  لتحديد السمك اخلارجي. 
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))ISO 6259-1 & INSO 17140-3ISO 6259-1 & INSO 17140-3(( اختبار الشد اختبار الشد

ميكن قياس اخلواص امليكانيكية ألنابيب البولي إيثيلني مبا فيها احلد األقصی ملقاومتها للحمل اخلارجي، 
مدی تغري الطول يف مكان اخلرق وحتديد معاملة املرونة، باستخدام األجهزة املتخصصة املختربية، ومن ثم يتم 

تقييم كيفية سلوك املنتج عمليًا حسب النتائج احلاصلة من االختبار. 

))ISO 18553ISO 18553( اختبار درجة تشتت اخلضب أو أسود الكربون )اختبار درجة تشتت اخلضب أو أسود الكربون

إذا مل ينتشر الكربن املطلوب يف املواد األولية واملنتجات بصورة متوازنة، يسبب قابلية التضرر هلا يف أماكن 
قليلة الكربون، وحتی لو كانت النسبة املئوية فيها علی حد املسموح بها أي: %2 إیل %2/5، فلم يكن مبنآی 
عن األثر الضار ألشعة UV؛ هلذا تقوم شركتا تك ونكني ستاره كلبايكان بتقييس دقيق النتشار الكربون 
وحتديد مقاس ذّراتها وفقًا ملعياري BS 2782 و ISO 18553 باستخدام آالت متطورة للتأكد من مقاومة 

املنتج ألشعة UV للشمس. 

عدم انتشار الكربون بشكل مساٍو إمنا يرجع إیل نوعية املواد األولية وظروف عملية اإلنتاج.

))ISIRI 12181ISIRI 12181( اختبار الضغط اهليدروستاتيكي )اختبار الضغط اهليدروستاتيكي

الغرض من هذا االختبار قياس مقاومة األنابيب املصنوعة من البالستيك احلراري للضغط الداخلي الثابت يف 
حرارة معينة. من اخلواص اهلامة للمواد األولية متانة الشد اليت حتدد كمية الضغط اهليدروستاتيكي بداخل 
األنبوب. أهم ميزات الشد للمواد هو املوديول واملتانة. يف البوليمرات شبه املتبلورة كلما كانت نسبة التبلور 

أكثر، زاد املوديول أو صالبتها أكثر.
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هذا االختبار من االختبارات الطويلة املدی والذي جُيري بنحو ما عمل احملاكاة لطول عمر األنبوب أقل من 
زمن عمره االفرتاضي.

 ))INSO 17614INSO 17614( اختبار ارتداد احلرارة )اختبار ارتداد احلرارة

ساخنة  دورة  احتمال  بعد  إثيلني  البولي  أنبوب  طول  تغري  مدی  يكون 
البدائية،  حالته  من  أقل  له  النهائي  الطول  سيصبح  شكل  علی  وباردة 
 PE 3% ،لكنه جيب أن ال يكون هذا االخنفاض يف الطول أكثر من

.PVC 5%

 ))ISIRIISIRI  71867186--66( لفحص ثبات األكسدة ) لفحص ثبات األكسدة OITOIT اختبار اختبار

كمية  فتوضع  واملنتجات.  األولية  املواد  علی  االختبار  هذا  يتم 
حمددة من العينة يف وعاء يسمي بن، ثم ُتسخن العينة بدايًة حتی 
بعد  وفيما  النرتوجني،  200 درجة سنتيغراد مع نسبة حمددة من 
يكون  ال  أن  يلزم  األوكسيجن.  وُيدَخل  فجأة  النرتوجني  ُيقطع 
التأكسد يف أنابيب إمداد املياه أقل من 20 دقيقة، و 50 دقيقة 
يف أنابيب الغاز و 15 دقيقة يف أنابيب LDPE، وحُتدد نتيجة هذا 

االختبار مدی جودة املواد األولية وعملية اإلنتاج.

اختبار اختبار ESCRESCR )مقاومة التصدع( )مقاومة التصدع( 

يدرس هذا االختبار اآلثار البيئية علی أنابيب البولي إثيلني LDPE وهي تشمل العوامل الكيميائية مثل: 
تضاريس  مثل:  امليكانيكية  والعوامل  الزيوت؛  الغسيل،  مواد  الكيمياوية،  األمسدة  احلامضية،  األمطار 

األراضي الزراعية واالحنناءات املتواجدة علی األنبوب، ويضمن العمر االفرتاضي لألنابيب.

تكمن أهمية هذا االختبار يف آثار كثرية ترتك املواد األولية والعوامل الفعالة يف إنتاج األنابيب علی ميزة 
.ECSR
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كتلة التصادم حسب الكيلو جرام
 5kg 0.5 ±( أوkg( كتلة التصادم  

d25 نوعd90 نوع
0,251,03,210,0
0,51,254,012,5
0,81,65,016,0

2,.6,3
2,58,0

حيدد االختبار وجود صياغة غري مرغوب فيها للمواد األولية، عدم ضبط حرارة البثق وجهاز التربيد وأخريًا 
احلرارة النهائية للمنتج. 

))ISIRI 10609ISIRI 10609( اختبار ثنائي كلورو ميثان )اختبار ثنائي كلورو ميثان

نقوم بقّص األنبوب بطول 16 سم، ونضعه لـ30 دقيقة داخل سائل ثنائي كلرو ميثان يف حرارة 15 درجة 
سنتيغراد. يلزم أن ال يصاب األنبوب بالتآكل.

))ISIRI 11431ISIRI 11431(  اختبار حتديد املقاومة ضد التصادم من خالل سقوط قرص الوزن  )اختبار حتديد املقاومة ضد التصادم من خالل سقوط قرص الوزن

يلزم فحص األنابيب يف حرارة صفر درجة ومل تنكسر طيلة االختبار )وفقًا للجدول التالي(. العينات اخلاضعة 
للفحص جيب أن ُتقطع من أنابيب مت اختيارها بالصدفة من محولة ما أو من جهاز بثق. يلزم أن يكون طول 
كل عينة 10 ± 200 ملم. جيب أن يكون الطرفان املشقوقان عمودين علی حمور األنبوب ونظيفني وسليمني. 
ُترسم علی حميط األنبوب خطوط طولية مبسافة مساوية بينهما إذا كان مسكه اخلارجي أكثر من 40 ملل.
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اختبار اختبار VicatVicat )معيار  )معيار 24142414((

يتم هذا االختبار لقياس نسبة تلنّي P.V.C، ويتم اختاذ العينة من األنابيب والوصالت. يقوم الفحص علی 
حتديد حرارة تقدر فيها اإلبرة الغارزة ذات رأس معياري يف العينة اخلاضعة لالختبار بقدر مليمرت واحد حتت 
ضغط 1±50 نيوتن، بينما ترتفع احلرارة بسرعة ثابتة. احلرارة اليت تتسبب يف أن تدخل اإلبرة يف العينة بقدر 

مليمرت هي حرارة ليونة فيكات )VST(  ويتم بيانها حسب درجة سلسيوس.

ألف. فحص واختبار املواد األوليةألف. فحص واختبار املواد األولية

يأخذ خرباء املخترب عينة من مجيع املواد اخلامات إضافة إیل فحص الشهادات الصادرة من البائع، وخُيضعونها 
.)MFI( الختبارات التحليل الكيميائي وتعيني الكثافة ومؤشر تدفق املوائع

ب. الفحص واالختبار أثناء عملية اإلنتاجب. الفحص واالختبار أثناء عملية اإلنتاج

أثناء عملية اإلنتاج يقوم مفتشو قسم QC بأخذ العينة بالصدفة من خط اإلنتاج، وختضع العينات لالختبار 
وقياس األبعاد والتحكم بالعني.
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ج. التفتيش واالختبار للمنتجات النهائيةج. التفتيش واالختبار للمنتجات النهائية

جيري هذان االختباران علی املنتجات وهما يشمالن: قياس أبعاد األنابيب والوصالت، وزن األنابيب، اختبار 
التصادم، اختبار ارتداد احلرارة، اختبار برست )التصدع( و...

طريقة إصدار بوليصة التأمنيطريقة إصدار بوليصة التأمني

حسب هذه البوليصة تضمن وتشهد شركة التأمني اإليرانية املساهمة أن األضرار اليت يتكبدها الزبون ـ 
وهو قد أبرم العقد مع شركة ألربز ستاره ـ واليت حتدث بفعل السلوك غري املرغوب فيه لألنابيب والوصالت 
املنتجة من قبل الشركة اآلنفة الذكر منذ انتهاء تركيبها الناجح تضمن الشركة أن تعوض عنها لفرتة تبلغ 
عشر سنوات شرط أن تكون عملية الرتكيب متت خالل فرتة صالحية عقد التأمني، وروعيت فيها مجيع مفاد 

وشروط التأمني حتی سقف االلتزامات املبينة.
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قسم البيعقسم البيع

يساعد مستشارو الشركة يف هذا القسم الزبائن الكرام يف شراء واع وُمرض بتقدميهم خدمات استشارية 
مفيدة. فالشركة تقوم علی االجتاه حنو الزبائن والتعامل الصادق معهم حيث تسعی يف سد احتياجات العمالء 

جبهود كوادرها، وتلبية طلباتهم كافًة بأخذ اقرتاحاتهم مأخذ اجلد.

يقدم القسم منتجات الشركة إیل الزبائن، ويقوم بإرساهلا إليهم بعد استالم طلبات البيع.

قسم صنع القوالب )القولبة(قسم صنع القوالب )القولبة(

بناء علی أن إنتاج أي قطعة بالستيكية حباجة إیل قالب، وبغرض دعم اإلنتاج والتصليح واالستبدال والتحديث 
ملنتجات الشركة، وكذلك من أجل احلؤول دون خروج العملة الصعبة والوصول إیل االكتفاء الذاتي، وجود 
قسم متطور وجمهز للقولبة يكتسب ضرورة قصوی؛ هلذا قامت الشركة بإنشاء قسم القولبة فيها عام 2005.

يقدر القسم علی إنشاء أنواع قوالب البالستيكات بدقة فائقة ويف أقصر وقت ممكن باالعتماد علی كوادرها 
املهرة، وكذلك تركيب علم اهلندسة العصرية CAD/CAM خبربته العريقة، واستخدام املخرطات وأجهزة 
.CMM إسبارك، واير كات ذي 5 حماور، احلجر املمغنط بدقة مكرون، وأجهزة فحص اجلودة ،CNC

هلذا ميكن للشركة أن ينتج طلبات زبائنها إنتاجًا ضخمًا يف أسرع وقت ميكن.
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PVCPVC مواصفات مواصفات

PVC الذي يستخدم إلنتاج األنابيب والوصالت هو من مادة PVC-U والذي ينتج بطريقة البلمرة يف احمللول 
 .)Unplasticized  PVC( هو بولي كلوريد الصلب PVC- U واملقصود من عبارة .)Suspension( املائي
فالبولي كلوريد الصلب أو PVC أحد أشهر البوليمرات املستخدمة يف الصناعة احلديثة اليوم. خفة الوزن، 
مقاومة واحتكاك عال بالنسبة للكمية الوزنية، عدم الّسّمية، عزل حراري وكهربائي، تلف احتكاكي 
أقل مقارنة باملعادن، عدم االحرتاق وخاصية اإلطفاء الذاتي، املقاومة للتآكل وقابلية تركيبها مع مواد مضافة 
أخری، كل هذه اخلواص وامليزات الفيزيائية وامليكانيكية ملنتجات ُتصنع من PVC أدت إیل التنوع فيها، 

وجعلها أحد أكثر البالستيكات استخدامًا يف العامل. 

PVCPVC ميزات ومواصفات أنابيب ووصالت ميزات ومواصفات أنابيب ووصالت

العمر االفرتاضي األطول؛ عدم التلف والتحلل يف احلرارة والضغط املالئم بعد 60 عامًا، احلد األقصی 
لإلنتاجية االقتصادية؛

خفة الوزن؛ تقليص تكاليف الشحن واإلخالء والنقل؛
اخنفاض تكاليف الرتكيب أو التصليح؛ دون حاجة إیل معدات خاصة إال الالصقات؛

عدم التآكل؛ املقاوم للمواد املتآكلة واملذيبات واملواد الكيميائية واألمحاض والتحلل والصدأ؛
مستوی بّرانی أملس ومصقول جّدًا وبالتالي سيولة تدفق املوائع بسهولة بداخل األنابيب والوصالت؛
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عملية اإلنتاجعملية اإلنتاج

يتم صنع أنابيب PVC-U بطريقة )Extrusion(، وميكن صنع خمتلف أنواعها بسماكات خمتلفة من 
خالل تغيري أبعاد داي )Die(. سائر أقسام خطوط إنتاج أنابيب PVC تشمل: قسم تثبيت املربِّد، قسم الشد، 

.)Coupling( قسم القص وقسم الربط

))SilentSilent( منتجات عازلة للصوت )منتجات عازلة للصوت

مت إنتاج أنظمة وصالت عازلة للصوت )Silent( بتصميم متفرد يف نوعها مع أحزمة معزِّزة بغية التحكم يف 
الصوت الداخلي جملاري الصرف الصحي بغرض راحة املقيمني يف البنايات. هذا املنتج مستخدم للتحكم يف 
صوت جريان السوائل يف امليازيب وجماري الصرف الصحي للبناء. واألحزمة املثّبتة علی الوصالت لدی جريان 
السوائل تقلل من صوتها، وجتعلها تنتشر وتتوزع داخل األنابيب، كما تسبب أن تكون التلفيات واألضرار علی 

هيكلة الوصالت تصل إیل أقل ما ميكن. ومن فوائدها األخری زيادة املقاومة امليكانيكية.

املقاومة للتصادمات الناجتة عن اهلزات األرضية والضغوط اخلارجية؛
املقاومة لتآكل الفئران وسائر القوارض؛

عدم تكّون الطحالب والبكرتيات يف املسار داخل األنبوب إذا مت تركيبه صحيحًا؛
عدم تلويث البيئة وعدم تغيري لون وطعم ورائحة املاء؛

ذات معامل التمدد احلراري العالي؛
مالئمة جداً للمناطق املرطوبة واملناطق املعّرضة للهبوط األرضي، وكذلك املناطق املتعرضة للهزات األرضية؛

اجلودة العالية، املستدامة والدائمة حتت تغطية مديرية املقاييس واملواصفات اإليرانية؛
القدرة علی إنتاج غريز مع تنوع كثري جدًا للمنتجات.
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مواطن استخدام منتجات شركة تك ستاره كلبايكانمواطن استخدام منتجات شركة تك ستاره كلبايكان

منظومة إمداد املياه للمدن
منظومة إمداد املياه للمباني
منظومة الري حتت الضغط

منظومة إمداد املياه املستخدمة يف اآلبار
أنابيب جدران اآلبار

منظومة الصرف الصحي املدنية واملنزلية والصناعية
نظام شفط املباني

نظام إفراغ مياه املطر )امليزاب(
عبور كبالت االتصاالت والكهرباء
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PVCPVC منتجات منتجات
األنابيب المركبة بالمعجون األنابيب المركبة بالمعجون الغرائيالغرائي

أنابيب تحت الضغط

األنابيب والوصالت المستخدمة في الصرف الصحي

أنابيب تصريف المياه بالتركيب السطحي

أنابيب لتمرير كبالت الكهرباء واالتصاالت

TakTak
Setareh Setareh 
Golpayegan Co.Golpayegan Co.
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 EN 1452 & ISIRI
13361

األنابيب المركبة بالمعجون الغرائي المستخدمة في إمداد المياه تحت الضغط

ضغط PNالسماكةالسمك الخارجيرقم المنتج

11094005 201.516
11094006201.920
11094007202,325
11094009251.512.5
11094010251.916
11094011252,320
11094014321.510
11094015322.412.5
1109401632316
11094017323.720
11094021401.910
11094022402.412.5
1109402340316
11094024403.720
11094029502.410
1109403050312.5
11094031503.716
11094032504.620
110940366326
11094037632.58
1109403863310
11094039633.812.5
11094040634.716
11094041635.820
11094045752.36
11094046752.98
11094047753.610
11094048754.512.5
11094049755.616
11094050756.820
11094054902.86
11094055903.58
11094056904.310
11094057905.412.5
11094058906.716
11094059908.220
110940631102.76
110940641103.48
110940651104.210
110940661105.312.5
110940671106.616
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 EN 1452 & ISIRI
األنابيب المركبة بالمعجون الغرائي المستخدمة في إمداد المياه تحت الضغط13361

ضغط PNالسماكةالسمك الخارجيرقم المنتج

110940681108.120
1109406911010.125
110940721253.16
110940731253.98
110940741254.810
11094075125612.5
110940761257.416
110940771259.220
1109407812511.425
110940811403.66
110940821404.38
110940831405.410
110940841406.712.5
110940851408.316
1109408614010.320
1109408714012.725
1109409116046
110940921604.98
110940931606.210
110940941607.712.5
110940951609.516
1109409616011.820
1109409716014.625
110941112004.96
110941122006.28
110941132007.710
110941142009.612.5
1109411520011.916
1109411620014.720
1109411720018.225
110941312506.26
110941322507.78
110941332509.610
1109413425011.912.5
1109413525014.816
1109413625018.420
110941513157.76
110941523159.78
1109415331512.110
110941543151512.5
1109415531518.716
1109415631523.220
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 EN 1329 & ISIRI
األنابيب المركبة بالمعجون الغرائي المستخدمة في إفراغ الصرف الصحي للمباني91191329

موطن االستخدامالسماكةالسمك الخارجيرقم المنتج

11095178323B
11095179403B
11095180503B
11095181633B
11095182753BD
11095183903BD
110951841103.2BD
110951851253.2BD
110951861403.5BD
110951871603.2B
110951881604BD
110951892004.9BD
110951902504.9B
110951912506.2BD
110951923156.2B
110951933157,7BD

 

 EN 1329 & ISIRI
األنابيب المركبة بالمعجون الغرائي المستخدمة في إفراغ الصرف الصحي للمباني91191329

موطن االستخدامالسماكةالسمك الخارجيرقم المنتج

110951941103.24
110951951103.28
110951961253.24
110951971253.78
110951981603.24
1109519916048
110952001604.78
110952012004.94
110952022005.98
110952032504.94
110952042506.28
110952052507.38
110952063156.24
110952073157.78
110952083159.28
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ISIRI 12142 األنابيب المركبة بالمعجون الغرائي المستخدمة في منظومة تمديد مياه المطر معيار
بالتركيب السطحي )الميازيب(

السماكةالسمك الخارجيرقم المنتج

11095209501.5
11095210631.5
11095211751.5
11095212901.8
110952131102.2
110952141252.5
110952151402.7
110952161603.2
11095222902.2
11095223751.8
11095232752.2
11155217401.8
11155218501.8
11155219631.9
111552202004
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PVC منتجات
الوصالت المركبة بالغراء

TakTak
Setareh Setareh 
Golpayegan Co.Golpayegan Co.
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مسلوب طويلمسلوب طويل

هو مالئم جّدًا لالستخدام يف أماكن ليست فيها مساحة كافية وذلك بسبب قصر طول أنبوبه؛ كذلك 
توصيل  املطبخ، وكوصلة يف  وأحواض  املالبس  األطباق وغساالت  لغساالت  املياه  إفراغ  أنابيب  يستخدم يف 

األنابيب بعضها ببعض وهي ذات مقاسات خمتلفة.

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ المسلوب الطويل

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

13015153

مسلوب طويل

BD للترکيب السطحي والمخفي63/403180

BD للترکيب السطحي والمخفي1301515790/63384

BD للترکيب السطحي والمخفي13015159110/633.290

BD للترکيب السطحي والمخفي13015161110/903.280

BD للترکيب السطحي والمخفي13015162125/633.280

BD للترکيب السطحي والمخفي13015164125/903.275

BD للترکيب السطحي والمخفي13015165125/1103.250

BD للترکيب السطحي والمخفي13015170160/110440

BD للترکيب السطحي والمخفي13015171160/125440

BD للترکيب السطحي والمخفي13015182200/1604.918

BD للترکيب السطحي والمخفي13015189250/2004.99
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المنتج الحصري

صفايةصفاية

أنواع الصفايات 50-110

لالستخدام يف أرضية املرآب، الصالة، الباحة و... ومن ميزاتها مقارنة بسائر املنتجات املشابهة ميكن ما 
نذكرها فيما يلي:

.)p.p من أهم مزاياها صالبتها العالية بالنسبة ملنتجات سائر املعامل )من مادة بولي بروبلني
بسبب تثبيت الشبكة علی مدخلها الرئيسي ال ميكن دخول احلشرات املؤذية إیل املبنی أو دخول املواد 

الزائدة يف البالوعة.
تصميم جذاب ورائع جدًا ومتفرد يف نوعها بالنسبة للمنتجات املشابهة يف البالد

تركيب سهل للغاية

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الصفاية

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

 B للترکيب السطحي50313-63الصفاية المرآبية13022154
 B للترکيب السطحي13022161110-903.215
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المنتج الحصري

صفاية صفاية 9090ــ110110 للسطح للسطح

يستخدم هذا املنتج وهو املنتج احلصري لشركة تك ستاره كلبايكان يف السطوح، وطريقة تركيبها 
كمايلي:

حسب مقاس األنبوب املستخدم يف امليزاب وهو مقاس 90mm و 110mm، تثبَّت الصفاية بأنبوب امليزاب 
لتغطية  يستخدم  بعازل  التسرب  ملنع  الصفاية  أطراف  تسديد  يتم  ثم  وبالغراء؛  املكبح  ذو  بواسطة كوبلينج 

السطح.

ميزات هذا املنتج:

من أهمها متانتها العالية جدًا وعمرها االفرتاضي األطول مقارنة بالنوع املشابه هلا املغلفن.
بسبب وجود الشبكة عليها ال ميكن دخول األوراق أو أشياء زائدة أخری إیل أنبوب امليزاب، فال يعلق به 

شيء.

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الصفاية

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

 B للترکيب السطحي90342صفاية السطح13035128
 B للترکيب السطحي130351291103.242
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بيبهبيبه

الوصالت فيها كثرية،  الرئيسية للصرف الصحي واليت يكون عدد  البيبه يف بعض املسارات  ُتستخدم 
وكذلك لدی إحداث انقسامني 45 أو 90 درجة  بدل أن ُيسَتخدم مشرتكان، وذلك للتوفري يف املساحة وعدد 

الوصالت؛ كما ميكن استخدام البيبه يف الشبكات لالنقسامات اآلتية.

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ البيبه

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي1103.212بيبه 45 درجة13045129
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.216بيبه 90 درجة13055129
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ المشبك

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

13405126

مشبك

BD للترکيب السطحي والمخفي63348
BD للترکيب السطحي والمخفي1340512775327
BD للترکيب السطحي والمخفي1340512890328
BD للترکيب السطحي والمخفي134051291103.215
BD للترکيب السطحي والمخفي134051301253.210

مشبك مشبك 

يتم عمل شبكات الصرف الصحي للمنازل والبنايات وتركيب األنابيب من الطوابق العلوية حنو شبكة 
ري املياه وكذلك عمل شبكة الصرف الصحي للمدن بطريقة تقليدية مما يسبب لدی ضغط زائد عن احلد 
العادمة  واملياه  املياه  وتسرب  املواسري  كسر  يسّبب  املباني   )ducts( قنوات  يف  ُتركت  اليت  األنابيب  علی 
وبالتالي هبوط أرضي وختريب البناء وتكبد تكاليف باهظة. فبغرض سد هذا اخللل قامت شركة تك ستاره 
كلبايكان بتصميم وإنتاج مشابك األنابيب يف خمتلف املقاسات، وهي تستخدم لتثبيت األنابيب عند مدها 

لشبكة املياه والصرف الصحي للمدينة واملنازل.

ميزات هذا املنتج:

سرعة العمل والسهولة يف الرتكيب والتنفيذ
وضع األنابيب يف مسافات مساوية وحمددة
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طربوش موديل نكينطربوش السطح بال حواف

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الطربوش

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

 B للترکيب السطحي1103.248طربوش موديل نكين13085129
13095126

طربوش السطح بال 
حواف

 B للترکيب السطحي63312
 B للترکيب السطحي1309512890354
 B للترکيب السطحي130951291103.222

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الطربوش

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون 
حسب المليمتر

13185129

فلنج

BD للترکيب السطحي والمخفي1103.26
BD للترکيب السطحي والمخفي131851301253.26
BD للترکيب السطحي والمخفي1318513216046
BD للترکيب السطحي والمخفي131851342004.26
BD للترکيب السطحي والمخفي131851362506.26

طربوش طربوش 

تك  شركة  تنتجها  اليت  الطربوشات  تتميز 
ومظهر  متفردة  بتصاميم  كلبايكان  ستاره 
مجيل وبسيط، كما أنها مفيدة جّدًا من الناحية 
الفنية؛ ألنها وبإحداث فراغ نسيب يف رأس األنبوب 
ه اهلواء غري املرغوب بداخله إیل  يؤدي إیل أن يوجَّ
الريح  ارتداد  دون  حيول  كما  سريعًا،  اخلارج 

الننت إیل داخل املبنی.

  فلنجفلنج

الزراعة  املياه يف  منتج مفيد جدًا لرتكيب صنبور 
والبستنة. مت إنتاجه يف مقاسي 110 و 250 ملم.

ميزة هذا املنتج تركيبه السريع والبسيط وكذلك 
التقليل من التكاليف للزراع.



32

وصلة مطاطية للسيفونوصلة مطاطية للسيفون

ةوردة د ور

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الوصلة المطاطية للسيفون

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

وصلة مطاطية 16061129
للسيفون

BD للترکيب السطحي والمخفي1103.235
BD للترکيب السطحي والمخفي160611301253.230

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الوردة

فئة الوصالترقم المنتج
مقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

16071126

وردة باب طبة تسليك

BD للترکيب السطحي والمخفي63500
BD للترکيب السطحي والمخفي1607112890500
BD للترکيب السطحي والمخفي16071129110500
BD للترکيب السطحي والمخفي16071130125500
BD للترکيب السطحي والمخفي16071132160200
BD للترکيب السطحي والمخفي16071134200100
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 ISIRI معيار
وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ طبة تسليك9119

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

13135126

طبة تسليك

BD للترکيب السطحي والمخفي633150
BD للترکيب السطحي والمخفي1313512890370
BD للترکيب السطحي والمخفي131351291103.245
BD للترکيب السطحي والمخفي131351301253.260
BD للترکيب السطحي والمخفي13135132160430
BD للترکيب السطحي والمخفي131351342004.920

طبة تسليكطبة تسليك

باستخدام هذه الوصلة ميكن إحداث خمرج يف أماكن من شبكة 
الصرف الصحي نشعر بأنها حتتاج إلي فتحة لتسليك األنابيب. يضفي 
إمكانية  توفريه  جبانب  املمددة  لألنابيب  مجياًل  مظهرًا  املنتج  هذا 

مشاهدة الشبكة وتوسيعها.

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ طبة تسليك

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

13385126

باب طبة تسليك

BD للترکيب السطحي والمخفي633120
BD للترکيب السطحي والمخفي13385128903300
BD للترکيب السطحي والمخفي133851291103.2200
BD للترکيب السطحي والمخفي133851301253.2150
BD للترکيب السطحي والمخفي13385132160460
BD للترکيب السطحي والمخفي133851342004.940

باب طبة تسليكباب طبة تسليك
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الجلبة

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

13155126
جلبة بال مكبح رابرينج

BD للترکيب السطحي والمخفي633150
BD للترکيب السطحي والمخفي13155128903116
BD للترکيب السطحي والمخفي131551291103.260
BD للترکيب السطحي والمخفي2506.24جلبة بسيطة13155136
جلبة ذات مكبح 18145126

رابرينج

BD للترکيب السطحي والمخفي632120
BD للترکيب السطحي والمخفي18145128903116
BD للترکيب السطحي والمخفي181451291103.260

جلبة جلبة 

ميزات هذا املنتج:
عدم احلاجة إیل تسخني األنابيب لتوصيل بعضها ببعض

توصيل سريع وسهل ألنابيب ذات مقاس واحد
استخدام كوبلينج اإلصالح إلصالح األنابيب املتضررة	
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جلبة ذات مكبح جلبة ذات مكبح 

تستخدم كوبلينج ذو مكبح لتوصيل املواسري بعضها ببعض. كما تعلم فإن ماسورة بطول ستة أمتار ال 
ُيعمل كوبلينج إال علی أحد طرفيها، لكنه لدی مد أنابيب الصرف الصحي تقع احلاجة إیل مواسري مبقاسات 
فنية إلحداث كوبلينجات  وغري  يدوية  بصورة  بتسخينها  املواسري  علی متديد  القائمني  بعض  فيقوم  خمتلفة؛ 
أكثر. هذا العمل غري املطابق للمواصفات يؤدي إیل احرتاق واهرتاء املواسري ويف النهاية مل يكن مانعًا من 

تسرب املياه. فاستخدام الكوبلينج عمل أساسي كما يؤدي إیل تقليل طول املاسورة.
)علی سبيل املثال، استخدام ماسورة مبقاس 63 يف مساحات مثل املرافق الصحية للمباني حباجة إليتوصيل 
مواسري ذات مقاسات خمتلفة. إذا انقسمت ماسورة بطول 6 أمتار إیل 5 قطع ومقاس الكوبلينك كان 7 سم، 

يقصر من طول املاسورة 35 سم.(

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الجلبة ذات المكبح

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

13145121

جلبة ذات مكبح

BD للترکيب السطحي والمخفي201.5200
BD للترکيب السطحي والمخفي13145122251.5120
BD للترکيب السطحي والمخفي1314512440355
BD للترکيب السطحي والمخفي1314512550332
BD للترکيب السطحي والمخفي13145127753180
BD للترکيب السطحي والمخفي131451301253.248
BD للترکيب السطحي والمخفي13145132160424
BD للترکيب السطحي والمخفي131451342004.912
BD للترکيب السطحي والمخفي131451362506.24
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ الجلبة

فئة الوصالترقم المنتج
العدد فيسمكمقاس

موطن االستخدامالکارتون
حسب المليمتر

13165126

سدادة

BD للترکيب السطحي والمخفي63330
BD للترکيب السطحي والمخفي1316512890317
BD للترکيب السطحي والمخفي131651291103.280
BD للترکيب السطحي والمخفي131651301253.255
BD للترکيب السطحي والمخفي13165132160428
BD للترکيب السطحي والمخفي131651342004.924
13425125

سدادة قصيرة
BD للترکيب السطحي والمخفي503100

BD للترکيب السطحي والمخفي1342512775350
BD للترکيب السطحي والمخفي134251291103,225

سدادة سدادة 

لالستخدام يف نهاية مسار مد أنابيب الصرف الصحي مؤقتًا أو دائمًا، وكذلك بعد تركيب مد األنابيب 
يف البنايات للفحوص ذات الصلة، وكذلك كسدادة للحؤول دون دخول األشياء ومواد البناء إیل شبكة املياه 

والصرف الصحي.
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ صمام ال ارتدادي

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

صمام ال ارتدادي 13116129
ذو قفل

BD للترکيب السطحي والمخفي1103.28
131161301253.2ً BD للترکيب السطحي والمخفيقريبا
131161321603.2ً BD للترکيب السطحي والمخفيقريبا

صمام ال ارتدادي 13106129 
بال قفل

BD للترکيب السطحي والمخفي1103.28
131061301253.2ً BD للترکيب السطحي والمخفيقريبا
131061321603.2ً BD للترکيب السطحي والمخفيقريبا

صمام ال ارتدادي صمام ال ارتدادي 

من الضرورة امللحة تركيب صمام ال ارتدادي لوقاية املباني من ارجتاع الصرف الصحي خاصة يف الشقق. 
وحيول  البالوعة،  أو  املدنية  الصحي  الصرف  إیل شبكة  املبنی  من  العادمة  املياه  خروج  الصمام  هذا  يسّهل 
دون ارتدادها أو ارتداد الصرف الصحي لسائر اجملمعات إیل املبنی وكذلك إحلاق الضرر به. ميكن بهذه 
الصمامات تركيب تفريعة تاليًا. يلزم أن يكون مكان تركيب هذا الصمام يف املتناول لإلصالحات اآلتية 

والفحوص الدورية. ُصمم هذا الصمام علی شكلني: ذو قفل وبال قفل.

مزايا هذا املنتج:

جعل املبنی آمنًا من حيث ارتداد الصرف الصحي املدني إیل املبنی؛
إمكانية الفحوص الدورية واإلصالحات احملتملة؛

احلؤول دون دخول احلشرات واحليوانات إیل الصرف الصحي املنزلي؛
قابلية اإلغالق مع منع التسرب؛

PVC-U إنتاج مجيع القطع من مواد
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سيفون ذو قاعدة سيفون ذو قاعدة 

النوع من السيفون علی شكل يكون مساحة ومقاس  تصميم هذا 
بسهولة،  السوائل  إفراغ  فيتم  اخلروج،  فتحة  من  أكرب  الدخول  فتحة 
وتصل احتمالية االنسداد إیل الصفر. وجود القاعدة حتت السيفون يسّهل 

تسوية التوصيل كما يعطيه منظرًا أمجل.

سيفون ذو قاعدة عازل للصوتسيفون ذو قاعدة عازل للصوت

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ سيفون ذو قاعدة

فئة الوصالترقم المنتج
العدد فيسمكمقاس

موطن االستخدامالکارتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي125/1253.215سيفون ذو قاعدة13175321

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ سيفون ذو قاعدة عازل للصوت  

فئة الوصالترقم المنتج
العدد فيسمكمقاس

موطن االستخدامالکارتون
حسب المليمتر

14175126
سيفون ذو قاعدة 

عازل للصوت

BD للترکيب السطحي والمخفي63370
BD للترکيب السطحي والمخفي1417512775340
BD للترکيب السطحي والمخفي1417512890344
BD للترکيب السطحي والمخفي141751291103.224
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سيفون موديل يونيك سيفون موديل يونيك 

وصلة التوسيعوصلة التوسيع

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ سيفون يونيك

فئة الوصالترقم المنتج
العدد فيسمكمقاس

موطن االستخدامالکارتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي125/1103.215سيفون ذو قاعدة 14445165
BD للترکيب السطحي والمخفي90334سيفون يونيك14445128

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ وصلة التوسيع

فئة الوصالترقم المنتج
العدد فيسمكمقاس

موطن االستخدامالکارتون
حسب المليمتر

15475128
وصلة التوسيع

BD للترکيب السطحي والمخفي903.248
BD للترکيب السطحي والمخفي154751291103.230
BD للترکيب السطحي والمخفي154751301253.224
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ وصلة األنثی والذکر

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

13465126
وصلة األنثی والذکر

633ً قريبا
BD للترکيب السطحي والمخفي

BD للترکيب السطحي والمخفي13465128903
BD للترکيب السطحي والمخفي134651291103.260

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترک بسيط

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي402108مشترك 45 درجة13195124
BD للترکيب السطحي والمخفي13195125503120
BD للترکيب السطحي والمخفي402170مشترك 90 درجة13205124
BD للترکيب السطحي والمخفي13205125503120

وصلة األنثی والذكروصلة األنثی والذكر

سيفون موديل يونيك سيفون موديل يونيك 
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترک عازل للصوت

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

14195126

مشترك 45 درجة 
عازل للصوت

BD للترکيب السطحي والمخفي63350
BD للترکيب السطحي والمخفي1419512775330
BD للترکيب السطحي والمخفي1419512890330
BD للترکيب السطحي والمخفي141951291103.220
BD للترکيب السطحي والمخفي15 141951301253.2
BD للترکيب السطحي والمخفي1419513216046
BD للترکيب السطحي والمخفي1419513420044
14205126

مشترك 90 درجة 
عازل للصوت

BD للترکيب السطحي والمخفي63366
BD للترکيب السطحي والمخفي1420512775340
BD للترکيب السطحي والمخفي1420512890342
BD للترکيب السطحي والمخفي142051301253.218
BD للترکيب السطحي والمخفي1420513216048
BD للترکيب السطحي والمخفي1420513420044
مشترك 90 درجة 18205126

عازل للصوت 
رابرينج

BD للترکيب السطحي والمخفي63366

BD للترکيب السطحي والمخفي182051291103,225

مشرتك عازل للصوت مشرتك عازل للصوت 

هذا املشرتك من األنواع العازلة للصوت كاماًل وُتنتج يف مقاسات خمتلفة.
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترك بثالثة رؤوس فالنشة

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي63350مشترك 45 درجة13535126
BD للترکيب السطحي والمخفي135351291103.215
BD للترکيب السطحي والمخفي90342مشترك 90 درجة13455128
BD للترکيب السطحي والمخفي134551291103.220

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترك مخفض ثالثة رؤوس فالنشة

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

مشترك مخفض 13545159
ثالثة رؤوس فالنشة

45 درجة

BD للترکيب السطحي والمخفي110/633,230
BD للترکيب السطحي والمخفي13545161110/903,220

مشترك مخفض 13525157
ثالثة رؤوس فالنشة

90 درجة

BD للترکيب السطحي والمخفي90/63356
BD للترکيب السطحي والمخفي13525159110/633,235

مشرتك خمفض بثالثة رؤوس فالنشةمشرتك خمفض بثالثة رؤوس فالنشة

مشرتك بثالثة رؤوس فالنشةمشرتك بثالثة رؤوس فالنشة
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترك ثني 87/5 درجة

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

13245126
مشترك ثني 87/5 
BD للترکيب السطحي والمخفي63350درجة برأسين فلنشة

14245129
مشترك ثني 87/5 
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.220درجة عازل لصوت

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ منهول/مطبق

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي250/125/1106.21المنهول/المطبق13125165

مشرتك ثين مشرتك ثين 87/587/5 درجة  درجة 

من مزايا هذا املنتج أن مقاس مدخله أكثر من املشرتك البسيط 45 أو 
90 درجة  حبيث مينع املدخل العامودي مع ثين منفصل من انسداد  تدرجيي 
للمشرتك. كذلك بسبب عدم وجود منطقة ميتة وأماكن بزاوية 90 درجة 
إیل  االنسداد  إمكانية  وتصل  بكثري،  أسهل  العادمة  املياه  تدفق  يصبح 

الصفر.

املنهول/ املطبقاملنهول/ املطبق
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مشرتك خمفض عازل للصوتمشرتك خمفض عازل للصوت

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترک مخفض عازل للصوت

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

14255157

مشترك مخفض 45 
درجة

BD للترکيب السطحي والمخفي90/63350
BD للترکيب السطحي والمخفي14255161110/903.220
BD للترکيب السطحي والمخفي14255165125/1103.215
BD للترکيب السطحي والمخفي14255170160/11038
BD للترکيب السطحي والمخفي14255171160/125310
مشترك مخفض 14265157

5/87 درجة
BD للترکيب السطحي والمخفي90/63355

BD للترکيب السطحي والمخفي14265161110/903.225
مشترك مخفض 14265159

درجة 90
BD للترکيب السطحي والمخفي110/633.245

BD للترکيب السطحي والمخفي14275165125/1103.220

مشترك مخفض 18255159
BD للترکيب السطحي والمخفي110/633.230رابينج 45 درجة
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مشرتك مسلوب باب مشرتك مسلوب باب 

ملشرتك مسلوب باب وهو من منتجات شركة تك ستاره كلبايكان استخدام كثري يف جمال التحكم يف 
مسارات مد األنابيب للصرف الصحي املنزلي والصناعي واملدني، وهلا مزايا نذكر بعضها فيما يلي:

من أهم مزاياه أنه يف بعض املباني حسب ذوق املهندس املشرف علی املنشآت ُيركب مشرتك مسلوب باب 
90 درجة لفحص مسارات مد أنابيب الصرف الصحي، وبسبب انعدام  45 درجة بدل مشرتك مسلوب باب 
مشرتك مسلوب باب 45 درجة، يستخدمون مشرتك 45 ـ 110 درجة ومشرتك مسلوب باب 110 يف مكان 
خمرج مشرتك 45 درجة؛ هلذا قامت شركة تك ستاره كلبايكان وهي مبدعة لتصاميم جديدة قامت بتصميم 
وثانيًا حتمل  قطعتني،  األنابيب حبذف  مد  علی  للقائمني  الرتكيب  سهولة  أواًل  سّبب  املنتج مما  هذا  وإنتاج 

تكاليف أقل علی رب العمل.

خفة الوزن وبالتالي اخنفاض السعر مقارنة مبنتجات سائر املعامل )تصميم احلديد الزهر(.
ليس له سن، بل له حلقة مطاطية؛ هلذا مُينع تسرب املاء به بسهولة، كما يتم فتحه وإغالقه بيسر.

طول املشرتك بالنسبة لفرتة استخدام مشرتك 45ـ  110 درجة ومشرتك مسلوب 110، أقصر حبدود 70% 
وحيتل مساحة أقل من املبنی.

إمكانية استخدامه يف أرضية وجدران املبنی بسبب شكل تصميمه اهلندسي وتصنيعه وسهولة تركيبه 
وفحصه جدًا.

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترک مسلوب

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

مشترک مسلوب باب 13235130
بسيط 90 درجة 

BD للترکيب السطحي والمخفي1253.218
BD للترکيب السطحي والمخفي13235132160410

14215126
مشترک مسلوب 45 
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.220درجة عازل للصوت
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المنتج الحصري

مشرتك مسلوب ثين مشرتك مسلوب ثين 87/587/5 بسدة عازل للصوت  بسدة عازل للصوت 

هذا املنتج أيضًا من املنتجات احلصرية لشركة تك ستاره كلبايكان يف البالد، وله استخدام كثري يف 
حتكم وفحص مسارات مد األنابيب يف الصرف الصحي املنزلي والصناعي، وهلا مميزات نذكر بعضها كما 

يلي:

خفة الوزن وبالتالي التقليل من التكاليف مقارنة مبنتجات سائر املصانع. ليس هذا املنتج مسّنن، وملا له من 
حلقة مطاطية، مُينع تسرب املاء به بسهولة، كما يتم فتحه وإغالقه بيسر.

بسبب الثين يف مدخله وعدم وجود زاوية 90 درجة وانعدام مساحة ميتة يتم تسليكه بسهولة.
طول الفتحة أقصر باملقارنة مع سائر الفتحات حبدود %60 وحيتل مساحة أقل من املبنی.

إمكانية استخدامه يف أرضية وجدران املبنی بسبب شكل تصميمه اهلندسي وتصنيعه.
سهولة الرتكيب والفحص.

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترک مسلوب 

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

14225129
مشترك مسلوب ثني 
BD للترکيب السطحي والمخفي87/51103.220 عازل للصوت 
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المنتج الحصري

مشرتك برأسني فالنشة مشرتك برأسني فالنشة 

مبتانة أكثر وعدم احلاجة إیل فالنشة يدويًا والسرعة يف عملية 
الرتكيب، ميكن استخدام مشرتك برأس فالنشة و مشرتك برأسني 

فالنشة يف مساحات ُيستخدم كوعان 45 * 110.

خواص هذا المنتج:

ترکيب شبکة الصرف الصحي أسرع وأسهل.
التقليل من عدد الوصالت وبالتالي االنخفاض في التکاليف.

كوع كوع 4545**110110 بفرعة  بفرعة 6363  

صنع هذا املنتج وهو احلصري اخلاص بشركة تك ستاره كلبايكان 
لالستخدام يف مسار بعد السيفون.خواص هذا المنتج:

مميزات هذا املنتج:
التقليل من الوصالت لرتكيب خمرج التهوية؛

يتم تفريغ السيفون بسهولة ملالئمة مكان الفرعة؛
ال يسمح أبدًا بدخول غاز ورائحة نتنة للصرف الصحي إلي داخل املبين.

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ مشترک برأسين فالنشة

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

13295126
کوع 45 درجة 
برأسين فالنشة

BD للترکيب السطحي والمخفي633110
BD للترکيب السطحي والمخفي1329512890370
BD للترکيب السطحي والمخفي132951291103.225
BD للترکيب السطحي والمخفي132951301253.230
کوع 90درجة 13305126

برأسين فالنشة
BD للترکيب السطحي والمخفي63390

BD للترکيب السطحي والمخفي133051291103.230

 ISIRI معيار
9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – زانو  45*110 با انشعاب 63 

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

کوع 45 درجة 13345129
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.230بفرعة 63
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ کوع کهرباء

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

13375121
کوع کهرباء )37 

سم(

B للترکيب السطحي201/5300
BD للترکيب السطحي والمخفي13375122251/5300
BD للترکيب السطحي والمخفي13375123321/5150
کوع کهرباء )60 13385121

سم(
BD للترکيب السطحي والمخفي201/5250

BD للترکيب السطحي والمخفي13385122251/5150
کوع کهرباء )42 13375130

سم(

BD للترکيب السطحي والمخفي201/5300
BD للترکيب السطحي والمخفي13375131251/5250
BD للترکيب السطحي والمخفي13375132321/9150

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ ماسورة تمديد

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

13435121
ماسورة تمديد

BD للترکيب السطحي والمخفي201.5100
BD للترکيب السطحي والمخفي13435122251.580
BD للترکيب السطحي والمخفي13435123321.530

كوع كهرباءكوع كهرباء

ماسورة متديدماسورة متديد
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كوع ثين برأسني فلنشة كوع ثين برأسني فلنشة 87/587/5 درجة عازل للصوت رابرينج درجة عازل للصوت رابرينج

كوع ثين برأس فلنشة كوع ثين برأس فلنشة 87/587/5 درجة عازل للصوت رابرينج  درجة عازل للصوت رابرينج 

يلزم استخدام كوعني 45 درجة أو كوعني 45 درجة مع أنبوب طوله 
250 ملم لدی تركيب أنابيب الصرف الصحي يف زوايا 90 درجة، وذلك 
للحؤول دون االنسداد واتباع قضايا ختص نقل املاء )Hydraulic( وشؤون 
أو خفض  مضافة  تركيب وصالت  يسبب  وهذا   ،)Acoustic( الصوت 
سرعة تدفق وهو بدوره يؤدي إیل زيادة احتمالة االنسداد والرتسب يف زوايا 
هذه  لسد  كلبايكان  ستاره  تك  شركة  فقامت  الصحي.  الصرف  نقل 
املشاكل والتقليل من التكاليف بإنتاج كوع ثين 87/5 درجة مع قابلية 

.)Push Fit( التوصيل بطريقتني: بالغراء وبوش فيت

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ کوع ثني برأسين فلنشة 5/87 درجة عازل 
للصوت رابرينج

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

14515129
کوع ثني برأسين فلنشة 

87/5 درجة عازل 
للصوت رابرينج

BD للترکيب السطحي والمخفي1103,225

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ کوع برأس فلنشة 5/87 درجة عازل للصوت 
رابرينج

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

کوع برأس فلنشة 14285126
87/5 درجة عازل 

للصوت رابرينج

BD للترکيب السطحي والمخفي63370
14285128903.2ً BD للترکيب السطحي والمخفيقريبا

BD للترکيب السطحي والمخفي142851291103.230
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ کوع عازل للصوت 

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

کوع 30 درجة 14315129
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.260عازل للصوت

کوع 45 درجة 14325126
BD للترکيب السطحي والمخفي633140رابرينج

کوع 45 درجة 14415129
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.245موديل يونيک

14325126

کوع 45 درجة 
عازل للصوت

B للترکيب السطحي633140
BD للترکيب السطحي والمخفي1432512890360
BD للترکيب السطحي والمخفي143251301253.240
BD للترکيب السطحي والمخفي14325132160418
BD للترکيب السطحي والمخفي143251342003.98
BD للترکيب السطحي والمخفي143251362506.24
14325126

کوع 45 درجة 
رابرينج

BD للترکيب السطحي والمخفي633140
BD للترکيب السطحي والمخفي14325127753110
BD للترکيب السطحي والمخفي1432512890360
14335126

کوع 90 درجة 
عازل للصوت

B للترکيب السطحي63390
BD للترکيب السطحي والمخفي1433512890372
BD للترکيب السطحي والمخفي143351291103.230
BD للترکيب السطحي والمخفي143351301253.230
BD للترکيب السطحي والمخفي14335132160414
BD للترکيب السطحي والمخفي143351342003.96
BD للترکيب السطحي والمخفي143351362506.23
کوع 90 درجة 18335126

رابرينج
BD للترکيب السطحي والمخفي633140

BD للترکيب السطحي والمخفي1833512775360

كوع عازل للصوت كوع عازل للصوت 
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 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ کوع بسيط

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي40245کوع 45 درجة13325124
BD للترکيب السطحي والمخفي1332512550230
BD للترکيب السطحي والمخفي40235کوع 90 درجة13335124
BD للترکيب السطحي والمخفي13335125502160

 ISIRI معيار
9119

وصالت الصرف الصحي المركبة بالغراء ـ کوع بسيط

فئة الوصالترقم المنتج
سمكمقاس

موطن االستخدامالعدد في الكرتون
حسب المليمتر

14495323V للترکيب السطحي والمخفي1103.25موديل BD
14495324Y للترکيب السطحي والمخفي1103.23موديل BD
14495325P للترکيب السطحي والمخفي1103.23موديل BD

كوع بسيط كوع بسيط 

كوع سيفون خاص بفرعة الصرف الصحي كوع سيفون خاص بفرعة الصرف الصحي 
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PVC  منتجات
Push Fit  أنابيب بوش فيت

TakTak
Setareh Setareh 
Golpayegan Co.Golpayegan Co.
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  Push FitPush Fit التعشيق الديناميكي التعشيق الديناميكي

التعشيق الديناميكي Push Fit هو نظام مد األنابيب لشبكة الصرف املنزلي حيث توجد جلبة يف أحد 
طريف كل الوصالت واألنابيب معّبئة فيها حلقة مانعة للتسرب، وميكن إدخال الطرف اآلخر هلا وهو بال جلبة 
يف جلبة أنبوب آخر أو وصلة تالية بسهولة وبضغط قليل. نظرًا إلي طبيعة توصيل القطعات ببعض، أطلق علي 

.Push Fit »هذا النظام »التعشيق الديناميكي

ليس هلذا النظام نقاط ضعف األنظمة السابقة، بل وهلا مزايا جديدة. لقد استطاعت شركة إجنليزية ألول 
مرة أن تصمم وتنتج هكذا نظام.

البالد،  أحناء  يف  وخربائها  البناء  بشؤون  القائمني  تصديق  علي  الديناميكي  التعشيق  نظام  حصل  لقد 
ويستخدمونه يف مشاريعهم البنائية. سبب هذه املقبولية لديهم ميزات يتمتع بها هذا النظام مما جعله متفردًا يف 

نوعه.

  Push FitPush Fit مميزات نظام التعشيق الديناميكي مميزات نظام التعشيق الديناميكي

العمر الطويل بسبب مقاومة األنابيب والوصالت وحلقات منع التسرب للصدمة واإلجهادات امليكانيكية 
واملواد الكيمياوية؛

سرعة وسهولة الرتكيب جدًا يف التوصيل، وبالتالي التوفري يف الوقت وتكاليف الصيانة والتصليحات؛
عدم حتميل محولة إضافية علی املبنی بسبب خفة وزنه وعدم احلاجة إیل تعزيز األقسام احلمالة للمبنی ؛

عدم احلاجة إیل الغراء واللحام وما إیل ذلك والتقليل من تكاليف البناء؛
استدامة وموثوقية عدم تسرب املاء حتی لدی هبوط املبنی وهزات غري خمربة؛

والوصالت  باألنابيب  توصيلها  وإمكانية  واألشابات،  البوليمرات  فيها  مبا  القدمية  األنظمة  مع  متوافق 
املستخدمة يف املبنی مسبقًا؛

إمكانية تنفيذ سريع وبسيط لنظام التهوية )Vent( بالكامل وزيادة العمر االفرتاضي للنظام؛
االستفادة من أكثر التقنيات العاملية تطورًا؛

تصميم وصنع اآلالت واملعدات املالئمة لتسهيل الرتكيب والتنفيذ وجعلهما أكثر موثوقية؛
التنوع يف املقاسات من ناحية أقطار األنابيب والوصالت )63 إیل 160 ملم(، الزوايا )15، 30، 45 و 87 

درجة( وأطوال األنابيب )من 30 سم إیل 6 أمتار(؛
تصميم وتنفيذ بسيط للغاية وذو مرونة بسبب تواجد جلبة أو جلبتني يف األنابيب.
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  Push FitPush Fit أنواع نظام التعشيق الديناميكي أنواع نظام التعشيق الديناميكي

يتم إنتاج نظام بوش فيت بشكل عام علی نوعني:

)Push Fit(  التعشيق العادي
)Push Fit Silent( التعشيق العازل للصوت

مواطن استخدام أنظمة التعشيقمواطن استخدام أنظمة التعشيق

نظام التعشيق للصرف الصحي للمباني والذي أنتجته تك ستاره كلبايكان اختيار جّيد للفنادق 
واملستشفيات واملكتبات ومراكز تسجيل الصوت والبنايات السكنية واإلدارية وكل مكان تكون احلاجة 

إیل اهلدوء فيها أكثر.
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EN 1452و ISIRI 13361أنابيب بوش فيت المستخدمة في الري تحت الضغط

السماکةضغط NPالسمك الخارجيرقم المنتج

12094005 20161.5
12094006 20201.9
1209400920252.3
1209401025161.9
1209401125202.3
1209401432101.9
120940153212.52.4
1209401632163
1209401732203.7
1209402140102.3
120940224012.51.9
1209402340163
1209402440203.7
1209402950102.4
120940305012.53
1209403150163.7
1209403250204.6
120940366362
120940376382.5
1209403863103
120940396312.53.8
1209404063164.7
1209404163205.8
120940457562.3
120940467582.9
1209404775103.6
120940487512.54.5
1209404975165.6
1209405075206.8
120940549062.8
120940559083.5
1209405690104.3
120940579012.55.4
1209405890166.7
1209405990208.2
1209406311062.7
1209406411083.4
12094065110104.2
1209406611012.55.3

Push FitPush Fit مواسري التعشيق الديناميكي مواسري التعشيق الديناميكي
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EN 1452و ISIRI 13361أنابيب بوش فيت المستخدمة في الري تحت الضغط

السماکةضغط NPالسمك الخارجيرقم المنتج

12094067110166.6
12094068110208.1
120940691102510.1
1209407212563.1
1209407312583.9
12094074125104.8
1209407512512.56
12094076125167.4
12094077125209.2
120940781252511.4
1209408114063.6
1209408214084.3
12094083140105.4
1209408414012.56.7
12094085140168.3
120940861402010.3
120940871402512.7
1209409116064
1209409216084.9
12094093160106.2
1209409416012.57.7
12094095160169.5
120940961602011.8
120940971602514.6
1209411120064.9
1209411220086.2
12094113200107.7
1209411420012.59.6
120941152001611.9
120941162002014.7
120941172002518.2
1209413125066.2
1209413225087.7
12094133250109.6
1209413425012.511.9
120941352501614.8
120941362502018.4
1209415131567.7
1209415231589.7
120941533151012.1
1209415431512.515
120941553151618.7
120941563152023.2
12094156
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EN 1329 و  ISIRI 9119أنابيب بوش فيت )القطع( المستخدمة في إفراغ الصرف الصحي للمباني

السمك 
مجال السماکةالخارجي

االستخدام
مقاس
)cm(

رقم المنتج
)رأس واحد فالنشة(

مقاس
)cm(

رقم المنتج
)رأسين فالنشة(

323B

30131101030813513111003081
50131102030815013111103081

1001311040308110013111203081
2001311050308120013111303081
3001311060308130013111403081

403B

30131101040813513111004081
50131102040815013111104081

1001311040408110013111204081
2001311050408120013111304081
3001311060408130013111404081

503B

30131101050813513111005081
50131102050815013111105081

1001311040508110013111205081
2001311050508120013111305081
3001311060508130013111405081

633B

30131101060813513111006081
50131102060815013111106081

1001311040608110013111206081
2001311050608120013111306081
3001311060608130013111406081

753BD

30131101070913513111007091
50131102070915013111107091

1001311040709110013111207091
2001311050709120013111307091
3001311060709130013111407091

903BD

30131101080913513111008091
50131102080915013111108091

1001311040809110013111208091
2001311050809120013111308091
3001311060809130013111408091

1103.2BD

30131101090913513111009091
50131102090915013111109091

1001311040909110013111209091
2001311050909120013111309091
3001311060909130013111409091

1253.2BD

30131101100913513111010091
50131102100915013111110091
1001311041009110013111210091
2001311051009120013111310091
3001311061009130013111410091
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EN 1329 و  ISIRI 9119أنابيب بوش فيت )القطع( المستخدمة في إفراغ الصرف الصحي للمباني

السمك 
مجال السماکةالخارجي

االستخدام
مقاس
)cm(

رقم المنتج
)رأس واحد فالنشة(

مقاس
)cm(

رقم المنتج
)رأسين فالنشة(

323B

30131101030813513111003081
50131102030815013111103081

1001311040308110013111203081
2001311050308120013111303081
3001311060308130013111403081

403B

30131101040813513111004081
50131102040815013111104081

1001311040408110013111204081
2001311050408120013111304081
3001311060408130013111404081

503B

30131101050813513111005081
50131102050815013111105081

1001311040508110013111205081
2001311050508120013111305081
3001311060508130013111405081

633B

30131101060813513111006081
50131102060815013111106081

1001311040608110013111206081
2001311050608120013111306081
3001311060608130013111406081

753BD

30131101070913513111007091
50131102070915013111107091

1001311040709110013111207091
2001311050709120013111307091
3001311060709130013111407091

903BD

30131101080913513111008091
50131102080915013111108091

1001311040809110013111208091
2001311050809120013111308091
3001311060809130013111408091

1103.2BD

30131101090913513111009091
50131102090915013111109091

1001311040909110013111209091
2001311050909120013111309091
3001311060909130013111409091

1253.2BD

30131101100913513111010091
50131102100915013111110091
1001311041009110013111210091
2001311051009120013111310091
3001311061009130013111410091
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EN 1401و ISIRI 9118أنابيب بوش فيت المستخدمة في إفراغ الصرف الصحي للمباني

SNالسماکةالسمك الخارجيرقم المنتج

120951941103.24
120951951103.28
120951961253.24
120951971253.78
120951981603.22
1209519916044
120952001604.78
120952012004.94
120952022005.98
120952032504.92
120952042506.24
120952052507.38
120952063156.22
120952073157.74
120952083159.28
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EN 1401و ISIRI 9118أنابيب بوش فيت )القطع( المستخدمة في إفراغ الصرف الصحي للمباني

السمك 
مقاسSNالسماکةالخارجي

)cm(
رقم المنتج

)رأس واحد فالنشة(
مقاس
)cm(

رقم المنتج
)رأسين فالنشة(

1103.24

30133101091113513311009111
50133102091115013311109111

1001331040911110013311209111
2001331050911120013311309111
3001331060911130013311409111

1103.28

30133101091213513311009121
50133102091215013311109121
1001331040912110013311209121
2001331050912120013311309121
3001331060912130013311409121

1253.24

301331101101113513311010111
501331102101115013311110111
10013311041011110013311210111
20013311051011120013311310111
30013311061011130013311410111

1253.78

30133101101213513311010121
50133102101215013311110121
1001331041012110013311210121
2001331051012120013311310121
3001331061012130013311410121

1603.22

30133101121013513311012101
50133102121015013311112101
1001331041210110013311212101
2001331051210120013311312101
3001331061210130013311412101

16044

30133101121113513311012111
50133102121115013311112111
1001331041211110013311212111
2001331051211120013311312111
3001331061211130013311412111

1604.78

30133101121213513311012121
50133102121215013311112121
1001331041212110013311212121
2001331051212120013311312121
3001331061212130013311412121

2004.94

30133101131113513311013111
50133102131115013311113111
1001331041311110013311213111
2001331051311120013311313111
3001331061311130013311413111

2005.98

30133101131213513311013111
50133102131215013311113111
1001331041312110013311213111
2001331051312120013311313111
3001331061312130013311413111
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 EN 1401 و ISIRI 9118أنابيب بوش فيت )القطع( المستخدمة في إفراغ الصرف الصحي للمباني

السمك 
مقاسSNالسماکةالخارجي

)cm(
رقم المنتج

)رأس واحد فالنشة(
مقاس
)cm(

رقم المنتج
)رأسين فالنشة(

2504.92

30133101141013513311014101
50133102141015013311114101
1001331041410110013311214101
2001331051410120013311314101
3001331061410130013311414101

2506.24

30133101141113513311014111
50133102141115013311114111
1001331041411110013311214111
2001331051411120013311314111
3001331061411130013311414111

2507.38

30133101141213513311014121
50133102141215013311114121
1001331041412110013311214121
2001331051412120013311314121
3001331061412130013311414121

3156.22

30133101151013513311015101
50133102151015013311115101
1001331041510110013311215101
2001331051510120013311315101
3001331061510130013311415101

3157.74

30133101151113513311015111
50133102151115013311115111
1001331041511110013311215111
2001331051511120013311315111
3001331061511130013311415111

3159.28

30133101151213513311015121
50133102151215013311115121
1001331041512110013311215121
2001331051512120013311315121
3001331061512130013311415121

ISIRI 12142 أنابيب بوش فيت المستخدمة في نظام سباکة مياه المطر للترکيب معيار
السطحي )الميزاب(

السماکةالسمك الخارجيرقم المنتج

12095209501.5
12095210631.5
12095211751.5
12095212901.8
120952131102.2
120952141252.5
120952151402.7
120952161603.2
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PVC منتجات
Push Fit وصالت التعشيق الديناميکي

TakTak
Setareh Setareh 
Golpayegan Co.Golpayegan Co.
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ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ مخفضمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

12015153

مخفض

B للترکيب السطحي63/403180
BD للترکيب السطحي والمخفي1201515790/633168
BD للترکيب السطحي والمخفي12015159110/633.290
BD للترکيب السطحي والمخفي12015161110/903.280
BD للترکيب السطحي والمخفي12015162125/633.280
BD للترکيب السطحي والمخفي12015164125/903.275
BD للترکيب السطحي والمخفي12015165125/1103.250
BD للترکيب السطحي والمخفي12015170160/110440
BD للترکيب السطحي والمخفي12015171160/125440
BD للترکيب السطحي والمخفي12015182200/1604.918

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ بيبهمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي1103.212بيبه 45 درجة12015153
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.216بيبه 90 درجة12055129

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ جلبةمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي1103.260جلبة بسيطة12155129
BD للترکيب السطحي والمخفي121551362506.24
12145121

جلبة ذات مکبح

BD للترکيب السطحي والمخفي201.5200
BD للترکيب السطحي والمخفي12145122251.5120
B للترکيب السطحي1214512140355
B للترکيب السطحي1214512450332
B للترکيب السطحي12145125633240
BD للترکيب السطحي والمخفي12145126753180
BD للترکيب السطحي والمخفي12145127903116
BD للترکيب السطحي والمخفي121451281103.260
BD للترکيب السطحي والمخفي121451291253.248
BD للترکيب السطحي والمخفي12145130160424
BD للترکيب السطحي والمخفي121451322004.912
BD للترکيب السطحي والمخفي121451346.24

PushPush  FitFit وصالت التعشيق الديناميكي وصالت التعشيق الديناميكي
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ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ سيفون ذو قاعدةمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي125/1253.215سيفون ذو قاعدة12176321

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ سيفون ذو قاعدة عازل للصوتمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

12175126

سيفون ذو قاعدة 
عازل للصوت

B للترکيب السطحي63370
BD للترکيب السطحي والمخفي1217512775340
BD للترکيب السطحي والمخفي1217512890344
BD للترکيب السطحي والمخفي121751291103.224
BD للترکيب السطحي والمخفي12175165110/1253.220

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ مشترك بسيطمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

12195124
مشترك 45 درجة 

بسيط

B للترکيب السطحي402108
B للترکيب السطحي12195125503120
BD للترکيب السطحي والمخفي4 )أکياس(121951342004/9
12205124

مشترك 90 درجة 

B للترکيب السطحي402170
B للترکيب السطحي12205125503120
BD للترکيب السطحي والمخفي1220512890342
BD للترکيب السطحي والمخفي4 )أکياس(122051342004/9
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ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ مشترك ثني 87/5 درجةمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

مشترك ثني 87/5 12245126
درجة

B للترکيب السطحي633100
BD للترکيب السطحي والمخفي122451291103.220

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ مشترك مخفض بسيطمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

مشترك مخفض 45 12255170
BD للترکيب السطحي والمخفي160/11048درجة

مشترك مخفض 12265157
BD للترکيب السطحي والمخفي87/590/63355 درجة

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ مشترك عازل للصوتمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

12195126

مشترك 45 درجة 
عازل للصوت

B للترکيب السطحي63350
BD للترکيب السطحي والمخفي1219512775330
BD للترکيب السطحي والمخفي1219512890330
BD للترکيب السطحي والمخفي121951291103.220
BD للترکيب السطحي والمخفي121951301253.215
BD للترکيب السطحي والمخفي1219513216046
BD للترکيب السطحي والمخفي1219513420044
12205126

مشترك 90 درجة 
عازل للصوت

BD للترکيب السطحي والمخفي63366
BD للترکيب السطحي والمخفي1220512775340
BD للترکيب السطحي والمخفي1220512890342
BD للترکيب السطحي والمخفي122051291103.225
BD للترکيب السطحي والمخفي122051301253.218
BD للترکيب السطحي والمخفي1220513216048
BD للترکيب السطحي والمخفي1220513420044



66

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ مشترك بسيط عازل للصوتمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

مشترك بسيط ثني 5/87 12225129
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.220درجة عازل للصوت

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ مشترك بسيط ببابمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

مشترك 45 درجة 12215129
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.220بباب

مشترك 90 درجة 12235130
بباب

BD للترکيب السطحي والمخفي1253.218
BD للترکيب السطحي والمخفي12235132160410

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ مشترك مخفض عازل للصوتمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

12255157
مشترك مخفض 
45 درجة عازل 

للصوت

BD للترکيب السطحي والمخفي63/90350
BD للترکيب السطحي والمخفي12255159110/633.239
BD للترکيب السطحي والمخفي12255161110/903.220
BD للترکيب السطحي والمخفي12255165125/1103.215
BD للترکيب السطحي والمخفي12255171160/125310

12265161
مشترك مخفض 

5/87 درجة عازل 
للصوت

BD للترکيب السطحي والمخفي110/903.225

مشترك مخفض 12265159
90 درجة عازل 

للصوت

BD للترکيب السطحي والمخفي110/633.245

BD للترکيب السطحي والمخفي12275165125/1103.220

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ کوع بسيطمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

12325124

کوع 45 درجة

B للترکيب السطحي40345
BD للترکيب السطحي والمخفي1232512550230
BD للترکيب السطحي والمخفي12325132160418
BD للترکيب السطحي والمخفي123251342004/98
12335124

کوع 90 درجة

B للترکيب السطحي40335
B للترکيب السطحي12335125503160
BD للترکيب السطحي والمخفي12335132160414
BD للترکيب السطحي والمخفي123351342004/96
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ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ کوع عازل للصوتمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

BD للترکيب السطحي والمخفي1103.260کوع 30 درجة12315129

کوع 45 درجة 12415129
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.245موديل يونيك

12325126

کوع 45 درجة                                  

BD للترکيب السطحي والمخفي633140
BD للترکيب السطحي والمخفي12325127753110
BD للترکيب السطحي والمخفي1232512890360
BD للترکيب السطحي والمخفي123251291103.260
BD للترکيب السطحي والمخفي123251301253.240
BD للترکيب السطحي والمخفي12325132160418
12335126

کوع 90 درجة

BD للترکيب السطحي والمخفي63390
BD للترکيب السطحي والمخفي1233512775360
BD للترکيب السطحي والمخفي1233512890372
BD للترکيب السطحي والمخفي123351291103.230
BD للترکيب السطحي والمخفي123351301253.230
BD للترکيب السطحي والمخفي12335132160414

BD للترکيب السطحي والمخفي14123312001160414

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ وصلة توسيعمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

15465128
وصلة توسيع 

BD للترکيب السطحي والمخفي903.248
BD للترکيب السطحي والمخفي154651291103.230
BD للترکيب السطحي والمخفي154651301253.224

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ کوع ثني برأس فالنشة 87/5 درجةمعيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

کوع ثني برأس 12285126
فالنشة 87/5 درجة

BD للترکيب السطحي والمخفي633.2
BD للترکيب السطحي والمخفي12285128903.2
BD للترکيب السطحي والمخفي122851291103.230

ISIRI 9119 وصالت بوش فيت للصرف الصحي ـ کوع 45*110 بفرعة 63معيار

فئة الوصالترقم المنتج
العدد في سمكمقاس

موطن االستخدامالكرتون
حسب المليمتر

کوع 45*110 12345129
BD للترکيب السطحي والمخفي1103.230بفرعة 63
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األدوات اخلاصة لرتكيب وفحص الشبكةاألدوات اخلاصة لرتكيب وفحص الشبكة

قاطع املواسري قاطع املواسري 

ميكن لك باستخدام هذه اآللة قص األنبوب سريعًا 
وكما هو مطلوب.

آلة إحداث الزاوية آلة إحداث الزاوية 
لتوصيل قطعتني من األنابيب توصياًل أفضل جيب أن 

حتدث زاوية يف أحد طرفيها بهذه اآللة بعد قصها.

ستابر )خاص لفحص الشبكة( ستابر )خاص لفحص الشبكة( 
التسهيل يف فحص شبكات الصرف الصحي وكذلك 

سد أجزاء منها لفحص الضغط الداخلي.

مفتاح التفريعاتمفتاح التفريعات
إلحكام صامولة التفريعة لدی التوصيل باألنبوب 

الرئيسي.
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حملة عن تاريخ البولي إيثيلني حملة عن تاريخ البولي إيثيلني 

هذا املنتج أيضًا من املنتجات احلصرية لشركة تك ستاره كلبايكان يف البالد، وله استخدام كثري يف 
حتكم وفحص مسارات مد األنابيب يف الصرف الصحي املنزلي والصناعي، وهلا ممميزات نذكر بعضها 

كما يلي:

 ،1942 عام  إثيلني  البولي  شاع  واصطناعية.  معدلة  وطبيعية  طبيعية  أنواع:  ثالثة  إیل  البوليمرات  تنقسم 
والبولي بروبيلن سنة 1975 والبولي بوتيلن عام 1974 والبوليمرات املبلورة السائلة لصنع األجزاء الكهربائية 

يف سنة 1985.

 ) )HDPEHDPE( البولي إيثيلني عالي الكثافة )البولي إيثيلني عالي الكثافة

هذا النوع من البولي إيثيلني ذو سلسلة بوليمرية بال فروع. فالقوة ما بني اجلزيئات يف السلسلة عالية ومتانة 
الشد هلا أكثر من بقية البولي إيثيلينات. إلنتاج بولي إيثيلني بال فروع ُتستخدم طريقة البلمرة مع حفاز زيغلر 

ـ ناتا.

 ) )MDPEMDPE( البولي إيثيلني متوسط الكثافة )البولي إيثيلني متوسط الكثافة

يف  ُتستعمل  اليت  البالستيكية  املعدات  أنواع  إنتاج  يف  استخدامات كثرية  إيثيلني  البولي  من  النوع  هلذا 
املطاهي والصناعات الغذائية، كما له استخدام يف إنتاج األنابيب البالستيكية ووصالت السباكة.

 ) )LDPELDPE( البولي إيثيلني منخفض الكثافة )البولي إيثيلني منخفض الكثافة

هلذا البولي إيثيلني سلسلة ذات فروع؛ فال ميكن لسالسل LDPE أن يتصل بعضها ببعض جيدًا، وهلا 
البلمرة  املعتاد بطريقة  إيثيلني يف  البولي  النوع من  ُينتج هذا  أقل.  الشد هلا  قوة ما بني جزيئية ضعيفة ومتانة 
احلية  الكائنات  بواسطة  وإمكانية حتليله  مرونته  إيثيلني  البولي  من  النوع  هذا  من مميزات  الراديكالية. 

الدقيقة.
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مميزات البولي إيثيلني مميزات البولي إيثيلني 

ما يتمتع به البولي إيثيلني من املزايا واملميزات تسبب يف أن يزيد استخدام املواد البالستيكية وبشكل 
خاص البولي إيثيلني يومًا بعد يوم مع فرتة قصرية متر عليه. فقد عرضت منتجات البولي إيثيلني نفسها بدياًل 
مالئمًا لألنابيب املعدنية و PVC و GRP ملا هلا من تطورات يف إنتاج أنواع األنابيب والوصالت. ما جعل أنابيب 
السباكة ومد األنابيب هو متاسكها  املنتجات استخدامًا يف شبكات  إيثيلني أحد أكثر  البولي  ووصالت 

واستدامتها وتركيبها السهل.

مزايا وخواص أنابيب ووصالت البولي إيثيلني مزايا وخواص أنابيب ووصالت البولي إيثيلني 

غياب الربي والتآكل واالهرتاء املغلفن والسوائل الكيمياوية؛
مقاومة الضغط والصدمة؛

مقاومة االرتعاشات الناجتة عن اهلزة األرضية واالنهيار األرضي خاصة يف مستوی حتت البحر والذي يكثر 
فيه إمكانية حركة طبقات األرض؛

مقاومة األشعة فوق البنفسجية واألشعة حتت احلمراء؛
املقاوم يف حرارات بيئات العمل حتت الصفر حتی 40 درجة سنتيغراد؛

سهولة التوصيل وتنفيذ سريع؛
املرونة العالية؛

العمر االفرتاضي الكبري )50 عامًا(؛
خفة الوزن؛

التكاليف املنخفضة للصيانة والتصليح؛
سهولة النقل؛

عدم الرتسب وبالتالي استواء وصقل الطبقة اجلوانية؛
مقاومة للتصدأ؛
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مواطن استخدام أنابيب ووصالت البولي إيثيلني مواطن استخدام أنابيب ووصالت البولي إيثيلني 

شبكات املياه يف املدن والقری ويف جمال الصناعة؛
شبكات الري حتت الضغط )التقطري والرش(؛

شبكات الصرف الصحي يف املدن والقری ويف حقل الصناعة؛
شبكات الغاز؛

قنوات الصرف الزراعي؛
تغطية كبالت املواصالت واأللياف الضوئية؛

تغطية كبالت الكهرباء؛
تغطية األنابيب املعدنية؛

أنظمة تنظيف جماري املياه واألودية؛
مد األنابيب يف جمال الصناعات الغذائية؛

األنظمة اخلاصة بالسوائل العدوانية؛
االستخدام يف املباني؛

مبثابة أنابيب العزل احلراري والصوتي؛
مبثابة قنوات التهوية.
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عملية اإلنتاج عملية اإلنتاج 

ُتستخدم أجهزة البثق ذات لولبية واحدة واليت ُصممت هلذا الغرض يف إنتاج أنابيب البولي إيثيلني. لقد ُرّكب 
علی اللولب أماكن لتوجيه الطعام إیل داخل السلندر للكبس، وإعداد الذائب املنتظم وضخها إیل داخل الداي 
)Die(. يتم توفري الطاقة احلرارية لتذويب املواد من خالل دوران لوليب )اإلجهادات الصادرة عن اللولب إیل املواد 
األولية( وعناصر التسخني أطراف السلندر، وُتستخدم شفاطات خاصة جبانب عناصر التسخني للتحكم فيها.

تغليف املنتجات تغليف املنتجات 

ألنابيب البولي إيثيلني قابلية اللف ملا هلا من مرونة عالية. كل اللفات )البكرات( جيب أن يتم التحكم فيها 
يف 4 إیل 6 مناطق علی األقل متالئمًا مع مقاسها عرب احلبال اخليطية أو األحزمة البالستيكية.

م املقاسات 50 إیل 125 يف شكلني:  يتم تغليف األنابيب مبقاسات 16 إیل 40 علی شكل اللفائف، وتقدَّ
اللفائف واألعمدة. جيب نقل األنابيب مبعدات مالئمة لالحتفاظ بها يف ظروف قياسية.

يتسبب التغليف املالئم لألنابيب والوصالت يف احلفظ اآلمن للمنتجات، ويؤدي إیل استخدام أمثل لفضاء 
املستودع.
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منتجات البولي إيثيلين
أنابيب البولي إيثيلين تحت الضغط

أنبوب الري بالتنقيط
الوصالت والمعدات الجانبية
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 ) )PEPE( أنابيب البولي إيثيلني حتت الضغط )أنابيب البولي إيثيلني حتت الضغط

يستخدم الزراع ومنّفذو أنظمة نقل املياه والري بالتنقيط أنابيب البولي إيثيلني إلمكانية استخدامها الواسع 
يف خمتلف اجملاالت. يتم إنتاج هذه األنابيب يف شركة نكني ستاره كلبايكان لالستخدام يف شبكات الري 
 PE100، PE80، PE40األملانية باالستفادة من أحسن اخلامات DIN 8074 ومد األنابيب مطابقًا ملعيار
400 ملم يف تصانيف  16 إیل  واليت يتم استريادها من الشركات احمللية واألجنبية، وُتنتج بأقطار خارجية 

الضغط اجلوي من 3/2 إیل 25 بار حسب املقاييس الوطنية والدولية.

أنابيب البولي إيثيلين تحت الضغط 
)PE(

جدول الطول المعياري وإمکانية تغييره حسب حاجة العمالء

الحد األقصی لطول الحلقةالطول المعياريمقاسم
116400600
220200400
325200400
432150300
540100200
650100200
763100200
875100200
990100150
10110100100
11125100100
121606-12 12
12 12-6الی 13400
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D )mm( :القطر الخارجيS :دفعة األنابيبe )mm( :سماکة األنبوب حسب

PN )atm( :تصنيف الضغطsf :معامل الثقةSDR :نسبة القطر بالسماکة

مالحظات: 
- وحدة وزن األنابيب مقتبسة من معيار DIN 8074 األملاني.

د بالتوافق ما بني العميل واملنتج. - عرض الشريط املعرِّف ملقاسات أكرب من 315 حيدَّ

ISO 4065 .مقاسات أبعاد أنابيب البولي إثيلين المصنوعة في شرکة تک ستاره کلبايکانمعيار  14427-2 اإليراني

S2.5S3.2S4S5S6.3S8S10S12.5S16S20دفعة األنبوب

SDR 6SDR 7.4SDR 9SDR 11SDR 13.6SDR 17SDR21SDR26SDR33SDR41نسبة القطر بالسمک

PN25PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PE80
Sf=1.25

-PN25PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PE100

PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PN2.5PE80
Sf=1.6

-PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PE100

وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 

کل متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 

کل متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 

کل متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 

کل متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
الحد 

األقصی 
للعرضين

عرض 
الشريط 
ف المعرِّ

السمک الخارجي

emaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminDmaxDmin

16.316الحد األقصی 1.23---------------------0.1153.430.1072.72.30.0842.32

20.320الحد األقصی 1.23---------------0.183.93.40.1543.430.1332.72.30.1122.320.10721.8

25.325الحد األقصی 1.23---------------0.2784.84.20.2443.50.23.430.1712.72.30.1442.32

0.4546.15.40.3865.44.80.3274.13.60.2723.430.2322.82.40.1872.32------------1.25-332.332

0.7017.56.70.66.25.50.5095.14.50.434.23.70.3563.530.2952.82.40.2392.32---------1.45-340.440

1.099.38.30.9367.76.90.7886.35.60.6665.24.60.5494.23.70.4533.430.3742.82.40.3142.32------1.45-350.450

1.7311.710.51.479.68.61.2687.11.056.55.80.8735.34.70.7214.33.80.583.430.4942.92.50.3992.32---1.55-363.463

2.42213.912.52.0911.510.31.769.48.41.477.66.81.246.35.61.025.14.50.8284.13.60.6753.32.90.5512.62.3---1.65-375.575

3.5116.715313.712.32.5411.310.12.129.28.21.777.56.71.466.15.41.184.94.30.97843.50.7913.22.8---1.810-590.690

5.2420.318.34.4916.815.13.7813.712.33.1411.1102.629.18.12.177.46.61.7765.31.434.84.21.173.93.4---2.210-5110.7110

6.752320.85.771917.14.8715.6144.0812.711.43.3710.39.22.768.37.42.276.761.845.44.81.514.43.9---2.510-5125.8125

8.4725.823.37.2521.319.26.1117.415.75.0814.112.74.2211.510.33.469.38.32.837.56.72.326.15.41.884.94.3---2.810-5140.9140

1129.426.69.4424.221.97.9619.817.96.6716.214.65.513.111.84.5210.69.53.728.67.73.0476.22.425.54.924.543.210-5161160

143329.911.927.224.610.122.320.18.4218.216.46.9814.813.35.7111.910.74.679.68.63.797.76.93.076.25.52.4954.43.610-5181.1180

17.236.733.214.830.327.412.424.822.410.420.218.28.5616.314.77.0513.211.95.7810.79.64.698.67.73.846.96.23.055.54.9412-5201.2200

21.841.337.418.63430.815.827.925.213.122.720.510.918.416.68.9314.913.47.31210.85.899.68.64.777.76.93.866.25.54.512-5226.4225

2745.841.52337.834.219.430.827.916.225.122.713.420.418.41116.414.88.9313.211.97.310.79.65.928.67.74.836.96.2512-5251.5250

33.851.346.528.942.338.324.334.631.320.328.125.416.822.820.613.718.416.611.314.913.49.111.910.77.409.58.65.987.66.99.812-5281.7280

42.757.752.336.547.643.130.838.935.225.631.628.621.225.723.217.420.718.714.216.61511.613.512.19.3710.89.77.528.67.711.112-5316.9315

54.3655946.353.548.539.143.839.732.535.632.226.928.926.122.123.421.11818.716.914.615.113.611.812.110.99.559.78.712.5-357.2355

---58.860.354.749.649.344.741.340.136.334.132.529.42826.223.722.921.219.118.61715.315.113.712.312.110.99.814-402.4400
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الوزن المعياري مقاس/ضغط
المحلي

6.400.25
6.500.4
6.630.61
6.750.875
6.901.235

الشركة  تنتج  فأكثر  أكثر  العمالء  رضا  لكسب  ملحوظة: 
أنابيب ضغط 6 مطابقًا للمعايري اإليرانية حسب اجلدول التالي:

ISO 4065 .مقاسات أبعاد أنابيب البولي إثيلين المصنوعة في شرکة تک ستاره کلبايکانمعيار  14427-2 اإليراني

S2.5S3.2S4S5S6.3S8S10S12.5S16S20دفعة األنبوب

SDR 6SDR 7.4SDR 9SDR 11SDR 13.6SDR 17SDR21SDR26SDR33SDR41نسبة القطر بالسمک

PN25PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PE80
Sf=1.25

-PN25PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PE100

PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PN2.5PE80
Sf=1.6

-PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PE100

وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 
کل 
متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 

کل متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 

کل متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 

کل متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
وزن 

کل متر 
)kg(

السمک 
االفتراضي 

)mm(
الحد 

األقصی 
للعرضين

عرض 
الشريط 
ف المعرِّ

السمک الخارجي

emaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminDmaxDmin

16.316الحد األقصی 1.23---------------------0.1153.430.1072.72.30.0842.32

20.320الحد األقصی 1.23---------------0.183.93.40.1543.430.1332.72.30.1122.320.10721.8

25.325الحد األقصی 1.23---------------0.2784.84.20.2443.50.23.430.1712.72.30.1442.32

0.4546.15.40.3865.44.80.3274.13.60.2723.430.2322.82.40.1872.32------------1.25-332.332

0.7017.56.70.66.25.50.5095.14.50.434.23.70.3563.530.2952.82.40.2392.32---------1.45-340.440

1.099.38.30.9367.76.90.7886.35.60.6665.24.60.5494.23.70.4533.430.3742.82.40.3142.32------1.45-350.450

1.7311.710.51.479.68.61.2687.11.056.55.80.8735.34.70.7214.33.80.583.430.4942.92.50.3992.32---1.55-363.463

2.42213.912.52.0911.510.31.769.48.41.477.66.81.246.35.61.025.14.50.8284.13.60.6753.32.90.5512.62.3---1.65-375.575

3.5116.715313.712.32.5411.310.12.129.28.21.777.56.71.466.15.41.184.94.30.97843.50.7913.22.8---1.810-590.690

5.2420.318.34.4916.815.13.7813.712.33.1411.1102.629.18.12.177.46.61.7765.31.434.84.21.173.93.4---2.210-5110.7110

6.752320.85.771917.14.8715.6144.0812.711.43.3710.39.22.768.37.42.276.761.845.44.81.514.43.9---2.510-5125.8125

8.4725.823.37.2521.319.26.1117.415.75.0814.112.74.2211.510.33.469.38.32.837.56.72.326.15.41.884.94.3---2.810-5140.9140

1129.426.69.4424.221.97.9619.817.96.6716.214.65.513.111.84.5210.69.53.728.67.73.0476.22.425.54.924.543.210-5161160

143329.911.927.224.610.122.320.18.4218.216.46.9814.813.35.7111.910.74.679.68.63.797.76.93.076.25.52.4954.43.610-5181.1180

17.236.733.214.830.327.412.424.822.410.420.218.28.5616.314.77.0513.211.95.7810.79.64.698.67.73.846.96.23.055.54.9412-5201.2200

21.841.337.418.63430.815.827.925.213.122.720.510.918.416.68.9314.913.47.31210.85.899.68.64.777.76.93.866.25.54.512-5226.4225

2745.841.52337.834.219.430.827.916.225.122.713.420.418.41116.414.88.9313.211.97.310.79.65.928.67.74.836.96.2512-5251.5250

33.851.346.528.942.338.324.334.631.320.328.125.416.822.820.613.718.416.611.314.913.49.111.910.77.409.58.65.987.66.99.812-5281.7280

42.757.752.336.547.643.130.838.935.225.631.628.621.225.723.217.420.718.714.216.61511.613.512.19.3710.89.77.528.67.711.112-5316.9315

54.3655946.353.548.539.143.839.732.535.632.226.928.926.122.123.421.11818.716.914.615.113.611.812.110.99.559.78.712.5-357.2355

---58.860.354.749.649.344.741.340.136.334.132.529.42826.223.722.921.219.118.61715.315.113.712.312.110.99.814-402.4400
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PE Sewage Fitting 
)Weld Joints( وصالت البولي إيثيلني اللحامية وصالت البولي إيثيلني اللحامية 

حتتاج خطوط أنابيب البولي إيثيلني إیل وصالت من مادتها يف خمتلف املشاريع، وهذه الوصالت ختتلف عن 
بعضها حسب نوع املشروع، واختيار الوصالت املالئمة حباجة إیل خربة مصاحبة للعلم. يتم إنتاج مجيع األنابيب 
والوصالت  التجارية،  كلبايكان  ستاره  تك  بعالمة  الصحي  الصرف  يف  لالستخدام  اللحامية  والوصالت 
اللحامية املستخدمة يف الزراعة والصناعة والري بالتنقيط وسائر الوصالت واملعدات اجلانبية بعالمة نكني 
املنتجات  الدولي، وختضع نوعية   DIN 16963 إنتاج مجيعها وفقًا ملعيار  يتم  التجارية،  ستاره كلبايكان 

لالختبار يف خمترب املصنع.
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DIN 16963 وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ رايزر بوليمريمعيار
العدد في العبوةالمقاس )cm(القطر الخارجيکود المنتج
30cm10رايزر بليمری"237560052
30cm15رايزر بليمری"2375600611.2
30cm7رايزر بليمری"237560073
40cm48رايزر بليمری "237660031
40cm24رايزر بليمری"2376600511.2
40cm20رايزر بليمری"237660062
50cm48رايزر بليمری "237760031
50cm24رايزر بليمری"2377600511.2
50cm15رايزر بليمری"237760062
60cm48رايزر بليمری "237860031
60cm20رايزر بليمری"2378600511.2
60cm12رايزر بليمری"237860062
75cm50رايزر بليمری "237960031
75cm20رايزر بليمری"2379600511.2
75cm20رايزر بليمری"237960062
100cm50رايزر بليمری "238160031
100cm20رايزر بليمری"2381600511.2
100cm20رايزر بليمری"238160062
200cm10رايزر بليمری"238760052/1.1
200cm10رايزر بليمری"238760062

األنبوب الشعيري
المقاس )mm(کود المنتج
21011318
21012318

MacaroniMacaroni  PipePipe  )األنبوب الشعريي )اإلسباجييت(  األنبوب الشعريي )اإلسباجييت

))Riser PolymerRiser Polymer( رايزر بوليمري )رايزر بوليمري
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DIN 1696345º وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ کوع لحام
العدد في الکرتونالمقاس )mm(کود المنتج
2748112550150
274811266380
274811277540
274811289025
2748112911015
2748113012512
274811321605

DIN 1696390˚ وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ کوع لحام
العدد في الکرتونالمقاس )mm(کود المنتج
2749112550170
274911266390
274911277545
274911289030
2749112911016
274911301259
274911321604

  45º45º كوع حلام كوع حلام

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار

نوع التوصيل: حلام

  90º90º كوع حلام كوع حلام

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار
نوع التوصيل: حلام
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DIN 16963º 45 وصالت البولي إيثيلين اللحاميةـ  مشترک لحام
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
2746112550*50*5040
2746112663*63*6330
2746112775*75*7518
2746112890*90*9012
27461129110*110*1108
27461130125*125*1254
27461132160*160*1602

DIN 1696390º وصالت البولي إيثيلين اللحاميةـ  مشترک لحام
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
2743112550*50*5055
2743112663*63*6335
2743112775*75*7525
2743112890*90*9016
27431129110*110*1109
27431130125*125*1256
27431132160*160*1603

  45º45º مشرتك حلام مشرتك حلام

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار

نوع التوصيل: حلام

  90º90º مشرتك حلام مشرتك حلام

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار
نوع التوصيل: حلام
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DIN 1696345º وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ مشترک مخفض لحام
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
2783115675/6318
2783115790/6313
2783115890/7513
27831159110/639
2783116075/1108
2783116190/1108
27831165125/1104
27831171160/1253

DIN 1696390º وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ مشترک مخفض لحام
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
2784115675/6325
2784115790/6318
2784115890/7518
27841159110/639
2784116075/1109
2784116190/1109
27841164125/906
27841165125/1106
27841170160/1103
27841171160/1253

  45º45º  مشرتك خمفض حلام  مشرتك خمفض حلام

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار

نوع التوصيل: حلام

  90º90º مشرتك خمفض حلام مشرتك خمفض حلام

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار
نوع التوصيل: حلام
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DIN 16963وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ طبة تسليك
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
2792112663ً قريبا
2792112911048

DIN 16963وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ طبة فحص
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
2750112550700
2750112663500
2750112775350
2750112890250
27501129110100
2750113012560
2750113216050

طبة تسليك طبة تسليك 

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار

نوع التوصيل: حلام

طبة فحص طبة فحص 

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار
نوع التوصيل: حلام
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DIN 169634 وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ سيفون ضغط
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
275111255050
275111266330
275111277515
27511128909
275111291104

DIN 16963وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ سيفون ضغط 4 مع عنق طويل
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
2752112663
2752112775
27521129110
27521165125/110

سيفون ضغط سيفون ضغط 44  

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار

نوع التوصيل: حلام

سيفون ضغط سيفون ضغط 44 مع عنق طويل  مع عنق طويل 

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار
نوع التوصيل: حلام
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 DIN 16963وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ وصلة التوسيع الطويلة
العدد في الکرتونالمقاس )mm(کود المنتج
274411255035
274411266332
27441127 7524
274411289012
274411291109
274411301258
27441132160ً قريبا

DIN 16963وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ وصلة التوسيع القصيرة
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
274511255070
274511266340
274511277530
274511289020
2745112911015
2745113012512
27451132160ً قريبا

وصلة التوسيع الطويلة وصلة التوسيع الطويلة 

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
SBR خامة احللقة: املطاط الطبيعي مع

الضغط القابل لالحتمال: 4 بار
نوع التوصيل: حلام

وصلة التوسيع القصريةوصلة التوسيع القصرية

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
SBR خامة احللقة: املطاط الطبيعي مع
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار
نوع التوصيل: حلام



86

DIN 169634 وصالت البولي إيثيلين اللحامية ـ مسلوب قصير ضغط
العدد في الکرتونالمقاس )cm(کود المنتج
2747115463/50110
2747115575/50200
2747115675/63130
2747115790/63130
2747115890/75100
27471159110/6360
27471160110/7560
27471161110/9060
27471165125/11045
27471170160/11036
27471171160/12526

مسلوب قصري ضغط مسلوب قصري ضغط 44  

)HDPE( اخلامة: بولي إيثيلني ثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار

نوع التوصيل: حلام



87

الوصالت اللحامية للضغط العالي )زراعية/صناعية(
Industrial / Agricultural
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 DIN 16963 الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ فلنشة طويلة وفلنشةمعيار
تعداد در کارتنالضغط القابل لالحتمالمقاس )mm(فئة الوصالتکود المنتج
26221126

فلنشة طويلة

63650
26231126631050
26241126631650
2622112775624
26231127751024
26241127751624
2622112890616
26231128901016
26241128901616
26221129

فلنشة

110620
262311291101020
26221130125618
262311301251018
2622113216069
26231132160109
26241132160169
2622113420065
26231134200105
26221135225612
2622113625064
262311362501010
2622113831566
26231138315106
2622113935561
26231139355101
2622114040061
26231140400101

فلنشة طويلة وفلنشة فلنشة طويلة وفلنشة 

نوع التوصيل: حلام
الضغط القابل لالحتمال: 4 بار

للمحاليل  مقاومة  مادة  وهي   Pipe Grade )HDPE(E إيثيلني  البولي  خامة  من  حلامية  فلنشات  صنعت 
الكيمياوية واألمحاض والقلويات.

.P100 و P80 وخاميت DIN 16963 يتم إنتاج مجيع الفلنشات موافقًا ملعيار
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مسلوب حلام للضغط العالي مسلوب حلام للضغط العالي 

)HDPE( اخلامة: البولي إيثيلني الثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 10.6 بار
SDR-11, 17  نوع التوصيل: حلام

PE80/PE100 :املواد األولية

معيار
 DIN 16963

الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ 
مسلوب لحام للضغط العالي

مقاس کود المنتج
)mm(

الضغط القابل 
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

2628115575*506ً قريبا
2629115575*5010ً قريبا
2628115675*636ً قريبا
2629115675*6310ً قريبا
2628115790*63640
2629115790*631020
2628115890*75620
2629115890*751020
26281159110*63624
26291159110*631024
26281160110*75624
26291160110*751024
26281161110*90624
26291161110*901024
26281162125*63618
26291162125*631018
26281163125*75618
26291163125*751018
26281164125*90618
26291164125*901018
26281165125*110612
26291165125*1101012
26281169160*90612
26291169160*901012
26281170160*110612
26291170160*1101012
26281171160*125612

معيار
 DIN 16963

الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ 
مسلوب لحام للضغط العالي

مقاس کود المنتج
)mm(

الضغط القابل 
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

26291171160*1251012
26281178200*90624
26291178200*901024
26281179200*110624
26291179200*1101024
26281180200*125624
26291180200*1251024
26281182200*160624
26291182200*1601024
26281149225*110618
26291149225*1101018
26281150225*125618
26291150225*1251018
26281183225*160618
26291183225*1601018
26281185225*200618
26291185225*2001018
26281187250*125624
26291187250*1251024
26281188250*160614
26291188250*1601014
26281189250*200614
26291189250*2001014
26281197315*160614
26291197315*1601014
26281199315*200610
26291199315*2001010
26281129315*225610
26291129315*2251010
26281200315*250610
26291200315*2501010
26281201355*16064
26291201355*160104
26281202355*20064
26291202355*200104
26281203355*25064
26291203355*250104
26281204355*31564
26291204355*315104
26281205400*20064
26291205400*200104
26281206400*25064
26291206400*250104
26281207400*31564
26291207400*315104
26281208400*33562
26291208400*335102
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طبة كاب حلامية للضغط العالي طبة كاب حلامية للضغط العالي 

)HDPE( اخلامة: البولي إيثيلني الثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 16.10 بار
SDR-11, 17  نوع التوصيل: حلام

PE80/PE100 :املواد األولية

معيار
 DIN16963

الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ 
طبة کاب لحامية للضغط العالي

مقاس کود المنتج
)mm(

الضغط القابل 
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

263811321601015
2639113216016ً قريبا
2638113420010ً قريبا
2639113420016ً قريبا
2638113522510ً قريبا
2639113522516ً قريبا
2638113625010ً قريبا
2639113625016ً قريبا
2638113731510ً قريبا
2639113731516ً قريبا

معيار
 DIN16963

الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ 
طبة کاب لحامية للضغط العالي

مقاس کود المنتج
)mm(

الضغط القابل 
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

263811266310ً قريبا
263911266316ً قريبا
263811277510100
263911277516100
263811289010ً قريبا
263911289016ً قريبا
263811291101026
2639112911016ً قريبا
263811301251022
2639113012516ً قريبا

معيار 
 DIN16963

الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ 
مشترک 90 درجة للضغط العالي

مقاس کود المنتج
)mm(

الضغط القابل 
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

26401129110620
264111291101020
26401130125615
264111301251015
264011321606 6
2641113216010 6

معيار 
 DIN16963

الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ 
مشترک 90 درجة للضغط العالي

مقاس کود المنتج
)mm(

الضغط القابل 
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

264011342006 4
2641113420010 4
2640113522563
26411135225103
2640113625063
26411136250103

مشرتك مشرتك 9090 درجة للضغط العالي درجة للضغط العالي

)HDPE( اخلامة: البولي إيثيلني الثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 10.6 بار
SDR-11, 17  نوع التوصيل: حلام
PE80/PE100 :املواد األولية
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 DIN 16963الوصالت اللحامية للضغط العاليـ  کوع لحام 90 درجة للضغط العالي

العدد في الکرتونالضغط القابل لالحتمالمقاس )mm(کود المنتج
26341129110625
263511291101025
26341130125620
263511301251020
26341132160610
263511321601010
2634113420066
26351134200106
263411352256ً قريبا
2635113522510ً قريبا
2634113625063
26351136250103

 DIN معيار
 16963

الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ کوع 
لحام 45 درجة للضغط العالي

مقاس کود المنتج
)mm(

الضغط القابل 
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

26311129110630
263211291101030
26311130125625
263211301251025
26311132160615
263211321601012

 DIN معيار
 16963

الوصالت اللحامية للضغط العالي ـ کوع 
لحام 45 درجة للضغط العالي

مقاس کود المنتج
)mm(

الضغط القابل 
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

2631113420068 
26321134200108 
26311135 2256ً قريبا
2632113522510ً قريبا
2631113625064
26321136250104

كوع حلام كوع حلام 4545 درجة للضغط العالي  درجة للضغط العالي 

)HDPE( اخلامة: البولي إيثيلني الثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 10.6 بار
SDR-11, 17  نوع التوصيل: حلام

PE80/PE100 :املواد األولية

كوع حلام كوع حلام 9090 درجة للضغط العالي درجة للضغط العالي

)HDPE( اخلامة: البولي إيثيلني الثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 10.6 بار
SDR-11, 17  نوع التوصيل: حلام
PE80/PE100 :املواد األولية
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مشرتك خمفض حلام للضغط العالي مشرتك خمفض حلام للضغط العالي 

)HDPE( اخلامة: البولي إيثيلني الثقيل
الضغط القابل لالحتمال: 10.6 بار
SDR-11, 17  نوع التوصيل: حلام

PE80/PE100 :املواد األولية

 DIN 16963الوصالت اللحامية للضغط العاليـ  مشترک مخفض لحام للضغط العالي
العدد في الکرتونالضغط القابل لالحتمالمقاس )mm(کود المنتج
26251249110*75*110620
26261249110*75*1101020
26251250110*90*110620
26261250110*90*1101020
26251253125*75*125615
26261253125*75*1251015
26251254125*90*125615
26261254125*90*1251015
26251255125*110*125615
26261255125*110*1251015
26251260160*90*16068
26261260160*90*160108
26251261160*110*16068
26261261160*110*160108
26251262160*125*16068
26261262160*125*160108
26251270200*90*20066
26261270200*90*200106
2625127190*110*20066
2626127190*110*200106
26251271200*110*20066
26251272200*125*20066
26251274200*160*20064
26261274200*160*200104
26251278250*160*25064
26261278250*160*250104
26251280250*200*25063
26261280250*200*250103
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وصالت مسننة )مقلوظة(
)Compression Fittings for PE Pipes(

 DIN 16963وصالت مسننة ـ مشترک بسن خارجي
العدد في الکرتونقطر خارجیکود المنتج
2310101920*1/2100
2310102125*3/475
2310102532*148
2310102940*1,1/425
2310103350*1,1/217
2310104063*28
2310104775*2,1/26
2310105590*3"ً قريبا
23101066110*4"ً قريبا

 DIN 16963وصالت مسننة  ـ قلب بولي إستايل
العدد في الکرتونالضغط القابل لالحتمالمقاس )mm(کود المنتج
25191001

PN=10 قلب

2/11500
251910024/3750
251910031500
251910041, 1/4300
251910051, 1/2220
251910062140
251910182, 1/2ً قريبا
251910193ً قريبا
251910204ً قريبا

قلب بولي إستايل قلب بولي إستايل 

اخلامة: بولي إستايل
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

مشرتك بسن خارجيمشرتك بسن خارجي

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف
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 DIN 16963وصالت مسننة ـ وصلة أنثی
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2301101920*1/2250
2301102125*3/4160
2301102532*1110
2301102940*1,1/460
2301103050*1,1/240
2301104063*227
2301104675*214
2301104775*2,1/214
2301105390*2ً قريبا
2301105490*2,1/210
2301105590*310
23011065110*36
23011066110*46

 DIN 16963وصالت مسننة ـ وصلة ذکر
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2302101920*1/2200
2302102125*3/4150
2302102532*1100
2302102940*1,1/452
2302103350*1,1/236
2302104063*220
2302104775*2,1/212
2302105390*2ً قريبا
2302105490*1,1/210
2302105590*310
23021065110*36
23021066110*46

وصلة أنثی وصلة أنثی 

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

وصلة ذكروصلة ذكر

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف
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كوع كوع 

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

وصلة مزدوجةوصلة مزدوجة

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف

 DIN 16963وصالت مسننة ـ کوع
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2305112120130
2305112225100
230511233255
230511244030
230511255020
23051126639
23051127756
2305112890ً قريبا
23051129110ً قريبا

 DIN 16963وصالت مسننة ـ وصلة مزدوجة
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2303112120140
2303112225100
230311233265
230311244036
230311255024
230311266312
23031127759
23031128906
230311291103
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 DIN 16963وصالت مسننة ـ سدادة طرفية

العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2313112332140
231311244070
231131255045
231311266332
231311277518
231311289010
231311291106

 DIN 16963وصالت مسننة ـ مخفض
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2304114525*20120
2304114632*2085
2304114732*2580
2304114840*2560
2304114940*3256
2304115050*3232
2304115150*4028
2304115363*4018
2304115463*5018
2304115575*5012
2304115675*6312
2304115790*638
2304115890*756
23041160110*755
23041161110*905

خمفض خمفض 

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

سدادة طرفيةسدادة طرفية

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف
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 DIN 16963وصالت مسننة ـ کوع مسنن بالداخل
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2306103350*1,1/225
2306104063*216
2306104775*1,1/29
2306105590*3ً قريبا
23061066110*4ً قريبا

 DIN 16963وصالت مسننة ـ کوع مسنن بالخارج
العدد في الکرتونقطر خارجیکد محصول
2307101920*1/2220
2307102125*3/4150
2307102532*190
2307102940*1,1/448
2307103350*1,1/232
2307104063*218
2307104775*2,1/29
2307105590*3ً قريبا
23071066110*4ً قريبا

كوع مسنن بالداخل كوع مسنن بالداخل 

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

كوع مسنن باخلارجكوع مسنن باخلارج

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف
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 DIN 16963وصالت مسننة ـ مشترك مسنن بالداخل
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2309121520*1/2120
2309121725*3/480
2309122032*156
2309122240*1,1/432
2309122450*1,1/220
2309122763*212
2309122875*26
2309122975*1,1/26
23091230902ً قريبا
2309123190*1,1/2ً قريبا
2309123290*3ً قريبا
23091233110*3ً قريبا
23091234110*4ً قريبا

 DIN 16963وصالت مسننة ـ مشترك متساوي األطراف
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
230811212080
230811222555
230811233232
230811244018
230811255012
23081126636
23081127754
2308112890ً قريبا
23081129110ً قريبا

مشرتك متساوي األطراف مشرتك متساوي األطراف 

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

مشرتك مسنن بالداخلمشرتك مسنن بالداخل

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف
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 DIN 16963وصالت مسننة ـ مشترك مخفض
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
1311114525*20*2560
2311114632*20*3244
2311114732*25*3244
2311114840*25*4025
2311114940*32*4020
2311115050*32*5014
2311115150*40*5014
2311115363*40*638
2311115463*50*638
2311115575*50*755
2311115675*63*755
2311115790*63*90ً قريبا
2311115890*75*90ً قريبا
23111159110*63*110ً قريبا
23111160110*75*110ً قريبا
23111161110*90*110ً قريبا

 DIN 16963وصالت مسننة ـ وصلة ذات فلنشة
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج

ً 63ًقريبا قريبا
75ًقريباً قريبا
90ًقريباً قريبا
110ًقريباً قريبا

مشرتك خمفض مشرتك خمفض 

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

وصلة ذات فلنشةوصلة ذات فلنشة

اخلامة: بولي بروبلني
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف مع الفلنشة
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 DIN 16963وصالت مسننة ـ حلقة
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
23731121201000
23731122251000
23731123321000
2373112440500
2373112550500
2373112663500
2373112775500
2373112890400
23731129110300

 DIN 16963وصالت مسننة ـ جلبة
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2372112120100
2372112225100
237211233270
237211244060
237211255060
237211266350
237211277550
237211289040
2372112911030

حلقة حلقة 

اخلامة: مطاط
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

جلبةجلبة

اخلامة: بولي بروبيلن
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف
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 DIN 16963وصالت مسننةـ  طبة مسننة
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
251710041,1/4450
251710051,1/2220
251710062200

 DIN 16963وصالت مسننة ـ صامولة
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2374112120100
2374112225100
237411233270
237411244060
237411255060
237411266350
237411277540
237411289030
2374112911015

 DIN 16963وصالت مسننة ـ حلقة انفصال
العدد في الکرتونالقطر الخارجيکود المنتج
2371112120100
2371112225100
237111233270
237111244060
237111255060
237111266350
237111277550
237111289040
2371112911030

طبة مسننةطبة مسننة

اخلامة: بولي إستال وبولي بروبيلن
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف

 ) )Split RingSplit Ring( حلقة انفصال )حلقة انفصال

اخلامة: بولي إستال 
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

صامولة صامولة 

اخلامة: بولي بروبيلن
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف
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)SADDELS( توصيالت

توصيلة الفرعة توصيلة الفرعة 

اخلامة: بولي بروبيلن كوبليمر
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لف/حلقة

جزئني  من  وتتكون  املباني،  املستخدمة يف  اللحام  ووصالت  اللف  عن وصالت  الفرعة  توصيلة  بنية  ختتلف 
رئيسيني هما: القاعدة والفرعة. خامة كال اجلزئني بولي بروبيلن كوبليمر. ميكن أن تكون للتوصيالت 
حسب مقاسها عددان من الربغی والصامولة أو أربعة أو ستة أو مثانية من الرباغي والصاموالت. مينع تسرب 

املاء يف هذه التوصيالت من خالل حلقة مطاطية واحدة.

معيار 
 DIN

 16963
توصيلة الفرعة

القطر کود المنتج
الخارجي

العدد في 
الکرتون

2414102025*1/2250
2414102125*3/4250
2414102332*1/2170
2414102432*3/4170
2414102532*1170
2414102640*1/2100
2414102740*3/4100
2414102840*1100
2414102940*1,1/480
2414103050*1/280
2414103150*3/480
2414103250*180
2414103350*1,1/280
2414103450*1,1/480
2414103563*1/284
2414103663*3/484
2414103763*184
2414103863*1,1/454
2414103963*1,1/254
2414104063*254
2414104175*1/270
2414104275*3/470

معيار 
 DIN

 16963
توصيلة الفرعة

القطر کود المنتج
الخارجي

العدد في 
الکرتون

2414104375*170
2414104475*1,1/448
2414104575*1,1/248
2414104675*248
2414104890*1/233
2414104990*3/433
2414105090*133
2414105190*1,1/430
2414105290*1,1/230
2414105390*230
24141059110*1/227
24141060110*3/427
24141061110*127
24141062110*1,1/427
24141063110*1,1/227
24141064110*227
24141065110*1,1/225
24141067125*1/224
24141068125*3/424
24141069125*124
24141070125*1,1/424
24141071125*1,1/224

معيار 
 DIN

 16963
توصيلة الفرعة

القطر کود المنتج
الخارجي

العدد في 
الکرتون

24141072125*224
24141073125*2,1/220
24141085160*110
24141086160*1,1/410
24141087160*1,1/210
24141088160*210
24141089160*310
24141090160*410
24141091160*2,1/210
24141092200*2,1/28
24141099200*18
24141100200*1,1/48
24141101200*1,1/28
24141102200*28
24141103200*38
24141104200*48
2414111025*25
24141111250*35
24141112250*45
24141120315*2"ً قريبا
24141121315*3"ً قريبا
24141122315*4"ً قريبا
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توصيلة مع فرعة من حناس أصفرتوصيلة مع فرعة من حناس أصفر  

اخلامة: بولي إستال 
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار

نوع التوصيل: لّف

 DIN
توصيلة مع فرعة من نحاس أصفر16963 

الضغط القابل اسم المنتجکود المنتج
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

24151050

 توصيلة مع
 فرعة من

النحاس األصفر

90*133
24151059110*1/227
24151060110*3/427
24151061110*127
24151067125*1/224
24151068125*3/424
24151069125*124
24151083160*1/210
24151084160*3/410
24151085160*110
24151097200*1/28
24151098200*3/48
24151099200*18

 DIN
توصيلة مع فرعتين16963 

الضغط القابل اسم المنتجکود المنتج
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

24881026

 توصيلة مع
فرعتين

40*1/2250
2488105390*220
24881061110*117
24881065125*124
24881068125*3/424
24881069110*3/417
24881088160*210
24881089160*35

 DIN
توصيلة مع فرعة من نحاس أصفر16963 

الضغط القابل اسم المنتجکود المنتج
لالحتمال

العدد في 
الکرتون

24151023

 توصيلة مع
 فرعة من

النحاس األصفر

32*1/2170
2415102432*3/4170
2415102640*1/2100
2415102740*3/4100
2415103050*1/280
2415103150*3/480
2415103563*1/284
2415103663*3/484
2415103763*184
2415104175*1/270
2415104275*3/470
2415104375*170
2415104890*1/233
2415104990*3/433

توصيلة مع فرعتنيتوصيلة مع فرعتني

اخلامة: بولي إستال وبولي بروبيلن
الضغط القابل لالحتمال: 10 بار
نوع التوصيل: لّف
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)Dripping Fitting( وصالت الري بالتنقيط

 DIN 16963مشترك 16 ملم

العدد في مقاس )mm(اسم المنتجکود المنتج
الکرتون

161000مشترک 16 ملم28581316

 DIN 16963وصلة 16 ملم

العدد في مقاس )mm(اسم المنتجکود المنتج
الکرتون

162000وصلة 28031316

 DIN 16963مشبك نهاية 16 ملم

العدد في مقاس )mm(اسم المنتجکود المنتج
الکرتون

161500مشبک نهاية 16 ملم 28611316

مشرتك مشرتك 1616 ملم ملم

وصلة وصلة 1616 ملم ملم

مشبك نهاية مشبك نهاية 1616 ملم ملم
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 DIN 16963وصالت الري بالتنقيطـ  وصلة تيب تيب

العدد في مقاس )mm(اسم المنتجکود المنتج
الکرتون

28031312 
وصلة شريط 

بشريط
tape-tape600

 DIN 169635/8 وصالت الري بالتنقيط ـ وصلة تيب بمشبك بداية

العدد في مقاس )mm(اسم المنتجکود المنتج
الکرتون

وصلة شريط بمشبك 28031315
tape 5/8750بداية 5/8

 DIN 16963dripper وصالت الري بالتنقيطـ  مشترك

العدد في مقاس )mm(اسم المنتجکود المنتج
الکرتون

28681316 dripper 161000مشترك

 DIN 16963وصالت الري بالتنقيطـ  وصلة شريط برأس الخرطوم

العدد في مقاس )mm(اسم المنتجکود المنتج
الکرتون

وصلة شريط برأس 28031313
tape 5/8750الخرطوم

وصلة تيب تيبوصلة تيب تيب

dripperdripper مشرتك مشرتك

وصلة تيب مبشبك بداية وصلة تيب مبشبك بداية 5/85/8

وصلة تيب برأس اخلرطوموصلة تيب برأس اخلرطوم
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)Drippers( النقاطات

 DIN 16963النقاطات ـ   کوع تنقيط
العدد في الکرتونمقاس )mm(کود المنتج
28571316162000

 DIN 16963النقاطات ـ النقاط علی الخط
العدد في الکرتونمقاس )lit/h(کود المنتج
2864131945000
2864132082500

 DIN 16963النقاطات ـ مشبک بداية
العدد في الکرتونمقاس )mm(کود المنتج
2856131116*5/82500
2856131516*3/83000
285613186ً قريبا

النقاط علی اخلطالنقاط علی اخلط  

اخلامة: بولي إيثيلني
نوع التوصيل: كبس ضغط
H/L 8 نوع التوصيل: 4 و

الضغط القابل لالحتمال: 1 بار

مشبك بدايةمشبك بداية  

اخلامة: بولي إيثيلني
نوع التوصيل: كبس ضغط

كوع تنقيطكوع تنقيط
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)Compact Cylinder Valve( محابس مصغرة

 DIN 1696316*1/2  محابس مصغرة ـ محبس التفريعة
العدد في الکرتونمقاس )mm(کود المنتج
285513141/2350
2855130216 mm - 1/2500
285513031/2 - 1/2400
2855130516 mm - 16 mm500
28551307tape - 8/5400
28551310tape - 16 mm400
2855131116 mm - 8/5500
28551312tape - tape350
28551314tape - 1/2350

 DIN 1696316*1/2 ـ   رأس الخرطوم محابس مصغرة  
العدد في الکرتونمقاس )mm(کود المنتج
28591302 16*1/21750

 DIN 16963محابس مصغرةـ   محبس عدم الرجوع
العدد في الکرتونمقاس )mm(کود المنتج
28701005 1,1/230
28701006220

حمبس التفريعة حمبس التفريعة 1/21/2**1616		  

اخلامة: بولي بروبيلن كوبليمر
نوع التوصيل: كبس، ضغط
ذو حلقة مطاطية سيليكونية

رأس اخلرطوم رأس اخلرطوم 1/21/2**1616  

اخلامة: بولي بروبيلن كوبليمر
نوع التوصيل: قلوظة، ضغط

حمبس عدم الرجوعحمبس عدم الرجوع
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 DIN 16963شريط الري بالتنقيط ـ شريط تيب
متر )m(مقاس )cm(کود المنتج
98041001101000
98041002201000
98041003301000

شريط تيبشريط تيب
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الملحقات

 DIN 16963الملحقات ـ الحلقة المطاطية للتوصيلة
العدد في الکرتونمقاس )mm(کود المنتج
2000 25 پيستوار98821341
98821342)28*4.5(32500
98821343)35*5(401000
98821344)35*5(501000
98821345)45*5(2*501000
98821346)35*5(631000
98821347)55*5(2*63250
98821348)33*5(751000
98821349)55*5(2*75250
98821350)33*5(901000
98821351)55*5(2*90250
98821352)33*5(1101000
98821353)55*5(2*110250
98821354)35*5(1251000
98821355)55*5(2*125250

 DIN 16963الحلقة المطاطية
العدد في الکرتونمقاس )mm(اسم المنتجکود المنتج
163000وردة مشبک بداية98601316
1000وردة تيب مذنّب98601318
5.81000وردة مشبک بداية98651317

احللقة املطاطية للتوصيلةاحللقة املطاطية للتوصيلة

احللقة املطاطية احللقة املطاطية 
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توصی النقاط التالية ملنفذي منتجات البولي إيثيلني )شبكة الصرف الصحي للمباني(: توصی النقاط التالية ملنفذي منتجات البولي إيثيلني )شبكة الصرف الصحي للمباني(: 

  وجود الغبار علی البولي إيثيلني يؤدي إیل أن ال يتم اللحام كما ينبغي؛ هلذا يوصی بأن تكون القطع نظيفة 
بالكامل وعارية من الشوائب لدی الرتكيب.

  ينصح استخدام جهاز اللحام لسهولة وسرعة الرتكيب بسبب ما له من مشبك وجهاز اخلرط. اضبط اجلهاز 
علی الدرجة املطلوبة 230Cº-200 وانتظروا حتی تسخن صفحة اللحام بالكامل.

  بعد تركيب أي من األجزاء يلزم استخدام غطاء الفحص للحؤول دون دخول األشياء األجنبية يف اجلهاز.
  بعد إنهاء اللحام احفظ مكان اللحام بعيدًا عن أي إجهاد وصدمة لـ 10 دقائق.

  من األهمية مبكان مراعاة االحندار املالئم لألعمدة األفقية.
  يلزم مد األنابيب بأقل لفة وانعراج ويف أقصر الطرق قدر املستطاع.

  للسيطرة علی النظام بإحكام يلزم استخدام مشابك ودعامات مالئمة.
  يف أماكن متر أجزاء النظام حتت األسقف يلزم تقليل املسافة ما بينها والسقف قدر اإلمكان.

  من اجلدير االنتباه إیل مجال مظهر العمل يف مسارات ليس هلا غطاء.
  انتبه إیل توجيهات املعمل الذي صنع جلهاز اللحام لدی استخدامه.
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أنابيب ذات طبقة واحدة
PPRC Type 3
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 PPRCPPRC أنابيب ذات طبقة واحدة أنابيب ذات طبقة واحدة

كانت األنابيب املعدنية مستخدمة منذ زمان كإحدی طرق نقل املياه يف املباني. من مزاياها احتمال الضغط 
واحلرارة الشديدة، املقاومة امليكانيكية العالية، املقاومة للحريق، معامل التمدد احلراري القليلة، رخص 
التوصيالت، مقاومة نفاذية األوكسجني 100 باملائة، لكنها هلا عيوب خلقت الشعور لدی اخلرباء باستبداهلا 
القليل،  االفرتاضي  العمر  والصدء،  التآكل  األنابيب:  من  النوع  هذا  خلل  مواطن  من  األنظمة.  من  بغريها 
الرتسب، عدم التشكيل، ثقل الوزن، عدم استواء السطوح اجلّوانية )اخنفاض كبري للضغط(، صعوبة وزمان 

طويل للرتكيب، وعدم مجال املظهر للرتكيب السطحي. فكل هذه الثغور ُسّدت باجليل اجلديد لألنابيب.

أنواع خمتلفة  املادة  البوليمرية من أجودها بولي بروبيلن. هلذه  املواد  املعادن هي  املواد اليت حّلت حمل  ومن 
أفضلها PPRC )Type3(3 أو بولي بروبيلن رندوم كوبليمر من الطراز الثالث، وهي معتمدة علی مواصفة 
DIN8078 األملانية وصحية ومقاومة للصدمة ومرنة للغاية ومقاومة طويلة للحرارة. املواد األولية املستخدمة 
يف هذه الشركة من أجود املواد املنتجة من الشركات األجنبية واحمللية، وهي مصدقة صحيًا وفّنيًا من قبل 

املواصفات العاملية ومؤسسة املقاييس واملواصفات اإليرانية.

بإصدار  واستطاعت  والتقييم،  الفين  الفحص  خرباء  جانب  من  منتجاتها  تصديق  علی  الشركة  حصلت 
شهادة اجلودة هلا أن تضمن أنابيبها ذات مخس طبقات لـ50 

سنة وأنابيب ذات طبقة واحدة لـ 10 سنوات.
وتكرميًا لطلبات الزبائن الكرام جعلت إدارة جمموعة 
املنتجات  هذه  إنتاج  الصناعية  كلبايكان  ستاره  تك 
باالستفادة من اخلامات اإليرانية ذات اجلودة يف رأس سلم 
أولويات شركة ألربز ستاره، جبانب إنتاج أنابيب ووصالت 
ذات طبقة واحدة باالستفادة من اخلامات الكورية، لتكون 
سلة منتجات الشركة تليب مجيع احتياجات اجملتمع كما 

يف السابق.

مقاس )mm(رقم المنتج
3111000120
3111000225
3111000332
3111000440
3111000550
3111000663
3111000775
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مواطن االستخدام مواطن االستخدام 

أنظمة منشآت ماء الشرب باردًا وحارًا
منشآت احلرارة املركزية وتكييف اهلواء

استخدام لـ Riser يف املباني
منشآت التدفئة
منشآت التربيد

مزايا أنابيب ووصالت مزايا أنابيب ووصالت PPRCPPRC املصنوعة يف شركة ألربز ستاره كلبايكان )نيوان بايب(  املصنوعة يف شركة ألربز ستاره كلبايكان )نيوان بايب( 

خفة الوزن
املقاومة للتآكل والصدء والتحلل

عدم الرتسب والتوسيخ بداخل األنبوب بسبب السطح اجلواني املصقول له
صحي وبال تغري يف لون املاء ورائحته

تركيب سريع وسهل
 احتكاك قليل جدًا وبالتالي عدم اخنفاظ الضغط

جودة عالية وعمر افرتاضي طويل
 1BAR= 0,986 Atmosphere < احتمال الضغط 10 بار

التوفري من التكاليف األولية
التقليل من تكاليف الصيانة واإلصالح

التنوع يف الوصالت
صديق للبيئة

احلاصلة علی الرخصة الصحية من منظمة الغذاء واألدوية برقم 15/15040
احلاصلة علی تصديق مركز أحباث املساكن واملباني التابعة لوزارة الطرق واملدن
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طريقة توصيل أنابيب ووصالت طريقة توصيل أنابيب ووصالت PPRCPPRC املصنوعة يف شركة ألربز ستاره كلبايكان )نيوان بايب(  املصنوعة يف شركة ألربز ستاره كلبايكان )نيوان بايب( 

يلزم قص األنابيب بصورة عمودية علی حمورها وباستخدام املقص اخلاص فحسب.
جيب تنظيف مكان اللحام عن كل الشوائب واألدران والدهون.

قم بتسخني جهاز اللحام حتی 260 درجة سنتيغراد، واستخدم قالبًا قياسيًا نظيفًا للحام.
بعد ضبط حرارة املكواة ادفع األنبوب بوقت واحد مع الوصلة بداخل القوالب التفلونية ليصل إیل االنتهاء. 
مطابقة  غري  أجهزة  تواجد  بسبب  سنتيغراد.  درجة   30 و   25 ترتاوح  حرارة  للحام  حرارة  أحسن  إن  )انتبه! 
للمواصفات يف السوق، فاستخدم للحام أجهزة تقدمها شركة ألربز ستاره كلبايكان، أو للتأكد من صحة 

أداء جهازك قّدمها للشركة لتجعل حرارته مطابقًا للمواصفات وتستلم شهادة املعايرة(
بعد انتهاء فرتة التسخني انزع األنبوب والوصلة بسرعة من القالب دون أن تلفهما، ثم اضغط األنبوب إیل 

د فورًا، واتركه بهذه احلالة. عمق اللحام احملدَّ
اتبع فرتة التربيد أو Cooling Time )وفقًا للجدول التالي(

يلزم اتباع النقاط التالية يف هذه العملية يلزم اتباع النقاط التالية يف هذه العملية 

تبدأ فرتة التسخني وفقًا جلدول تعليمات اللحام  منذ وصول األنبوب والوصلة إیل نهاية القالب.
اجتنب جدًا تثبيت قوالب كبرية يف اجلزء األمامي للجهاز وقم بتوصيلها خلف آخر جزء من اجلهاز.

جيب تثبيت القالب علی اجلهاز حيث هناك متاس كامل بينه وبني السلك الساخن.
قم بتنظيف اجلهاز بالقماش اخلشن والكحول؛ ألن الذرات احملرتقة تؤدي إیل حلام ناقص.

من الالزم ضبط اجلهاز علی حرارة 260 درجة سنتيغراد، واحلرارة األكثر عنها أو األقل منها تفضي ـ 
بالرتتيب ـ إیل ختريب اجلزيئات البوليمرية وعدم االنصهار.

ال تستخدم املاء إطالقًا لتربيد اجلهاز؛ فإنه يلحق الضرر بالرتموستات.
ال تستخدم أنابيب ملوثة بالشحم والزيت أو متشققة أو وسخة.

جدول تعليمات أعمال لحام ألنابيب PPRC لنيوان بايب

)mm( القطر الخارجي حسب)mm(عمق اللحام)s(مدة التسخين)s(مدة اللحام)min(مدة التبريد
2014542
2515742
3216.5864
40181264
50201864
63242486
75253086



116117

وصالت ذات طبقة واحدة
PPRC Type 3



116117

وصالت ذات طبقة واحدة ـ جلبة
مقاس )mm(کود المنتج
3121110120
3121110225
3121110332
3121110440
3121110550
3121110663

وصالت ذات طبقة واحدة ـ جلبة مخفضة
مقاس )mm(کود المنتج
3121120125-20
3121120232-20
3121120332-25
3121120540-25
3121120640-32
3121120850-32
3121120950-40
3121121263-40
3121121363-50

جلبةجلبة

جلبة خمفضةجلبة خمفضة



118119

ً وصالت ذات طبقة واحدة ـ وصلة مسننة داخليا

مقاس )mm(کود المنتج
3121130120-1/2"
3121130225-1/2"
3121130325-3/4"
3121130432-3/4"
3121130532-1"
3121130640-1,1/4"
3121130750-1,1/2"
3121130863-2"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ وصلة بطرف مسنن
مقاس )mm(کود المنتج
3121140120-1/2"
3121140225-1/2"
3121140325-3/4"
3121140432-1"
3121140540-1,1/4"
3121140650-1,1/2"
3121140763-2"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کوع مخفض
مقاس )mm(کود المنتج
3121230125-20
3121230232-25

وصلة مسننة داخليًاوصلة مسننة داخليًا

كوع خمفضكوع خمفض

وصلة بطرف مسننوصلة بطرف مسنن



118119

وصالت ذات طبقة واحدة - کوع ˚45
مقاس )mm(کود المنتج
3121220120
3121220225
3121220332

وصالت ذات طبقة واحدة - کوع ˚90
مقاس )mm(کود المنتج
3121210120
3121210225
3121210332
3121210440
3121210550
3121210663

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کوع بسن داخلي
مقاس )mm(کود المنتج
3121260120-1/2"
3121260220-3/4"
3121260325-1/2"
3121260425-3/4"
3121260532-3/4"
3121260632-1"

45º45º كوع كوع

كوع بسن داخليكوع بسن داخلي

90º90º كوع كوع



120121

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کوع بسن داخلي مع المشبک

مقاس )mm(کود المنتج
3121270120-1/2"
3121270225-1/2"
3121270325-3/4"
3121270432-3/4"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کوع مسنن
مقاس )mm(کود المنتج
3121280120-1/2"
3121280220-3/4"
3121280325-1/2"
3121280425-3/4"
31212805 32-1"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کوع بسن خارجي
مقاس )mm(کود المنتج
3121290120-1/2"
3121290220-3/4"
3121290325-1/2"
3121290425-3/4"

كوع بسن داخلی مع املشبككوع بسن داخلی مع املشبك

كوع بسن خارجيكوع بسن خارجي

كوع مسننكوع مسنن



120121

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کوع مفتوح
مقاس )mm(کود المنتج

ً 20قريبا
ً 25قريبا

وصالت ذات طبقة واحدة ـ مشترک 
مقاس )mm(کود المنتج
3121310120
3121310225
3121310332
3121310440
3121310550
3121310663

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کوعين زاوية 90 مع جسر
مقاس )mm(کود المنتج
3121270820-1/2
3121270925-1/2

كوعني زاوية كوعني زاوية 9090 مع جسر مع جسر

كوع مفتوحكوع مفتوح

مشرتك مشرتك 



122123

وصالت ذات طبقة واحدة ـ مشترک مخفض

مقاس )mm(کود المنتج
3121320125-20-20
3121320225-20-25
3121320325-25-20
3121320420-25-20
3121320532-20-32
3121320632-25-32
3121320732-25-25
3121320832-32-25
3121320925-32-25
3121321032-32-20
3121321132-20-20
3121321220-32-20
3121321332-25-20
3121321432-20-25
3121321525-32-20
3121321640-20-40
3121321740-25-40
3121321840-32-40
3121321932-32-40
3121322032-40-40
3121322250-32-50
3121322350-40-50
3121322963-40-63
3121323063-50-63

مشرتك خمفضمشرتك خمفض



122123

وصالت ذات طبقة واحدة ـ مشترک زاوية
مقاس )mm(کود المنتج
3121330120
3121320225

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کوع بسن داخلي
مقاس )mm(کود المنتج
3121340120 – 1/2"
3121340225 – 1/2"
3121340325 – 3/4"
3121340432 - 3/4"
3121340532 - 1"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ مشترک بسن خارجي
مقاس )mm(کود المنتج
3121350120 – 1/2"
3121350225 – 1/2"
3121350325 – 3/4"
3121350432 - 1"

مشرتك زاويةمشرتك زاوية

مشرتك بسن خارجيمشرتك بسن خارجي

مشرتك بسن داخليمشرتك بسن داخلي



124125

وصالت ذات طبقة واحدة ـ مشترک بسن داخلي مع 
المشبک

مقاس )mm(کود المنتج
3121360120 – 1/2"
3121360225 – 1/2"
3121360325 – 3/4"
3121360432-1"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ مشترک بقلب معدني مع 
المشبک

مقاس )mm(کود المنتج
3121370120 – 1/2"
3121370225 – 1/2"
3121370325 – 3/4"
3121370432-1"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ شد وصل بوليمري
مقاس )mm(کود المنتج
3121410225 

مشرتك بسن داخلي مع املشبكمشرتك بسن داخلي مع املشبك

شد وصل بوليمريشد وصل بوليمري

مشرتك بقلب معدني مع املشبكمشرتك بقلب معدني مع املشبك



124125

وصالت ذات طبقة واحدة ـ شد وصل بسن 
معدني

مقاس )mm(کود المنتج
3121430120 – 1/2"
3121430225 – 3/4"
3121430332 - 1"
3121430440 –1,1/4"
3121430550 –1,1/2"
3121430663 - 2"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ جسر قصير

مقاس )mm(کود المنتج
3121510120
3121510225

وصالت ذات طبقة واحدة ـ کرنک
مقاس )mm(کود المنتج
3121520120
3121520225
3121520332

شد وصل بسن معدنيشد وصل بسن معدني

كرنككرنك

جسر قصريجسر قصري



126127

وصالت ذات طبقة واحدة ـ طبة کب لحام
مقاس )mm(کود المنتج
3121630120
3121630225
3121630332
3121630440
3121630550
3121630663

وصالت ذات طبقة واحدة ـ طبة طويلة زرقاء
مقاس )inch(کود المنتج
316262011/2"
316262023/4"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ طبة طويلة حمراء
مقاس )inch(کود المنتج
316362011/2"
316362023/4"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ طبة مقلوظة بيضاء
مقاس )inch(کود المنتج
316161011/2"
316161023/4"
316161031"

طبة مقلوظة بيضاءطبة مقلوظة بيضاء

طبة طويلة محراءطبة طويلة محراء

طبة طويلة زرقاءطبة طويلة زرقاء

طبة كب حلامطبة كب حلام



126127

وصالت ذات طبقة واحدة ـ محبس مزدوج لحام

مقاس )mm(کود المنتج
3121710120
3121710225
3121710332
3121710440
3121710550
3121710663

وصالت ذات طبقة واحدة ـ محبس درکسون لحام

مقاس )mm(کود المنتج
3121720120
3121720225
3121720332
3121720440

وصالت ذات طبقة واحدة ـ مشبک وحيد

مقاس )mm(کود المنتج
3161810220
3161810325
3161810432
3161810540

حمبس مزدوج حلامحمبس مزدوج حلام

مشبك وحيدمشبك وحيد

حمبس دركسون حلامحمبس دركسون حلام



128129

وصالت ذات طبقة واحدة ـ ميزان خالط
مقاس )mm(کود المنتج
31318201165mm-1/2"

وصالت ذات طبقة واحدة ـ صفحة تثبيت 
50cm رديتور

مقاس )mm(کود المنتج
31318202500mm-1/2"

PP وصالت ذات طبقة واحدة ـ جهاز لحام األنابيب
مقاس )mm(کود المنتج
31401001  Ø16-63 800W

ميزان خالطميزان خالط

PPPP جهاز حلام األنابيب جهاز حلام األنابيب

50cm50cm صفحة تثبيت رديتور صفحة تثبيت رديتور



128129

وصالت ذات طبقة واحدة ـ قوالب جهاز اللحام 

مقاس )mm(کود المنتج
3140110120
3140110225
3140110332
3140110440
3140110550
3140110663
3140110775

وصالت ذات طبقة واحدة ـ مقص األنابيب
مقاس )mm(کود المنتج
3140210142
3140210263

قوالب جهاز اللحامقوالب جهاز اللحام

مقص األنابيبمقص األنابيب



130131

أنابيب ووصالت متعددة الطبقات )خمس طبقات(
PERT-AL-PERT

&
PEXb-AL-PEXb



130131

 PERT-AL-PERT  &  PEXb-ALPERT-AL-PERT  &  PEXb-AL--PEXbPEXb  أنابيب خليط ذات مخس طبقات من مادة  أنابيب خليط ذات مخس طبقات من مادة

تتمتع األنابيب ذات اخلمس طبقات وهي خليط من املعدن والبوليمر مبزايا اجليلني السابقني من األنابيب 
)األنابيب املعدنية والبوليمرية( فاقدة لعيوبهما، وهي مت تقدميها كآخر جيل لألنابيب.

PERT هو بولي إيثيلني حدثت بني جزيئاته اتصاالت طولية مما تسبب يف أن تكون مقاومته للضغط واحلرارة 
أكثر من PE )Polyethylene Raised Temperature(. تكون أنابيب خليط PERT-AL-PERT مالئمة 

للماء الساخن والبارد حتی 90 درجة سنتيغراد.

PEX هو نوع خاص من البولي إيثيلني تكون جلزيئاته اتصاالت طولية وعرضية، ويف احلقيقة تقع جبانب 
بعضها علی صورة الشبكة. يزيد هذا االتصال الشبكي من مقاومة PEX للضغط واحلرارة بشكل ملحوظ. 
 PEXb-  AL-PEXb   من هذا النوع للبولي إيثيلني يف تصنيع أنابيب خليط. طول عمر أنابيب b يستخدم صنف
أكثر من 100 سنة  حتت ضغط 10 بار ويف حرارة 95 درجة سنتيغراد، كما تكون مالئمة ألنواع إمداد املياه 

الساخنة والباردة. PEX من اللدائن الصلبة باحلرارة و PERT من اللدائن احلرارية.
ُتصنع أنابيب ذات مخس طبقات من صنع شركة ألربز ستاره كلبايكان بالعالمة التجارية »نيوان بايب« 
من أجود أنواع املواد األولية مبوجب مواصفات ASTM-F1281 و ASTM-F1282 و F1335 ومعيار رقم 

12753 اإليراني باستخدام تقنية حلام بالليزر واملوجات فوق الصوتية. 



132133

مزايا  مزايا   

خفة الوزن
العمر االفرتاضي الطويل

حتمل الضغط واحلرارة العالية
استواء عال للسطح )قلة خشونة واخنفاض الصغط(

قلة معامل التمدد الطولي
سهولة الرتكيب 

ذات مظهر مجيل لدی لرتكيب السطحي
فواقد وفضالت قليلة بسبب كونها لفة

مقاومة عالية لتآكل السطوح داخليًا وخارجيًا
عدم الرتسب
صديقة البيئة

التنوع يف الوصالت
عدم نفاذية األوكسجني

اقتصادية
عدم التأثري علی خواص ماء الشرب

مقاومة هلبوط املباني واألضرار الناجتة عن اهلزات األرضية
مضادة لظاهرة املطرقة املائية

قابلية االستخدام للسوائل الكيمياوية
قابلية االستخدام يف أنواع أنظمة املنشآت وخاصة التدفئة األرضية

قابلية الكشف من خالل جهاز كاشف املعادن



132133

اختبارات أنابيب ذات مخس طبقات  اختبارات أنابيب ذات مخس طبقات   

االختبارات األولية

اختبار شد األملنيوم
اختبار MFI للمواد البوليمرية )معدل تدفق الذوبان(

قياس كثافة مجيع املواد األولية
اختبار نسبة امتصاص الرطوبة

اختبار املنتجات

اختبار متاسك طبقات البوليمر واألملنيوم
اختبار دوام اللحام

)Burst( اختبار ضغط االنفجار
 160 )ملدة  لألنبوب  هيدروستاتيكية  مقاومة  اختبار 

ساعة   و 1000 ساعة مبختلف الضغوط(
االختبار النهائي للفة

قياس مساكة الطبقات )اختبار األبعاد(
)PEX يف أنابيب( Crossing اختبار نسبة

اختبار ضغط كل من األنبوب والوصلة

مواطن استخدام أنابيب خليط )نيوان بايب(  مواطن استخدام أنابيب خليط )نيوان بايب(   

التمديد الصحي )املاء الساخن والبارد(
نظام التدفئة األرضية

Fan-Coilو Radiator مد أنابيب
مد أنابيب الغاز مع وصالت خاصة

استخدام کـRaiser يف املباني
منشآت التدفئة
منشآت التربيد

صناعة النيوماتيك والصناعات الغذائية والكيمياوية



134135

  نظام تدفئة Fan-Coil     نظام تدفئة Radiator       نظام التدفئة األرضية        نظام التدفئة المثالية  

جدول الحد األدنی لشعاع ثني األنبوب في مقاسات 16 حتی 32 ملم

16202532

يدوي
mm

80100125160

سبرنج 
mm

6480100128

جهاز الثني
mm

497880128

التعريف بنظام التدفئة األرضية  التعريف بنظام التدفئة األرضية   

هذا النظام من أحدث أنظمة التدفئة عامليًا واليت تستخدم يف كثري من البلدان املتطورة. ال يوجد الرديرت 
)Radiator( فيها وبالتالي هناك توفري يف املساحات؛ كما ال يلتصق اخلضب أو أسود الكربون  باجلدران، 
وإذا مت تثبيت هذا النظام جيدًا، تزداد كفاءة توفري احلرارة ويوفَّر من استهالك الوقود بشكل ملحوظ، حيث 

ترجع التكاليف اليت مت دفعها يف تثبيت هذا النظام.

يوزع نظام التدفئة حتت البالط احلرارَة يف مجيع السطوح بتدفق املاء احلار عرب شبكات األنابيب املركبة 
يف أرضية املبنی. يبنّي املؤشر التالي منحين التدفئة املرغوب فيها لإلنسان مقارنة بسائر أنظمة التدفئة:

توزيع احلرارة يف هذا النظام منتظم بالكامل. احلد األقصی حلرارة النظام 29 درجة سنتيغراد. يتم توفري 
املاء الداخل إیل النظام حبرارة 50 درجة سنتيغراد عرب اجلهاز املركزي، heating package  أو اجملّمع 
الشمسي، ثم تتوزَّع عرب مواسري التجميع اخلاصة. يالئم نظام التدفئة األرضية خمتلَف األرضيات من احلجر 

والسرياميك والباركيه واملوكيت و...

جيب ثين األنبوب إیل احلد املسموح به لدی استخدام األنابيب ذات مخس طبقات للتدفئة األرضية. فإذا كان 
.r>=5D فيجب أن يكون ،r قطر األنبوب املطلوب وشعاع الثين D

)mm( مقاس األنبوب

ة الثني
طريق



134135

عن نظام التدفئة األرضية  عن نظام التدفئة األرضية   

انبعاث احلرارة من األسفل إیل األعلی يف هذا النظام علی كامل سطح األرضية جيعل شعورًا بالراحة؛ ألنه 
أقرب ما يكون إیل التوزيع املثالي حلرارة جسم اإلنسان. يف هذا النظام تتوزع احلرارة علی مجيع أحناء أرضية 

غرفة أو مساحة ما بانتظام وبالكامل. 

ومساحة  نقطة  يف  احلرارة  تكون  بالرديرت  التدفئة  نظام  يف 
طريق  عن  احلراري  بالتبادل  النظام   هذا  يقوم  بينما  خاصة، 
املاء ذي احلرارة منخفضة وهي سائلة يف األنابيب،  الشعاع عرب 
األعلی فكل شيء  إیل  الغرفة  أرضية  من  تتحرك  احلرارة  وألن 

فيها تأخذ احلرارة بنسبة مساوية تقريبًا.

احلرارة الناجتة من أغلب أنظمة التدفئة أكثر مما حنتاج إليها؛ 
فيؤدي إیل استهالك كثري للمحروقات، وبالنظر إیل غالء متزايد 
للطاقة، نشعر حباجة إیل ترشيد االستهالك يف الطاقة. هذا ويوفر 

نظام التدفئة األرضية هذا الغرض بأحسن وجه.

مميزات استخدام نظام التدفئة األرضية  مميزات استخدام نظام التدفئة األرضية   

أعلی مستوی للراحة 
انتظام احلرارة

التوفري يف استهالك احملروقات
حرية العمل يف ديكور املنزل بسبب عدم احتالل املساحة

نظافة اجلدران واألثاث
زيادة قيمة املنزل

االستفادة من خمتلف موارد احلرارة
بقاء األرضية الرطبة واملبللة أكثر جفافًا

مالئم للذين يعانون من الروماتيزم واألشخاص ذوي احلساسية
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PERT-AL-PERT  أنابيب ذات خمس طبقات ـ أنبوب

مقاس  )mm(کود المنتج
3211010116
3211010220
3211010325
3211010432

PEXb-AL-PEXb  أنابيب ذات خمس طبقات ـ أنبوب

مقاس  )mm(کود المنتج
3212000116
3212000220
3212000325
3212000432

PERT-AL-PERTPERT-AL-PERT  أنبوبأنبوب

PEXb-ALPEXb-AL--PEXbPEXb  أنبوبأنبوب
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وصلة سنة خارجية كبسوصلة سنة خارجية كبس

وصالت کبس ـ وصلة سنة خارجية کبس

مقاس )mm(کود المنتج
3233511116-1/2
3233511216-3/4
3233511320-1/2
3233511420-3/4
3233511625-3/4
3233511725-1
3233511932-1
3233512032-1,1/4

وصالت کبس ـ وصلة سنة داخلية کبس

مقاس )mm(کود المنتج
3233611116-1/2
3233611216-3/4
3233611320-1/2
3233611420-3/4
3233611525-3/4
3233611625-1
3233611732-1

وصالت کبس ـ وصلة کبس

مقاس )mm(کود المنتج
3231311116
3231311220
3231311325
3231311432

وصلة كبسوصلة كبس

وصلة سنة داخلية كبسوصلة سنة داخلية كبس
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وصالت کبس ـ کوع کبس سنة خارجية 

مقاس )mm(کود المنتج
3231511116-1/2
3231511220-1/2
3231511320-3/4
3231511425-3/4
3231511525-1
3231511732-1

وصالت کبس ـ کوع کبس سنة داخلية 

مقاس )mm(کود المنتج
3231611116-1/2
3231611220-1/2
3231611320-3/4
3231611425-3/4
3231611525-1
3231611732-1

وصالت کبس ـ وصلة کبس مخفضة 

مقاس )mm(کود المنتج
3231411120-16
3231411225-16
3231411325-20
3231411432-16
3231411532-20
3231411632-25

وصلة كبس خمفضة وصلة كبس خمفضة 

كوع كبس سنة داخلية كوع كبس سنة داخلية 

كوع كبس سنة خارجية كوع كبس سنة خارجية 
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وصالت کبس  ـ کوع کبس

مقاس )mm(کود المنتج
3232111116
3232111220
3232111325
3232111432

وصالت کبسـ  کوع ذات صفحة کبس

مقاس )mm(کود المنتج
3231911116-1/2
3231911220-1/2

وصالت کبسـ  کوع جداري شائك کبس سنة داخلية 

مقاس )mm(کود المنتج
3234111116-1/2
 1/2-16 شائك32341311
1/2-20 شائك32318312
3231811220-1/2
3234111325-3/4

كوع جداري شائك كبس بسنة داخلية كوع جداري شائك كبس بسنة داخلية 

كوع ذات صفحة كبسكوع ذات صفحة كبس

كوع كبسكوع كبس
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وصالت کبس ـ مشترك مخفض کبس
مقاس )mm(کود المنتج
3232011120-16-16
3232011220-16-20
3232011325-16-16
3232011425-16-20
3232011525-16-25
3232011632-16-32
3232011720-20-16
3232011825-20-16
3232011925-20-20
3232012025-20-25
3232012132-20-32
3232012225-25-16
3232012332-25-25
3232012432-25-32

وصالت کبس ـ مشترك کبس
مقاس )mm(کود المنتج
3232411116
3232411220
3232411325
3232411432

مشرتك كبسمشرتك كبس

مشرتك خمفض كبسمشرتك خمفض كبس
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وصالت کبس ـ شد وصل کبس
مقاس )mm(کود المنتج
3234411116-1/2
3234411320-1/2
3234411625-3/4

وصالت کبس ـ مشترک جداري شائك 90 
درجة کبس بسنة داخلية 

مقاس )mm(کود المنتج
3232211116-1/2-16
3232211216-1/2-20
20-1/2-20 شائك32322312
3232211320-1/2-20
 16-1/2-16 شائك32322311
16-1/2-20 شائك32322313

وصالت کبس ـ محبس تجميع کبس
مقاس )mm(کود المنتج
3233211116-1/2
3233211220-1/2

مشرتك جداري شائك مشرتك جداري شائك 9090 درجة كبس بسنة  درجة كبس بسنة داخلية داخلية 

حمبس جتميع كبسحمبس جتميع كبس

شد وصل كبسشد وصل كبس
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وصالت کوبلينج ـ نبل بسن خارجي کوبلينج
مقاس )mm(کود المنتج
3233521016-3/4"
3233521116-1/2
3233521220-1/2
3233521325-3/4
3233521425-1
3233521532-1
3233521620-1
3233521725-1/2
3233521820-3/4

وصالت کوبلينج ـ نبل بسن داخلي کوبلينج

مقاس )mm(کود المنتج
3233621116-1/2
3233621220-1/2
3233621325-3/4
3233621432-1
3233621525-1
3233621620-3/4"
3233621725-1/2

وصالت کوبلينج ـ نبل کوبلينج

مقاس )mm(کود المنتج
3231321116
3231321220
3231321325
3231321432

نبل بسن خارجي كوبلينجنبل بسن خارجي كوبلينج

نبل كوبلينجنبل كوبلينج

نبل بسن داخلي كوبلينجنبل بسن داخلي كوبلينج
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وصالت کوبلينج ـ کوع بسن خارجي کوبلينج

مقاس )mm(کود المنتج
3231521525-1
3231521732-1

وصالت کوبلينج ـ کوع بسن داخلي کوبلينج

مقاس )mm(کود المنتج
32315211 16-1/2
3231521220-1/2
3231521325-3/4
3231521432-1
3231521525-1

وصالت کوبلينج ـ کوع جداري شائك بسن داخلي کوبلينج
مقاس )mm(کود المنتج
1/2-16 شائك32341411
1/2-20  شائك32341412
3231821220-1/2

كوع بسن خارجي كوبلينجكوع بسن خارجي كوبلينج

كوع جداري شانك بسن داخلي كوبلينجكوع جداري شانك بسن داخلي كوبلينج

كوع بسن داخلي كوبلينجكوع بسن داخلي كوبلينج
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وصالت کوبلينج ـ کوع کوبلينج
مقاس )mm(کود المنتج
3232121116

وصالت کوبلينج ـ محبس کوع کوبلينج

مقاس )mm(کود المنتج
3234321225-1
3234321332*1"
3234331325-3/4

وصالت کوبلينج ـ نبل مخفض کوبلينج

مقاس )mm(کود المنتج
3231421532-20
3231421632-25

وصالت کوبلينج ـ محبس تجميع کوبلينج
مقاس )mm(کود المنتج
3233221116-1/2
3233221220-1/2
3233231225-3/4

حمبس جتميع كوبلينجحمبس جتميع كوبلينج

نبل خمفض كوبلينجنبل خمفض كوبلينج

حمبس كوع كوبلينجحمبس كوع كوبلينج

كوع كوبلينجكوع كوبلينج
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وصالت کوبلينج ـ مشترک مخفض کوبلينج 

مقاس )mm(کود المنتج
3232111525-16-25

وصالت کوبلينج ـ مشترک کوبلينج

مقاس )mm(کود المنتج
3232421116
3232421220
3232421325
3232421432

وصالت کوبلينج ـ مشترک جداري شائک 90 
درجة مسنن داخلي کوبلينج 

مقاس )mm(کود المنتج
3232222116-1/2-16
3222222320-1/2-20

وصالت کوبلينج ـ کوع جداري ذو صفحة بسن 
داخلي کوبلينج

مقاس )mm(کود المنتج
3231921116-1/2
3231921220-1/2

كوع جداري ذو صفحة بسن داخلي كوبلينجكوع جداري ذو صفحة بسن داخلي كوبلينج

مشرتك جداري شائك مشرتك جداري شائك 9090 درجة مسنن داخلي كوبلينج  درجة مسنن داخلي كوبلينج 

مشرتك كوبلينجمشرتك كوبلينج

مشرتك خمفض كوبلينج مشرتك خمفض كوبلينج 
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معدات البطاريةـ  غطاء بطارية مع محبس تصريف الهواء
مقاس )inch(کود المنتج
323380011"

معدات البطارية ـ غطاء بطارية نحاسي بسيط
مقاس )inch(کود المنتج
323300113/4
323300121
323300131,1/4

معدات البطارية ـ بطارية 
عدد التفريعاتمقاس )inch(کود المنتج
323292131-1/2"2B
323293131-1/2"3B
323294131-1/2"4B
323293141,1/4-1/2"4B
323295131-1/2"5B
33296131-1/2"6B
323295141,1/4-1/2"6B
323297131-1/2"7B
323296141,1/4-1/2"7B
323298131-1/2"8B
323297141,1/4-1/2"8B
323299131-1/2"9B
323298141,1/4-1/2"9B
323291131-1/2"10B
323299141,1/4-1/2"10B
323299151-1/2"12B

بطارية بطارية 

غطاء بطارية مع حمبس تصريف اهلواء غطاء بطارية مع حمبس تصريف اهلواء 

غطاء بطارية حناسي بسيط غطاء بطارية حناسي بسيط 
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حمبس غاز كروي حناسيحمبس غاز كروي حناسي

حمبس فلرتحمبس فلرت

حمبس القفل غازي كروي حمبس القفل غازي كروي 

معدات ـ محبس غاز کروي نحاسي
مقاس )inch(کود المنتج
331211011/2
331211023/4
3312110332-1

معدات ـ محبس القفل غازي کروي
مقاس )inch(کود المنتج
331212011

معدات ـ محبس فلتر
مقاس )inch(کود المنتج
324513011/2 - 1/2
324513023/8 - 1/2
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معدات ـ محبس القفل غازي کروي
مقاس )inch(کود المنتج

3245514033/4

معدات ـ حنفية بمحبس حنفيات الغاز

مقاس )inch(کود المنتج
324511011/2

معدات ـ محبس شد وصل مستقيم من طراز ثقيل

مقاس )inch(کود المنتج
324512011/2
324512023/4

حمبس القفل غازي كرويحمبس القفل غازي كروي

حمبس شد وصل مستقيم من طراز ثقيلحمبس شد وصل مستقيم من طراز ثقيل

حنفية مبحبس حنفيات الغازحنفية مبحبس حنفيات الغاز
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معدات البطارية ـ برغی صمام تصريف الهواء

مقاس )inch(کود المنتج
32330111/4

معدات البطارية ـ علبة تجميع کاملة
مقاس )mm(کود المنتج
3233301145-45
3233301545-65
3233301645-95

معدات التثبيت ـ قاعدة التثبيت
مقاس )mm(کود المنتج
3233401173
32334012153
 ضعفين  32334013245
 ثنی  32334014245
32334015280
32334016500
 ثنی  32334017280
32334018Package

برغی صمام تصريف اهلواءبرغی صمام تصريف اهلواء

قاعدة التثبيتقاعدة التثبيت

علبة جتميع كاملةعلبة جتميع كاملة
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وصالت مقلوظة ـ نبل بسن خارجي )قلب(

مقاس )inch(کود المنتج
323276111/2
323276123/4
323276131
323276141,1/4

وصالت مقلوظة ـ نبل بسن خارجي )قلب( مخفض
مقاس )inch(کود المنتج
323266111/2 - 3/4
323266121 - 3/4

وصالت مقلوظة ـ نبل بسن داخلي وخارجي )قلب( 
مخفض

مقاس )inch(کود المنتج
323286111/2
323286123/4
323286131"

نبل بسن خارجي )قلب(نبل بسن خارجي )قلب(

نبل بسن داخلي وخارجي )قلب( خمفضنبل بسن داخلي وخارجي )قلب( خمفض

نبل بسن خارجي )قلب( خمفضنبل بسن خارجي )قلب( خمفض
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وصالت مقلوظة ـ نبل مخفض بسن داخلي وخارجي 
مقاس )inch(کود المنتج
سن خارجي 1/2 سن داخلي 323256103/4
سن خارجي 3/4 سن داخلي 323256111/2
سن خارجي 1 سن داخلي 323256121/2
سن خارجي 1 سن داخلي 323256133/4
سن خارجي 1 سن داخلي 323256141,1/4
سن خارجي 3/4 سن داخلي 323256151,1/4
سن خارجي 1/2 سن داخلي 323256161,1/4
سن خارجي 1,1/4 سن داخلي 323256171/2
سن خارجي 1,1/4 سن داخلي 323256183/4
سن خارجي 1,1/4 سن داخلي 323256191
سن خارجي 3/4 سن داخلي 323256201

وصالت مقلوظةـ  کوع سنة داخلية * خارجية
مقاس )inch(کود المنتج
323176111/2
323176123/4
323176131

مقص األنابيب
مقاس )mm(کود المنتج
3244950132-16

نبل خمفض بسن داخلي وخارجي نبل خمفض بسن داخلي وخارجي 

مقص األنابيبمقص األنابيب

كوع سنة داخلية كوع سنة داخلية ** خارجية خارجية
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أدات الضبط
مقاس )mm(کود المنتج
3234711116
3234711220
3234711325
3234711432
3234711540

جهاز کبس هيدروليک لألنابيب والوصالت ذات خمس 
طبقات

مقاس )mm(کود المنتج
324496011

جهاز قص األنابيب
مقاس )mm(کود المنتج
3244970140-63

أدات الضبطأدات الضبط

جهاز قص األنابيبجهاز قص األنابيب

جهاز كبس هيدروليك لألنابيب والوصالت ذات مخس طبقاتجهاز كبس هيدروليك لألنابيب والوصالت ذات مخس طبقات
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مشبک
مقاس )inch(کود المنتج
323420131

قاعدة البطارية
مقاس )inch(کود المنتج
323460131

برغی قاعدة البطارية
مقاس )mm(کود المنتج

323421111

مشبكمشبك

برغی قاعدة البطاريةبرغی قاعدة البطارية

قاعدة البطاريةقاعدة البطارية
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عبوة فک وقالب الکبس ألنابيب ذات خمس 
طبقات

مقاس )mm(کود المنتج
3244980116-32

فک جهاز کبس أنابيب ذات خمس طبقات

مقاس )mm(کود المنتج
3244980240-50
3244980363

قالب کبس أنابيب ذات خمس طبقات

مقاس )mm(کود المنتج
3244990132-16
32449902
32449903

عبوة فك وقالب الكبس ألنابيب ذات مخس طبقاتعبوة فك وقالب الكبس ألنابيب ذات مخس طبقات

قالب كبس أنابيب ذات مخس طبقاتقالب كبس أنابيب ذات مخس طبقات

فك جهاز كبس أنابيب ذات مخس طبقاتفك جهاز كبس أنابيب ذات مخس طبقات
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تفلون كواقي حلقة ستنليس لوصلة ذات خمس 
طبقات

مقاس )mm(کود المنتج
3242231116
3242231220
3242231325
3242231432

غطاء مطاطي لحلقة ستنليس لوصلة ذات خمس طبقات

مقاس )mm(کود المنتج
3242251116
3242251220
3242251325
3242251432

حلقة نحاسية لوصالت کوبلينج خاصة بأنابيب 
ذات خمس طبقات

مقاس )mm(کود المنتج
3242261116
3242261220

25
32

تفلون واقي حلقة ستنليس لوصلة ذات مخس طبقاتتفلون واقي حلقة ستنليس لوصلة ذات مخس طبقات

حلقة حناسية لوصالت كوبلينج خاصة بأنابيب ذات مخس طبقاتحلقة حناسية لوصالت كوبلينج خاصة بأنابيب ذات مخس طبقات

غطاء مطاطي حللقة ستنليس لوصلة مخس طبقاتغطاء مطاطي حللقة ستنليس لوصلة مخس طبقات
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رغوة أنبوبية
مقاس )mm(کود المنتج
3234900116
3234900220
3234900325
3234900432

EPE و  XPE  رغوة األرضية

مقاس )mm(کود المنتج
32449701   XPE20 * 2500
32449702   XPE20 * 2500

حلقة ستنليس توصيل کبس
مقاس )mm(کود المنتج
3242211116
3242211220
3242211325
3242211432

حلقة توصيل مطاطية لعدم التسرب EPDM خمس طبقات
مقاس )mm(کود المنتج
324221116
324221220
324221325
324221432

رغوة أنبوبيةرغوة أنبوبية

حلقة توصيل مطاطية لعدم التسرب حلقة توصيل مطاطية لعدم التسرب EPDMEPDM مخس طبقات مخس طبقات

  EPEEPE  و و XPEXPE رغوة األرضية رغوة األرضية

حلقة ستنليس توصيل كبسحلقة ستنليس توصيل كبس
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عمود دش کالسيکي
مقاس )mm(کود المنتج
3244961116
3244962120

عمود دش علی شکل عصا

مقاس )mm(کود المنتج
3244961216
3244962220

وردة مسطحة بالستيک
مقاس )mm(کود المنتج
3242241116
3242241220

قفيز شائک
مقاس )mm(کود المنتج
3244960116

عمود دش كالسيكيعمود دش كالسيكي

قفيز شائكقفيز شائك

عمود دش علی شكل عصاعمود دش علی شكل عصا

وردة مسطحة بالستيكوردة مسطحة بالستيك
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أنابيب ووصالت التعشيق الديناميکي
PP للمجاري



158159

أنابيب ووصالت التعشيق الديناميكي )بوش فيت( أنابيب ووصالت التعشيق الديناميكي )بوش فيت( PPPP للمجاري   للمجاري   

أدی تطور العلوم يف خمتلف اجملاالت إیل أن تتطور املنتجات املقدمة إیل السوق وتصبح مالئمة الحتياجات 
املستهلكني العصرية أكثر فأكثر.

ما أنتجته الشركة من أنابيب ووصالت البوش فيت PP للمجاري تكون هلا مزايا األنظمة السابقة مثل: بي 
يف سي والبولي إيثيلني واحلديد الزهر وتفقد عيوبها.

مت تصنيع منتجات PP للمجاري موافقة ملواصفة DIN-19560 األملانية من املواد األولية PP-FR، وهلا 
دوام طويل بفضل متتعها باحلد األقصی للمقاومة امليكانيكية. هلا احلد األدنی لالحتكاك أمام تدفق العوادم 
إضافة إیل خفة وزنها وبساطة تركيبها وتوصيلها وهي آمنة بالكامل يف ظروف احلريق خالفًا ألنابيب البولي 

إيثيلني.

لقد أحدثت أنابيب البوش فيت نقلة نوعية يف مرحلة تصميم وتنفيذ شبكات جماري املباني بسبب متتعها 
مبزايا متفردة.

املميزات  املميزات   

EN 681-1- و 2000-1-1451 و DIN-4060 و DIN-19560 موافقة ملواصفات PP-FR مصنوعة من
1996

	DIN-4102-B1 األمان الكامل يف ظروف نشوب احلريق وفقًا ملعيار
الرتكيب السريع والبسيط

الوزن اخلفيف مقارنة بسائر األنظمة مثل: املصنوعة من احلديد الزهر والبوليمر
مقاومة عالية للصدمة والضغط

حلقات مضادة للتسرب بتقنيات متطورة أملانية الصنع
الدقة والصياغة احلصرية للحلقات املطاطية املضادة للتسرب املقاومة للمركبات الكيمياوية

مواطن االستخدام  مواطن االستخدام   

أنظمة الصرف الصحي للمباني والفنادق واملستشفيات
جتميع مياه املطر وتوصيل شبكة الصرف الصحي للمدينة

االستخدام يف الصناعات وخمتلف املختربات مع مراعاة جدول املقاومة الكيمياوية
أنابيب إخالء الصرف الصحي مثل: األنابيب القائمة، األنابيب األفقية واألنابيب األفقية الرئيسية

أنابيب جتميع مياه املطر تشمل األنابيب القائمة واألنابيب األفقية الرئيسية
أنابيب شفط اهلواء وتهوية اجملاري وهي: األنابيب القائمة، األنابيب األفقية واألنابيب بالرتكيب السطحي

انقسامات شبكة الصرف الصحي للمدينة
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مقاومة عالية للتفاعالت الكيمياوية مطابقة ملواصفات استخدامها
ذات سطوح مصقولة ومستوية جدًا وبال حواف وزوائد مما ال تؤثر علی انسيابة املياه

PE وأنابيب PVC مقاومة للمجاري الباردة واحلارة يف داخل املبنی وخارجه مقارنة بأنابيب
مضادة للتآكل والتحلل والصدأ والتأكسد مقارنة بأنابيب معدنية وأنابيب أسبست

العمر االفرتاضي 50 إیل 100 سنة لألنابيب والوصالت والوردات املضادة للتسرب
مرونة عالية مقارنة بأنابيب حديد الزهر واألسبست وعلی اخلصوص أثناء انزالق األرض واملبنی

PE و PVC مقاومة حرارية عالية مقارنة ألنابيب
املقاومة الكيمياوية العالية خاصة حلمض السولفوريك الكيمياحيوي املوجود يف اجملاري مقارنة بأنابيب أسبست

مقاومة للتجلد والصدمة مقارنة بأنابيب PVC واحلديد الزهر
مقاومة لنقل الصوت واحلماية من التلوث الصوتي مقارنة بسائر األنابيب

بوليصة التأمني لـعشر سنوات مقارنة باألنابيب األخری
الرصاص  مركبات  وجود  عدم  بسبب  الزهر  واحلديد  وأسبست   PVC بأنابيب  مقارنة  للبيئة  صديقة 

والقصدير فيها
الزهر واألسبست مع معامل االحتكاك  بأنابيب احلديد  مستوی مصقول وباحلد األدنی للرتسب مقارنة 

)c>150( املنخفضة جدًا
االحتكاك واخلشونة القليلة واهليدروليكا املثلی مقارنة بأنابيب احلديد الزهر واألسبست

يلزم أن تكون تفريعة املخرج للصرف الصحي املتصلة باألنبوب األفقي أو األنبوب الرئيسي قابلة للفصل 
)كما جاء يف املبحث السادس عشر من دليل مواصفات املبنی الوطنية( بينما مل تكن هذه القابلية موجودة 

.PVC و PE يف أنابيب

املقاومة الكيمياوية  املقاومة الكيمياوية   

تعد أنبوب البولي بروبيلن من أكثر املواد مقاومة لتدفق السوائل الكيماوية. أهم ميزة لـPP أنها ذات مقاومة 
عالية حلامض سولفوريك الكيمياحيوي املوجود يف شبكة الصرف الصحي للمدينة واملنازل.

املواد األولية واملواد املستخدمة  املواد األولية واملواد املستخدمة   

 )Kg/m3 933( يكون البولي بروبيلن والذي ُيستهلك لتصنيع الوصالت واألنابيب البوش فيت ذو وزن خاص
مما يتسبب يف أن يكون أخف من احلديد الزهر 8/5 مرة، و %50 بالنسبة لـPVC، ويف الوقت نفسه ليست 

له انكسارية PVC ومل تستخدم فيه مكونات الرصاص والقصدير.
ومبا أن كل أجزاء األنابيب والوصالت تكون لطرف منها مكان خاص الستقرار احللقة املضادة للتسرب 
وطرفها اآلخر مائل يفضي األمر إیل أن يكون توصيل بعضها ببعض يتم بسهولة وبال حاجة إیل غراء أو حلام 

أو سائر األعمال امُلتلفة للوقت. 
يذكر أن معيار DIN 19560 أصبح اآلن خاضعًا ملواصفة EN 1451 األوروبية، وحسب هذا األخري صارت 

مقاومة املواد األولية ألنابيب اجملاري PP للحريق منوطة باتباع املواصفات واملعايري الوطنية واإلقليمية.
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مقارنة أنظمة الصرف الصحي

بوش فيت PP-FR مواصفات
PVCالبولي إيثيلينالحديد الزهرللمجاري

قابل لالنکسارمتوسطعالعالمقاومة للصدمة

 صعب مع معامل ثقةصعب للغايةبسيطالترکيب والتوصيل
متوسطمنخفضة

 السطح المستوي
نعمالالنعموالمصقول

متوسطمتوسطضعيفعالمقاومة المواد الکيمياوية

خفيفمتوسطثقيل للغايةخفيف جداًالوزن

سهلصعبصعبسهلالنقل

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 50 بطرف جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130201250
35130501500
351307011000
351309012000
351311013000

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 50 بطرفين جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130601500
351308011000
351310012000
351312013000

أنبوب أنبوب 5050 بطرف جلبة بطرف جلبة

أنبوب أنبوب 5050 بطرفني جلبة بطرفني جلبة
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أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 75 بطرفين 
جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130602500
351308021000
351310022000
351312023000

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 110 بطرف جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130204250
35130504500
351307041000
351309042000
351311043000

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 75 بطرف جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130202250
35130502500
351307021000
351309022000
351311023000

أنبوب أنبوب 7575 بطرفني جلبة بطرفني جلبة

أنبوب أنبوب 7575 بطرف جلبة بطرف جلبة

أنبوب أنبوب 110110 بطرف جلبة بطرف جلبة
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أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 110 
بطرفين جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130604500
351308041000
351310042000
351312043000

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 125 بطرف 
جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130205250
35130505500
351307051000
351309052000
351311053000

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 125 بطرفين جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130605500
351308051000
351310052000
351312053000

أنبوب أنبوب 125125 بطرف جلبة بطرف جلبة

أنبوب أنبوب 110110 بطرفين جلبة بطرفين جلبة

أنبوب أنبوب 125125 بطرفني جلبة بطرفني جلبة
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أنابيب ووصالت بوش فيتـ  مسلوب

مقاس )mm(کود المنتج
3523020775-50
35230208110-50
35230209110-75
35230210125-110
35230211160-110
35230212160-125

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ سيفون مخفض

مقاس )mm(کود المنتج
35230305125-110

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 160 بطرفين جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130606500
351308061000
351310062000
351312063000

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ أنبوب 160 بطرف جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
35130206250
35130506500
351307061000
351309062000
351311063000

أنبوب أنبوب 160160 بطرف جلبة بطرف جلبة

سيفون خمفضسيفون خمفض

أنبوب أنبوب 160160 بطرفني جلبة بطرفني جلبة

مسلوبمسلوب
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أنابيب ووصالت بوش فيت ـ سيفون 

مقاس )mm(کود المنتج
3523030150
3523030275
35230304110

أنابيب ووصالت بوش فيتـ  سيفون مخفض ذو 
عمود طويل

مقاس )mm(کود المنتج
3525150163-50
35250505125-110

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ سيفون مخفض 
مجّمع ذو عمود طويل

مقاس )mm(کود المنتج
3525050275
35250504110
35250505125

سيفونسيفون  

سيفون خمفض جمّمع ذو عمود طويلسيفون خمفض جمّمع ذو عمود طويل

سيفون خمفض ذو عمود طويلسيفون خمفض ذو عمود طويل
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أنابيب ووصالت بوش فيت ـ سيفون مخفض ذو 
عمود قصير بقطعة واحدة

مقاس )mm(کود المنتج
3525040150
3525040275
35250404110

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ کوع 87 درجة

مقاس )mm(کود المنتج
3523060150
3523060275
35230604110
35230605125
35230606160

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ کوع 45 درجة

مقاس )mm(کود المنتج
3523070150
3523070275
35230704110
35230705125
35230706160

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ جلبة

مقاس )mm(کود المنتج
3523010150
3523010275
35230104110
35230105125
35230106160

سيفون خمفض ذو عمود قصري بقطعة واحدةسيفون خمفض ذو عمود قصري بقطعة واحدة

كوع كوع 4545 درجة درجة

جلبةجلبة

كوع كوع 8787 درجة درجة
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أنابيب ووصالت بوش فيت ـ مشترك 87 درجة

مقاس )mm(کود المنتج
3523100150
3523100275
35231004110
35231005125
35231006160

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ مشترك 87 درجة مخفض

مقاس )mm(کود المنتج
3523110775-50
35231108110-50
35231109110-75
35231110125-110
35231111160-110
35231112160-125

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ کوع 30 درجة

مقاس )mm(کود المنتج
3523080150
3523080275
35230804110
35230805125
35230806160

مشرتك مشرتك 8787 درجة درجة

كوع كوع 3030 درجة درجة

مشرتك مشرتك 8787 درجة خمفض درجة خمفض
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أنابيب ووصالت بوش فيت ـ مشترك 45 درجة مخفض

مقاس )mm(کود المنتج
3523130775-50
35231308110-50
35231309110-75
35231310125-110
35231311160-110
35231312125-160

أنابيب ووصالت بوش فيتـ  صليبة 45 درجة

مقاس )mm(کود المنتج
35231504110

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ مشترك 45 درجة

مقاس )mm(کود المنتج
3523120150
3523120275
35231204110
35231205125
35231206160

مشرتك مشرتك 4545 درجة  درجة 

مشرتك مشرتك 4545 درجة خمفض درجة خمفض

صليبة صليبة 4545 درجة  درجة 
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أنابيب ووصالت بوش فيت ـ طبة کب

مقاس )mm(کود المنتج
3523160150
3523160275
35231604110
35231605125
35231606160

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ الحلقة المطاطية

مقاس )mm(کود املنتج
3525180150
3525180275
35251804110
35251805125
35251806160

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ قفيز ماسور جداري ثابت ذو 
قاعدة

مقاس )mm(کود المنتج
3530190150
3530190275
35301904110
35301905125
35301906160

طبة كبطبة كب

احللقة املطاطيةاحللقة املطاطية

قفيز ماسور جداري ثابت ذو قاعدةقفيز ماسور جداري ثابت ذو قاعدة



170171

أنابيب ووصالت بوش فيتـ  أنبوب بشکل العصا للسطح

مقاس )mm(کود المنتج
3525170150
3525170275
35251704110

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ مشترك بسدة

مقاس )mm(کود المنتج
3523140150
3523140275
35231404110
35231405125

)T( أنابيب ووصالت بوش فيت ـ قفيز ماسور سقفي

مقاس )mm(کود المنتج
3530200150
3530200275
35302004110
35302005125
35302006160

))TT( قفيز ماسور سقفي )قفيز ماسور سقفي

أنبوب بشكل العصا للسطحأنبوب بشكل العصا للسطح

مشرتك بسدةمشرتك بسدة
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أنابيب ووصالت بوش فيت ـ طبة تسليک

مقاس )mm(کود المنتج
3523211075
35232111110
35232112125

أنابيب ووصالت بوش فيتـ  باب طبة تسليک

مقاس )mm(کود المنتج
3523311075
35233111110
35233112125

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ سيفون دبل
مقاس )mm(کود المنتج
35235110110
35235111125
35235112160

أنابيب ووصالت بوش فيت ـ کوع طويل 87 درجة

مقاس )mm(کود المنتج
35234110110
35234111125
35234112160

طبة تسليكطبة تسليك

سيفون دبل	سيفون دبل	

باب طبة تسليك باب طبة تسليك 

كوع طويل كوع طويل 8787 درجة درجة
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أنواع الخراطيم
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اخلرطوم  اخلرطوم   

للخراطيم استخدامات عدة يف املنازل ويف الصناعة وغريها ملا هلا من مرونة مالئمة. نوعية اخلرطوم تناط 
بأسباب شتی منها: املواد األولية، صياغة املواد، طريقة اإلنتاج ومعدات اإلنتاج. يتم إنتاج خراطيم هذه الشركة 
بطريقة  املعتاد  اخلراطيم يف  والصناعة. حتاك  الري  لالستخدام يف جمال  أحجام  وبعدة  متعددة  تصاميم  يف 
حلقوية أو مسلسلة من خيوط بوليسرت مما تكّون طبقة تؤدي إیل زيادة مقاومة اخلرطوم للضغط وسائر العوامل.

أهم ميزات اخلرطوم هي:

املرونة واخلفة
انتظام مساكة طبقيت اخلرطوم

االلتصاق املالئم للطبقتني
النجاح يف اختبار ضغط االنفجار
النجاح يف اختبار التقادم املسرَّع

استخدام مواد PVC لرفع املقاومة والسلوك
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أنواع الخراطيم ـ خرطوم شفاف ذو طبقتين بخيط

مقاس )mm(کود المنتج
3311010120
3311010225
3311010332

أنواع الخراطيم ـ خرطوم ألوان ذو طبقتين بخيط

مقاس )mm(کود المنتج
3311020120
3311020225
3311020332

أنواع الخراطيم ـ خرطوم درسا

مقاس )mm(کود المنتج
3311030120
3311030225

أنواع الخراطيم ـ خرطوم ذو طبقتين بالخيوط )مرواريد(

مقاس )mm(کود المنتج
3311040120
3311040225
3311040332

خرطوم شفاف ذو طبقتني خبيطخرطوم شفاف ذو طبقتني خبيط

خرطوم ذو طبقتني بالخيوط )مرواريد(خرطوم ذو طبقتني بالخيوط )مرواريد(

خرطوم ألوان ذو طبقتني خبيطخرطوم ألوان ذو طبقتني خبيط

خرطوم درساخرطوم درسا
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أنواع الخراطيم ـ خرطوم غاز حية

مقاس )mm(کود المنتج
331203013/8
331203025/16

أنواع الخراطيم ـ خرطوم غاز فرنسي

مقاس )mm(کود المنتج
331203033/8
331203045/16

أنواع الخراطيم ـ خرطوم غاز ألوان بخيط

مقاس )mm(کود المنتج
331202023/8
331202035/16

أنواع الخراطيمـ  خرطوم مکيف صحراوي أسود
کود المنتج
33130102

أنواع الخراطيمـ  خرطوم مکيف صحراوي أبيض

کود المنتج
33130101

خرطوم غاز حيةخرطوم غاز حية

خرطوم غاز ألوان خبيطخرطوم غاز ألوان خبيط

خرطوم غاز فرنسيخرطوم غاز فرنسي
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النايلون  النايلون   

أدت  "النايلون".   )LDPE( الكثافة  املنخفض  إيثيلني  البولي  أساس  علی   Blown Film إنتاج  ي  مُسّ لقد 
النعومة واملتانة هلذه األسرة من البولي إثيلني إیل مميزات ميكانيكية مرغوب فيها مما أفضت بدورها إیل 

زيادة طلب النايلون يف أسواق البالد. أهم ميزات خراطيم هذه الشركة كما يلي:

استخدام  استخدام   

لقد امتزجت شرائط نايلون حبياتنا اليومية وهلا استخدامات كثرية مبا فيها صناعات التعبئة والتغليف.

صناعة التغليف:
الكرتونات  تغليف  فيتم  التغليف.  صناعة  يف  إيثيلني  البولي  شرائط  الستخدام  جدًا  واسع  جمال  هناك 

.Shrink Pack :والقنينات واألواني وسائر املنتجات بهذه الشرائط والذي يقال له
ومثال علی هذا االستخدام الواسع: النايلون الذي يلف قنينات املشروبات الغازية أو املياه املعدنية أو كرتونات 

املواد الغذائية مثل: البسكويت أو املعلبات من أمثال تونة وغريها.
يف املعتاد يكون عرض هذه الشرائط ما بني 35 إیل 70 سم، ومسكها من 60 إیل 90 ميكرون حسب 

طلبية الزبون.
Pal- هو تغليف األشياء األكثر حجمًا والذي يتم عرب جهاز يدعی Shrink Pack  استخدام آخر لـشرائط

let Shrink، فكرتونات الثالجات والغساالت وأمثاهلا يتم تغليفها بهذا اجلهاز. يرتاوح عرض هذا النوع من 
التغليف 50 سم إیل أكثر من مرتين عادًة.

استخدامات عامة:
أضرار  من  واحلماية  البنايات  وخمتلف  للمستودعات  املؤقتة  للتغطية  العريضة  النايلون  شرائط  تستخدم 
تسببها املياه واهلواء والغبار وغريها؛ كما ميكن استخدام شرائط البولي إيثيلني ذات الطبقة الواحدة واليت 
أنتجتها شركة ألربز ستاره كلبايكان بأعراض ومساكات خمتلفة يف جماالت عامة مثل: املنازل والزراعة و...

النايلون
مقاس )mm(کود المنتج
نايلون ذو طبقتين 1.3، عرض 100 سم34020101
نايلون ذو طبقة 0.8، عرض 108 سم34010101

تقدر الشرکة علی إنتاج شرائط نايلون 
بأعراض وسماکات مختلفة.
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