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دادن سه  قرار  لوحه  با سر  گلپایگان  گروه صنعتی تك ستاره 
فضای  یك  در  توانسته  مداری  مشتری  و  نوآوری  كیفیت،   اصل 
رقابتی،  رضایت مشتریان خود را تضمین كند. اكنون با گذشت بیش 
از یك دهه از فعالیت شركت به لطف خداوند و همت و اندیشه ی 
متخصصان و كاركنان خود توانسته همگام با نیاز مشتریان و علم 
روز دنیا و آخرین استانداردهای مربوطه روند ارتقا كیفی محصوالت 

خود را ادامه داده و سبد كاالی مصرف كنندگان را كامل كند.

TakTak
 Setareh  Setareh 

Golpayegan Golpayegan 
Co.Co.

Message from head manager
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ن  یگا گلپا ه  ر ستا تک  صنعتی  ه  و گر یخچه  ر تا

عالمت  با  طاالری  اخوان  توسط   1382 سال  در  خاص(  )سهامی  گلپایگان  ستاره  تك  تولیدی  شرکت 
اختصاری TG بنیان نهاده شد. محصوالت اولیه شرکت با عنوان برند تك ستاره گلپایگان و تحت عنوان 

تولید کننده لوله و اتصاالت PVC و پلی اتیلن ثبت شدند.

شرکت نگین ستاره گلپایگان در سال 1389 با تولید اتصاالت پلی اتیلن شروع به فعالیت کرد و در سال 
1393 با هدف توسعه تولیدات در زمینه اتصاالت پلی اتیلن با تغییر خط به اتصاالت رزوه ای،  پلی اتیلن و 

PVC فعالیت خود را با نام تجاری NP ادامه داد.

در سال 1392 با هدف بازاریاب، فروش و تکمیل سبد کاالی مصرف کنندگان، شرکت البرز ستاره گلپایگان 
تاسیس گردید و در سال 1393 با توزیع محصوالت تك الیه )P.P (، پنج الیه، پوش فیت P.P فاضالبی، انواع 

شیلنگ و نایلون با نام تجاری نیوان پایپ )Nivan Pipe( رسماً شروع به فعالیت کرد.

شرکت با به کارگیری استعداد نیروهای توانمند،  دانش فنی روز،  توسعه مداوم کسب و کار و ارتقاء 
خطوط و امکانات تولید، به طور مستمر رشد کرده و با گسترش تولیدات خود در زمینه لوله و اتصاالت 
توانسته سبد کاالیی مورد نظر مصرف کننده را کامل و تولیدات متنوعی را به صورت مجزا به مشتریان 

خود ارائه نماید.

اکنون کارخانه تك ستاره گلپایگان با بیش از 60000 متر مربع مساحت، واقع در شهرك صنعتی گلپایگان 
به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان در زمینه لوله و اتصاالت شناخته شده است. 

مدیران شرکت تك ستاره گلپایگان با تکیه بر تالش و کار گروهی،  تاکید بر تعهدات سازمانی و رعایت 
ارزش ها موارد ذیل را سر لوحه کار خویش قرار داده است:

افزایش کیفیت محصوالت از طریق کنترل های اثر بخش مطابق با استانداردهای مرتبط

بهبود مستمر عملکرد فرایندها و پیاده سازی سیستم های مدیریت روز آمد

افزایش سهم بازار و عرضه محصوالت در بازارهای داخل و خارج

آموزش مداوم پرسنل جهت به روز بودن اطالعات آنان و آگاهی کامل از اهداف سازمان

افزایش سطح رفاه کارکنان

تعهد به مسئولیت پذیر بودن در مقابل کلیه ذینفعان شرکت از قبیل )سهامداران، نمایندگان، ...(

کاهش و پیشگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار

رعایت الزامات قانونی در رابطه با جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای

مشتری محوری با هدف ارتقاء سطح رضایت مشتری
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ن  مو ز آ و  کیفیت  کنترل  حد  ا و

واحد کنترل کیفیت شرکت تك ستاره گلپایگان با بهره گیری از کارشناسان مجرب کلیه محصوالت تولیدی را 
در تمامی مراحل تولید،  مورد ارزیابی و آزمون قرار می دهد. نتایج بعد از چندین بار نمونه گیری در آزمایشگاه 

ثبت سیستم شده و به واحد کنترل کیفی اعالم می شود.
تولید،  مراحل  تمامی  در  می باشد.   )ISIRI( ایران  ملی  استاندارد  اساس  بر  شرکت  در  کیفیت  کنترل  فرآیند 

محصوالت از لحاظ کیفی کنترل می شوند.
اندازه گیری،  کالیبراسیون، تجهیزات  اجرای  بر  انجام شده جهت نظارت  آزمایش های  نتایج  دریافت و تحلیل 
طراحی چك لیست های کنترل کیفی محصول، کنترل و نظارت بر نحوه انبارداری و کنترل نحوه چیدمان و مدت 

زمان نگهداری لوله و اتصاالت در انبار، از وظایف واحد کنترل کیفی می باشد.
 در آزمایشگاه شرکت جهت اطمینان از کیفیت محصوالت تولیدی آزمایش های زیر به روی محصوالت انجام می گیرد:

آزمون کنترل کیفیت و فرموالسیون مواد

آزمون کنترل کیفیت در حین تولید

آزمون کنترل کیفیت پس از تولید )در مرحله بسته بندی(

کنترل محصوالت توسط واحد QC در سه شیفت کاری

تست و کنترل همیشگی محصوالت مانند تست دی کلرومتان، وایکت، ضربه، ابعاد، حرارت، فشار و ...

 )INSO 6980-1( شاخص جریان مذاب

)INSO 7090-1( تعیین دانسیته

)ISO 6964( تعیین درصد کربن

)INSO 17140-3( تست کشش

)ISiRi 12181-1( آزمون فشار هیدرواستاتیك

)INSO 17614( آزمون برگشت حرارت

)INSO 2412( اندازه گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله

)ISiRi 7186-6( زمان القاء اکسایش OIT آزمون

)ISO 18553( آزمون تعیین پخش و توزیع دوده

آزمون ESCR )رشد ترك(

کنترل محصوالت توسط واحد QC در هر سه شیفت کاری
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توسعه  و  تحقیق  حد  ا و

واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانه ها هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی در بخش صنعت هستند. مفهوم 
تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید درباره محصوالت، فرآیندها، خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصوالت، 
بازار را پوشش دهی نماید. واحد تحقیق و توسعه  یافته است، که نیازهای  فرآیندها و خدمات جدید و توسعه 
شرکت تك ستاره گلپایگان فعالیت خود را از سال 93 آغاز نموده و این واحد سعی دارد با مبنا قرار دادن هدف 
وجودی و در راستای برنامه ریزی استراتژیك شرکت با پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم همراستا با نیازهای 
بازار و پیش بینی نیازهای آینده، محصوالت جدیدی را روانه بازار سازد یا بر محصوالت موجود بازنگری نماید.

فعالیت واحد تحقیق وتوسعه بر مبنای موارد زیر اولویت بندی گردیده است: 

تدوین و پیاده سازی برنامه های استراتژیك و عملیاتی

تلخیص و بهره  برداری از منابع علمی جهت بکارگیری آخرین روش های علمی  در فرآیند امور

بررسی آخرین دستاوردهای صنعتی دنیا و انطباق یافته های علمی و تجربی حاصله

پیاده سازی برنامه های عملکردی

کوشش در شناخت مسائل و مشکالت فرآیند تولید و رفع آنها جهت اطمینان خاطر مشتریان

نوآوری در ساخت قالب ها و قطعات

تالش جهت هرچه بهتر نمودن کیفیت محصوالت تولیدی

برگزاری کالس های آموزشی جهت نمایندگان و تاسیسات کاران

ایجاد پایانه اطالع رسانی

ایجاد و گسترش وب سایت در جهت ایجاد پایگاه داده و اطالع رسانی

تالش جهت افزایش ارتقا سطح دانش، مهارت و بهره وری کارکنان شرکت
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ه  یشگا ما ز آ حد  ا و

گروه صنعتی تك ستاره گلپایگان )تك ستاره، نگین ستاره و البرز ستاره( همزمان با بهره برداری و شروع 
را  استاندارد  معیارهای  توانست  موجود  تجهیزات  به  توجه  با  که  نمود  خود  آزمایشگاه  تجهیز  به  اقدام  تولید، 
برآورده نموده و با انجام تست های مدون در استانداردهای ملی موفق به کسب گواهینامه های استاندارد مربوط 
به محصوالت خود گردید. استفاده از نیروهای متخصص و کارآزموده، آزمایشگاه شرکت را موفق به تحقق هدف 

بعدی خود کسب گواهینامه ISO 17025 نمود.

دارای استانداردهای:

)PVC-U( مورد مصرف در تخلیه فاضالب  9119 برای محصول: لوله و اتصاالت پلی وینیل کلراید سخت 
ساختمان

)PVC-U( مورد مصرف در تخلیه فاضالب زیر زمینی  9118 برای محصول: لوله پلی وینیل کلرید سخت 
بدون فشار

13361 برای محصول: لوله پلی وینیل سخت )PVC-U( برای کاربردهای آبرسانی و فاضالب و زهکشی تحت 
فشار مدفون در خاك و باالی سطح زمین

دارای گواهینامه فنی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی 

دارای ایزو- آی ای سی 17025

11105 : لوله pvc برای عبور کابل برق و مخابرات 

7607 : برای لوله های قطره ای پلی اتیلن 

Pe 100 , Pe 80 2-14427 : برای لوله های پلی اتیلن سنگین

3-14427 : برای اتصاالت پلی اتیلن جوشی

)PPRC( 6314 : برای لوله های تك الیه پلی پروپلین

PERT-AL-PERT 12753 : برای لوله های پنج الیه از نوع

21264 : برای اتصاالت پلی اتیلن مکانیکی 

دارای تاییدیه آب و خاك از وزارت جهاد کشاورزی

ISO 9001:2008 ،ISO 14001:2004 ،OHSAS 18001 :2007 گواهینامه

مجهز به سیستم گراوی متریك کلیه خطوط

مجهز به سیستم آلتروسنیك کلیه خطوط

عرضه لوله به صورت کالف یا شاخه

قابلیت کالف کردن لوله در متراژهای مختلف

استاندارد 11215 لوله PVC عبور کابل برق

استاندارد 1-12142 لوله PVC برای ناودانی

تاییدیه نوار تیپ از وزارت جهاد کشاورزی
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مذاب ن  یا جر شاخص 

 در این آزمون جریان پذیری مواد در دما، فشار و زمان ثابت اندازه گیری  می شود
 و از نتایج حاصل چگونگی رفتار مواد در داخل اکسترودر بررسی می گردد.
و   ISO1133 استاندارد  طبق  محصول  و  اولیه  مواد  روی  بر  آزمون  این 
زیر  جدول  طبق  نتایج  و  شده  انجام   INSO 6980-1 ایران  ملی  استاندارد 

ارزیابی می گردد.

تفاوت بیش از 25% شاخص جریان مذاب مواد اولیه و محصول تنظیمات 
مجدد در پروسه تولید را طلب می کند.

نسیته ا د تعیین 

این آزمون به روی هر پارتی از مواد اولیه یا محصول تولیدی بر اساس 
زیر  جدول  طبق  آن  نتایج  و  می پذیرد  انجام   INSO 7090-1 استاندارد 

ارزیابی می گردد.
عدد دانسیته به طور کلی معرف نوع پلیمر بوده و در شرایط مشابه )در 
مقاومت کشش،  دانسیته  باال رفتن عدد  با  اولیه(  اتیلن مخصوص  پلی  یك 
ضریب االستیسیته، مقاومت در برابر حالل ها و مواد شیمیایی و نفوذ پذیری 
در برابر گازها زیاد می شود. این عدد در محصول معرف کیفیت فرایند تولید 
و بهینه بودن شرایط آن و تآثیر آن ها به روی ساختمان مولکولی پلی اتیلن 

می باشد.

MFI   g/10minوزنه kgدما C˚ نوع پلی اتیلن
g/cm³ دانسیته

LDPE1902.16MFI<1
HDPE1905MFI<0.7

دانسیته g/cm³نوع پلی اتیلن
LDPE0/910-0/945
HDPE0/941-0/965
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ISO 6964 د  ر ا ند ستا ا  / ) ه د و د ( بن  کر درصد  تعیین 

به علت اطمینان از مقاومت این محصوالت در مقابل تابش اشعه مخرب خورشیدی، این آزمون طبق استاندارد 
ASTM 1009 و ISIRI 7175-2 بر روی مواد اولیه و محصول انجام می شود و بایستی درصد دوده بدست آمده 
بین 2% الی 2/5% باشد. این آزمون از کوره الکتریکی در دمای 600 و 900 درجه سانتیگراد استفاده می شود. این 

آزمون بخصوص برای لوله های LDPE که بر روی سطح زمین قرار می گیرند بسیار مهم و اساسی می باشد.

INSO 2412 د  ر ا ند ستا ا  / له لو هری  ظا سی  ر بر و  د  بعا ا گیری  ه  ز ا ند ا

لبه تیز باشند ناهمگونی های جزئی و  با  فاقد شیارهایی  اتیلن بایستی دارای سطحی صاف و  لوله های پلی 
فرورفتگی کم عمق در صورتی که حداقل ضخامت از مقدار استاندارد کمتر نباشد قابل صرف نظر کردن است. جهت 

تعیین ضخامت از کولیس با دقت 0/02 میلی متر و قطر خارجی از سیرکومتر استفاده می شود.
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ISIRI  12181 د  ر ا ند ستا ا تیک/  ستا ا و هیدر ر  فشا مون  ز آ

 هدف از این آزمون اندازه گیری مقاومت لوله های گرمانرم در مقابل فشار داخلی ثابت در دمای مشخص می باشد.
یکی از ویژگی های مهم مواد اولیه خواص کششی است که تعیین کننده میزان فشار هیدرواستاتیکی درون لوله 
می باشد. مهمترین خواص کششی مواد، مدول و استحکام کشش آن ها می باشد. در پلیمـر های نیمه بلورین هر 

چقدر میزان بلورینگی بیشتر شود مدول و یا سختی پلیمر نیز بیشتر می شود.

ISO 18553 د  ر ا ند ستا ا  / ه د و د یع  ز تو و  پخش  تعیین 

در صورتی که دوده مورد نظر در مواد اولیه و محصوالت بصورت یکنواخت توزیع و پخش نشده باشد، باعث 
آسیب پذیری آن در نقاط کم تجمع می شود و حتی اگر درصد دوده آن در محدوده ی مجاز 2% الی 2/5% باشد باز 

هم از اثر مخرب اشعه UV در امان نیست.

اندازه گیری دقیق توزیع و پخش دوده و  با تجهیزات پیشرفته  گلپایگان  بنابراین شرکت تك و نگین ستاره 
تعیین اندازه ذرات آن طبق استاندارد BS2782 و ISO18553 فاکتورهای پخش و توزیع را اندازه گیری می نماید 

تا از مقاومت آن در مقابل اشعه UV خورشیدی اطمنیان حاصل نماید.

عدم توزیع یکنواخت فاکتورهای فوق الذکر به نوع مواد اولیه و شرایط فرایندی تولید وابسته می باشد.

 )ISO 6259-1 & INSO 17140-3( د  ر ا ند ستا ا کشش/  تست 

بـا اسـتفاده از دسـتگاه های تخصصی آزمایشـگاهی، خـواص مکانیکـی لوله های پلـی اتیلن، از جملـه حداکثر 
اسـتحکام در برابـر بـار خارجـی، میـزان تغییـر طـول در نقطه پارگـی، تعییـن ضریـب االستیسـیته را می توان 
اندازه گیـری کـرد و بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از آزمـون فـوق، می تـوان چگونگـی عملکـرد محصـول را در 

شـرایط عملیـات بررسـی نمود.
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INSO 17614 د  ر ا ند ستا ا تی/  ر ا حر برگشت  مون  ز آ

میزان تغییر طول لوله پلی اتیلن، پس از تحمل یك سیکل گرمایی 
و سرمایی به گونه ای است که طول نهایی لوله کمتر از حالت اولیه 
 PVC %5 ,  PE %3 خواهد شد که این کاهش طول نباید بیشتر از

باشد.

ایـن آزمـون از جملـه آزمون هـای بلنـد مدت می باشـد که به نحـوی طول عمـر لوله را در زمـــان کوتـاه تر از 
طـول عمـر معمولی آن شـبیه سـازی می کند.

ISIRI  7186-6 د ر ا ند ستا ا /   OIT یش  کسا ا ء  لقا ا ن  ما ز مون  ز آ   

این آزمون روی مواد اولیه و محصول تولید شده انجام می گیرد که 
مقدار مشخصی از نمونه در ظرفی بنام پن ریخته شده و ابتدا نمونه 
تا ˚200 سانتی گراد به همراه میزان مشخصی نیتروژن گرم شده، 
به یکباره نیتروژن قطع شده و اکسیژن وارد می شود. نهایتاً نباید 
 نمونه کمتر از 20 دقیقه در لوله های آبرسانی، 50 دقیقه در لوله های
گازرسانی و 15 دقیقه در لوله های LDPE اکسید شود و نتیجه این 

آزمون مرغوبیت مواد اولیه و فرایند تولید را مشخص می نماید.

)  ESCR  ( ترک  شد  ر مون  ز آ

آزمونی است که در آن اثرات محیطی روی لوله های پلی اتیلن LDPE شامل عوامل شیمیایی مانند باران های 
اسیدی، کودهای شیمیایی، مواد شوینده، روغن ها و عوامل مکانیکی همچون پستی و بلندی های زمین کشاورزی 

و خم های ایجاد شده بر روی لوله را بررسی نموده و طول عمر لوله را تضمین می نماید.

اهمیت این آزمون ناشی از اثرات بسیاری است که مواد اولیه و پارامترهای موثر در تولید لوله بر روی خاصیت 
ESCR می گذارند. فرموالسیون نامناسب مواد اولیه، عدم تنظیم دمای اکسترودر و سیستم خنك کننده و نهایتاً
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ISIRI 10609 د  ر ا ند ستا ا ن/  متا و  کلر دی  مون  ز آ

لوله را به طول 16 سانتی متر برش داده و در دمای مشخص 15 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه داخل مایع 
دی کلرومتان قرار داده و در طول این مدت لوله نباید دچار خوردگی شود.

دمای نهایی محصول قبل از حلقه شدن مقاومت محصول در برابر شرایط محیطی را تعیین می نماید.

جرم ضربه زن، برحسب کیلوگرم
± 5kg 0/005 ±( یاkg( جرم ضربه زن 

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

2,.6,3
2,58,0
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لیه  و ا د  ا مو یش  ما ز آ و  سی  ر ز با لف:  ا

تمامی مواد اولیه خریداری شده عالوه بر کنترل پاسپورت های صادرشده از طرف فروشنده توسط کارشناسان 
آزمایشگاه نمونه برداری شده و آزمایشات آنالیز شیمیایی و تعیین دانسیته و شاخص مذاب جریان MFI بر 

روی آن انجام می گردد.

لید تو یند  ا فر حین  ر  د یش  ما ز آ و  سی  ر ز با ب: 

در حین پروسه تولید به صورت تصادفی، از خط تولید توسط بازرسان QC نمونه برداری شده و نمونه ها 
مورد آزمایش و کنترل چشمی و ابعادی قرار می گیرند.

2414 د  ر ا ند ستا ا  / یکت  ا و تست 

تست وایکت برای اندازه گیری دمای نرمی پی.وی.سی است و از لوله و اتصاالت نمونه گرفته می شود. اساس 
روش آزمون عبارت است از تعیین دمایی که در آن دما فرورونده استاندارد بتواند تحت نیروی 1 ± 50 نیوتن به 
اندازه یك میلیمتر در آزمونه تهیه شده از دیواره لوله فرو رود، در حالی که درجه حرارت با سرعت ثابتی افزایش 
می یابد. دمایی که باعث شود فرورونده به اندازه یك میلیمتر در آزمونه فرو رود به عنوان دمای نرمی ویکات 

)VST( بر حسب درجه سلسیوس بیان می شود.
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مه  نا بیمه  ر  صدو نحوه 

براساس این ضمانتنامه شرکت سهامی بیمه ایران گواهی و تائید می نماید خسارت های مالی وارده به مشتری 
طرف قرارداد با شرکت البرز ستاره را که در اثر کارکرد معیوب و نامطلوب لوله و اتصاالت تولید شده در شرکت 
مذکور از تاریخ اتمام موفقیت آمیز )صحیح عملیات( نصب و مشروط بر اینکه عملیات نصب در طی مدت اعتبار 
قرارداد بیمه انجام گرفته باشد و با رعایت کلیه مفاد و شرایط قرارداد بیمه تا سقف تعهدات مشروحه به مدت ده 

سال جبران نماید. 

یی نها محصوالت  یش  ما ز آ و   سی  ر ز با ج: 

این آزمایشات بر روی قطعات تولید شده، شامل اندازه گیری ابعاد لوله و اتصاالت، وزن لوله، تست ضربه، 
آزمون برگشت حرارتی، تست برست )ترکیدگی( و ... می باشند.
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فروش  حد  ا و

مشاوران شرکت در واحد فروش با ارائه خدمات مشاوره ای مناسب، مشتریان محترم را در تحقق یك خرید 
آگاهانه و رضایتمندانه یاری می دهند. اساس کار این مجموعه مشتری مداری و تعامل صادقانه با مشتری است. 
گرفتن  نظر  در  با  و  بردارد  گام  نیازهای مشتریان  برآوردن  راه  در  با تالش پرسنل خود  این شرکت می کوشد 

پیشنهاد های آن ها کلیه ی درخواست های مشتریان را برآورده نماید. 
این واحد محصوالت شرکت را به مشتریان معرفی می کند و با دریافت سفارشات فروش، محصوالت را برای 

مشتریان خود ارسال می کند.

لبسازی قا حد  ا و

با توجه به اینکه برای تولید هر قطعه پالستیکی نیاز به قالب می باشد و به منظور پشتیبانی از تولید، تعمیر، 
تعویض و به روز شدن محصوالت شرکت و همچنین برای جلوگیری از خروج ارز و خودکفایی،  داشتن یك واحد 
قالبسازی مدرن و مجهز بسیار الزم و ضروری می باشد. در این راستا شرکت در سال 84 اقدام به تاسیس واحد 

قالبسازی کرد.

از  CAD/CAM و تجربه ی حاصل  تلفیق دانش مهندسی روز  اتکا به پرسنل مجرب و همچنین  با  این واحد 
گذشته و به کارگیری دستگاه های تراش و فرز CNC،  اسپارك،  وایر کات 5 محور، سنگ مغناطیس با دقت یك 
در  و  باال  دقت  با  را  پالستیکی  های  قالب  انواع  بود  خواهد  قادر   CMM کیفیت  کنترل  دستگاه های  و  میکرون 

کوتاهترین زمان ممکن تولید نماید.

به همین جهت شرکت قادر است سفارش مشتریان را در سریعترین زمان ممکن به تولید انبوه برساند.
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PVC ت  مشخصا

پلیمریزاسیون  روش  به  که  می باشد   PVC-U نوع  از  اتصاالت  و  لوله  تولید  برای  استفاده  مورد   PVC
Unplas-( پلی وینیل کلراید سخت PVC-U تولید می گردد. منظور از عبارت )Suspension )سوسپانسیونی 

tieized PVC( می باشد. پلی وینیل کلراید یا PVC یکی از معروفترین پلیمرهای مورد استفاده در صنعت مدرن 
امروزی است. خواص و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی محصوالت تولیدی از آن همانند سبکی وزن، مقاومت و 
اصطکاك باال نسبت به درصد وزنی، غیرسمی بودن، نارسانایی حرارتی و الکتریسیته، اتالف اصطکاکی کمتر نسبت 
به فلزات، عدم اشتغال و خاصیت خود خاموش شوندگی، مقاومت در برابر خوردگی و توانایی آمیختن آن با مواد 
 افزودنی گوناگون باعث ایجاد تنوع در محصوالت و استفاده از PVC به عنوان یکی از پرکاربردترین پالستیك ها

در جهان شده است.

PVC-U الت  تصا ا و  له  لو ی  ها یژگی  و و  یا  ا مز

عمر مفید باال؛ عدم آسیب پذیری و پوسیدگی در دما و فشار متناسب پس از 60 سال،  حداکثر بهره وری اقتصادی.

سبکی و وزن پایین؛ کاهش هزینه های بارگیری، تخلیه و حمل و نقل.

پایین بودن هزینه های نصب و یا تعمیر؛ بدون نیاز به تجهیزات خاص فقط با استفاده از چسب.

عدم خوردگی؛ مقاوم در برابر مواد خورنده، حالل ها، مواد شیمیایی،اسید، پوسیدگی و زنگ زدگی.

سطح داخلی بسیار صاف و صیقلی و در نتیجه روان بودن حرکت سیاالت در داخل لوله یا اتصاالت.

مقاوم در برابر ضربات ناشی از زلزله و فشارهای خارجی.
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لید تو یند  ا فر

توان   )Die( دای  ابعاد  تغییر  با  که  می گردند  تولید   )Exterusion( اکستروژن  به روش   PVC-U لوله های 
تثبیت  واحد  PVC شامل:  لوله  تولید  اجزای خط  سایر  دارند.  را  متفاوت  و ضخامت  قطر  با  لوله هایی   تولید 

خنك کن، واحد کشش، واحد برش و واحد کوپله می باشد.

)Silent یلنت ) سا محصوالت 

بی صدا  اتصـــاالت  آسایش ســاکنین، سیستم  فاضالبی جهت  درون سیستم های  کنترل صدای  راستای  در 
)Silent( با طراحی منحصر بفرد همراه با کمربندهای تقویتی تولید و عرضه گردیده است. این محصوالت برای 
کنترل صدای عبور سیاالت از درون ناودانی و سیستم های فاضالب ساختمانی قابل استفاده می باشد، کمربندهای 
تقویتی تعبیه شده بر روی اتصاالت هنگام برخورد سیاالت منجر به شکستن، پخش و ... به حداقل رساندن صدای 
درون آن ها می شود همچنین این کمربندها عاملی برای به حداقل رساندن شکستگی ها و ایجاد هر گونه آسیب بر 

روی بدنه اتصال بشمار می رود. عالوه بر این می توان به افزایش مقاومت مکانیکی نیز اشاره کرد.

مقاوم در برابر موش خوردگی و سایر جوندگان.

عدم تشکیل جلبك ها و  باکتری ها در مسیر داخل لوله در صورت نصب صحیح.

بدون آالیندگی محیط زیست و عدم تغییر رنگ،  طعم و بوی آب.

دارای ضریب انبساط طولی باال.

بسیار مناسب جهت مناطق مرطوب و نشست پذیر و همچنین مناطق زلزله خیز.

کیفیت باال، ماندگار و همیشگی زیر پوشش استانداردهای ملی ایران.

توان تولید باال همراه با تنوع بسیار زیاد محصوالت.
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سیستم آبرسانی شهری

سیستم آبرسانی ساختمان

سیستم آبیاری تحت فشار

سیستم آبرسانی مورد مصرف در چاه ها

لوله های جداره چاه

سیستم فاضالب شهری، خانگی، صنعتی

سیستم هواکش ساختمان

سیستم تخلیه آب باران )ناودانی(

عبور کابل های مخابراتی، برق

ن  یگا گلپا ه  ر ستا تک  شرکت  محصوالت  مصرف  د  ر ا مو
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PVC محصوالت 
چسبی های  له  لو

لوله های تحت فشار

لوله و اتصاالت فاضالبی

لوله های ناودانی روی كار

لوله جهت عبور كابل برق و مخابرات

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

لوله های چسبی مورد مصرف آبرسانی تحت فشار 

فشار PNضخامتقطر خارجیکد محصول

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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ISIRI 13361 و 
EN 1452

لوله های چسبی مورد مصرف آبرسانی تحت فشار 

فشار PNضخامتقطر خارجیكد محصول

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 و ISIRI 9119
1329

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضالب ساختمانی

حوزه كاربردضخامتقطر خارجیكد محصول

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

 

ISIRI 9118 و 
EN 1401

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضالب زیرزمینی 
بدون فشار ساختمانی 

حوزه کاربردضخامتقطر خارجیکد محصول
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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استاندارد 
ISIRI 12142

لوله های چسبی مورد مصرف در سیستم لوله کشی آب 
باران برای مصرف روی کار)ناودان(

ضخامتقطر خارجیکد محصول
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 محصوالت 
چسبی تصاالت  ا

TakTak
Setareh Setareh 
Golpayegan Co.Golpayegan Co.
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تبدیل 

 به دلیل کوتاه بودن طول لوله در مکان هایی که محدودیت فضا داریم بسیار مناسب بوده، همچنین جهت لوله های
خروجی ماشین های ظرفشویی، لباسشویی، سینك ها و به عنوان رابط در اتصال لوله ها با سایزهای متفاوت قابل 

استفاده می باشد.

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – تبدیل

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن

بر حسب میلیمتر
13015153

تبدیل

BD زیر و روی کار63/403180

BD زیر و روی کار1301515790/63384

BD زیر و روی کار13015159110/633.290

BD زیر و روی کار13015161110/903.280

BD زیر و روی کار13015162125/633.280

BD زیر و روی کار13015164125/903.275

BD زیر و روی کار13015165125/1103.250

BD زیر و روی کار13015170160/110440

BD زیر و روی کار13015171160/125440

BD زیر و روی کار13015182200/1604.918

BD زیر و روی کار13015189250/2004.99
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ر کفشو

 انواع کفشور 110-50 
جهت استفاده در کف پارکینگ، سالن، حیاط و ... به کار برده می شود و از مزایای آن نسبت به محصوالت مشابه 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:

از مهمترین مزیت آن می توان به استحکام فوق العاده بیشتر آن نسبت به تولیدات سایر کارخانجات )از نوع 
پلی پروپلین p.p( اشاره نمود.

به دلیل وجود توری بر روی گلویی اصلی کفشور امکان ورود حشرات موذی به داخل ساختمان یا مواد زاید 
به داخل چاه فاضالب به صفر می رسد.

طراحی شکیل و بسیار زیبا و منحصر به فرد نسبت به تولیدات مشابه در کشور

نصب بسیار آسان

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – کفشور

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  B روی کار50313-63كفشور پاركینگی13022154

  B روی کار13022161110-903.215

محصول انحصاری
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استاندارد 
ISIRI 9119اتصاالت فاضالبی چسبی – کفشور

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  B روی کار90342كفشور پشت بام13035128

  B روی کار130351291103.242

محصول انحصاری

م با پشت     1 1 0-9 0 ر  کفشو

 این محصول که از محصوالت انحصاری شرکت تك ستاره گلپایگان می باشد جهت استفاده درپشت بام ها به 
کاربرده می شود و طریقه نصب آن به شرح ذیل می باشد:

بسته به سایز لوله ناودانی به کاربرده شده در ساختمان که در دو سایز 90mm و 110mm می باشد توسط یك 
عدد کوپلینگ ترمزدار به لوله ناودانی توسط چسب متصل می شود، سپس عایقی که برای پوشش پشت بام مورد 
 استفاده قرار می گیرد که اغلب ایزوگام می باشد به دلیل حالت انحنایی لبه های کفشور پشت بام حرارت دیده و  
بر روی کفشور تا جایی که شاخص بر روی محصول مشخص کرده است قرار می گیرد و کاماًل آب بندی می شود.

مزایای این محصول:

از مهمترین مزیت آن می توان به استحکام بسیار زیاد آن و طول عمر بسیار بیشتر نسبت به نوع مشابه از 
نوع گالوانیزه اشاره نمود.

به دلیل وجود توری بر روی آن امکان ورود برگ و یا موارد زاید دیگر به داخل لوله ناودانی به صفر می رسد 
و در نتیجه هیچگونه گرفتگی در لوله ناودانی صورت نخواهد گرفت.

نصب بسیار آسان.
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ه ا ر ر  چها

در بعضی مسیرهای اصلی شبکه فاضالب که اتصاالت مصرفی افزایش می یابد و همچنین در ایجاد دو انشعاب 
از یك عدد  یا 90 درجه به جای دو عدد سه راهی جهت صرفه جویی در فضا و تعداد اتصال می توان  45 درجه 

چهارراهی استفاده نمود و همچنین در شبکه ها جهت ایجاد انشعابات آتی قابل استفاده خواهد بود.

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – چهارراه

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  BD زیر و روی کار1103.212چهارراهی 45  درجه13045129

  BD زیر و روی کار1103.216چهارراهی 90 درجه13055129
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – بست لوله

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13405126

بست لوله

 BD زیر و روی کار63348

 BD زیر و روی کار1340512775327

  BD زیر و روی کار1340512890328

  BD زیر و روی کار134051291103.215

  BD زیر و روی کار134051301253.210

له لو بست 

باال به سمت شبکه آبرسانی و هم  از طبقات  شبکه لوله کشی فاضالب خانگی و ساختمان و نصب لوله ها  
سیستم فاضالب شهری بیشتر به روش های سنتی انجام می گردد. این امر در مواقع فشار بیش از حد بر لوله ها 
که در داکت های ساختمان رها هستند، باعث شکستگی لوله ها و نشت آب و فاضالب و در نتیجه نشست و تخریب 
ساختمان و متحمل شدن هزینه های فراوان می گردد.  لذا شرکت تك ستاره گلپایگان در راستای رفع این نواقص 
اقدام به طراحی و تولید بست لوله ها در سایزهای متفاوت نموده است که کاربرد آن ها در زمان لوله کشی شبکه 

آبرسانی و فاضالب خانگی و شهری جهت مهار و ثابت نگه داشتن لوله ها می باشد.

مزایای این محصول:

سرعت عمل و سهولت در نصب و اجرا

قرار گرفتن لوله ها در فاصله یکسان و مشخص
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کالهک

گلپایگان  کالهك های تولیدی شرکت تك ستاره 
با طراحی منحصر به فرد با ظاهری زیبا و ساده 
کاربردی  بسیار  مهندسی  ساختار  نظر  از   ولی 
می باشد چرا که این کالهك با ایجاد یك خال نسبی 
در سر لوله باعث خواهد شد هوای نامطبوع داخل 
لوله با سرعت به بیرون هدایت شود و همچنین از 
برگشت هوا به داخل سیستم که موجب ایجاد بوی 
نامطبوع در داخل ساختمان جلوگیری خواهد کرد.

فلنج                                                                                                                                                                          

یك محصول بسیار کاربردی جهت نصب شیر فلکه های آب 
تا 250  در سایزهای 110  که  باغداری  و  فرایند کشاورزی  در 

میلی متر ساخته شده است. 
مزایای این محصول شامل نصب سریع و آسان  و نیز کم 

کردن هزینه ها برای کشاورز می باشد.

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – کالهك

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  B روی کار1103.248كالهك مدل نگین13085129

13095126
كالهك پشت بام 

بدون لبه

  B روی کار63312
  B روی کار1309512890354
  B روی کار130951291103.222

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – فلنج

گروهکد محصول
اتصاالت

تعداد در ضخامتاندازه
مورد مصرفبسته  بر حسب میلیمتر

13185129

فلنج

 BD زیر و روی کار1103.26
 BD زیر و روی کار131851301253.26
  BD زیر و روی کار1318513216046
  BD زیر و روی کار131851342004.26
  BD زیر و روی کار131851362506.26

كالهك مدل نگین كالهك پشت بام بدون لبه
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سیفون بط  ا ر الستیک 

شر ا و

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – الستیك رابط سیفون

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

الستیك رابط سیفون 16061129
به کاسه توالت

  BD زیر و روی کار1103.235

  BD زیر و روی کار160611301253.230

 ISIRI استاندارد

9119
اتصاالت فاضالبی چسبی – واشر

گروهکد محصول
اتصاالت

اندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

16071126

واشر درب دریچه بازدید

  BD زیر و روی کار63500
  BD زیر و روی کار1607112890500
  BD زیر و روی کار16071129110500
  BD زیر و روی کار16071130125500
  BD زیر و روی کار16071132160200
  BD زیر و روی کار16071134200100
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ید د ز با یچه  ر د پیچی  درب 

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – رابط دریچه بازدید

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13135126

رابط دریچه بازدید 
)سیخ زن(

  BD زیر و روی کار633150
  BD زیر و روی کار1313512890370
  BD زیر و روی کار131351291103.245
  BD زیر و روی کار131351301253.260
  BD زیر و روی کار13135132160430
  BD زیر و روی کار131351342004.920

کننده د  مسدو و  ید  د ز با یچه  ر د بط  ا ر                                                                                                   

از  نیاز به وجود یك خروجی  این رابط مکان هایی که  از  با استفاده 
سیستم فاضالب برای رفع گرفتگی ها احساس می شود از رابط دریچه 
بازدید استفاده می شود. این محصول عالوه بر زیبا نمودن لوله کشی 

امکان بازدید و توسعه شبکه را فراهم می آورد.

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – درب پیچی دریچه بازدید

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13385126

درب پیچی دریچه 
بازدید 

  BD زیر و روی کار633120
  BD زیر و روی کار13385128903300
  BD زیر و روی کار133851291103.2200
  BD زیر و روی کار133851301253.2150
  BD زیر و روی کار13385132160460
  BD زیر و روی کار133851342004.940
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سوکت )بوشن(

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13155126
سوكت )بوشن( 

رابرینگ بدون ترمز

  BD زیر و روی کار633150

  BD زیر و روی کار13155128903116

  BD زیر و روی کار131551291103.260

سوكت )بوشن( 13155136
  BD زیر و روی کار2506.24ساده

18145126
سوكت ترمز دار 

رابرینگ

  BD زیر و روی کار632120

  BD زیر و روی کار18145128903116

  BD زیر و روی کار181451291103.260

بوشن( ( سوکت 

مزایای این محصول:

عدم نیاز به داغ کردن لوله ها جهت ارتباط آنها.

اتصال سریع و آسان لوله های هم سایز.

استفاده از کوپلینگ تعمیری جهت ترمیم لوله های آسیب دیده.
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بوشن( ( ر  ا د مز تر سوکت 

کوپلینگ ترمزدار جهت اتصال لوله ها به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. همانطوری که مستحضرید هر 
شاخه لوله شش متری فقط یك طرف آن کوپله می شود ولی در زمان اجرای لوله کشی فاضالب ساختمان اغلب 
ایجاد کوپله های  برای  افراد  لذا بعضی  نیاز می باشد.  نیز  به یکدیگر  اتصال  ابعاد مختلف جهت  با  لوله هایی  به 
بیشتر اقدام به حرارت دادن لوله ها به صورت دستی و غیر اصولی می کنند. اجرای این عمل غیر استاندارد باعث 
سوختگی و شکنندگی آن شده و در انتها شبکه نیز به راحتی آب بندی نمی گردد. هم چنین استفاده از روش کوپله 

باعث کاهش طول لوله خواهد شد. 

) به طور مثال مصرف لوله 63 در مکان هایی مانند سرویس های بهداشتی ساختمان نیاز به اتصال اندازه های 
کوتاه و متفاوتی دارد. چنانچه یك لوله 6 متری به 5 تکه تقسیم و اندازه کوپله این لوله 7 سانتی متر باشد در 

نتیجه 35 سانتی متر از کل لوله کسر می گردد.(

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سوکت ترمزدار )بوشن(

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13145121

سوکت ترمزدار 
)بوشن(

  BD زیر و روی کار201.5200

  BD زیر و روی کار13145122251.5120

  BD زیر و روی کار1314512440355

  BD زیر و روی کار1314512550332

  BD زیر و روی کار13145127753180

  BD زیر و روی کار131451301253.248

  BD زیر و روی کار13145132160424

  BD زیر و روی کار131451342004.912

  BD زیر و روی کار131451362506.24
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – درپوش

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13165126

درپوش

  BD زیر و روی کار63330

  BD زیر و روی کار1316512890317

  BD زیر و روی کار131651291103.280

  BD زیر و روی کار131651301253.255

  BD زیر و روی کار13165132160428

  BD زیر و روی کار131651342004.924

13425125
درپوش
كوتاه

  BD زیر و روی کار503100

  BD زیر و روی کار1342512775350

  BD زیر و روی کار134251291103,225

کننده د  مسدو پوش  ر د

لوله کشی  نصب  از  پس  همچنین  دائم،  یا  و  موقت  طور  به  فاضالب  لوله کشی  مسیر  انتهای  از  استفاده  جهت 
فاضالب ساختمان ها برای تست های مربوطه و همچنین به عنوان درپوش جهت جلوگیری از ورود اشیا و مصالح 

ساختمانی به داخل شبکه ساخت و ساز.
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – شیر یك طرفه

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13116129
شیر یك طرفه 

قفل دار

  BD زیر و روی کار1103.28

  BD زیر و روی کاربه زودی131161301253.2

  BD زیر و روی کاربه زودی131161321603.2

 13106129
شیر یك طرفه 

بدون قفل

  BD زیر و روی کار1103.28

  BD زیر و روی کاربه زودی131061301253.2

  BD زیر و روی کاربه زودی131061321603.2

فه طر یک  شیر 

به منظور ایمن داشتن ساختمان ها از برگشت فاضالب شهری بخصوص در مجتمع های آپارتمانی نصب یك 
شیر یك طرفه ضروری است. این شیر خروج فاضالب از ساختمان به فاضالب شهری یا چاه فاضالب را تسهیل 
جلوگیری  ساختمان  داخل  به  صدمات  همچنین  و  آپارتمان ها  سایر  یا  شهری  شبکه  فاضالب  ورود  از  و   نموده 
می نماید. با استفاده این شیرها می توان یك انشعاب پیش بینی شده در  سیستم فاضالبی تعبیه کرد. محل نصب 
این شیر جهت تعمیرات آتی و بازدید های دوره ای بایستی در دسترس باشد. این شیر به دو شکل با قفل و بدون 

قفل طراحی گردیده است.

مزایای این محصول:

ایمن نگه داشتن ساختمان از برگشت فاضالب شهری به خانگی.

فراهم آوردن امکان بازدیدهای دوره ای و تعمیرات احتمالی.

جلوگیری از ورود حشرات و جانوران به فاضالب خانگی.

قابلیت بسته شدن با آب بندی کامل.

.PVC-U تولید کلیه قطعات از مواد
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی –سیفون پایه دار

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  BD زیر و روی کار125/1253.215سیفون پایه دار13175321

استاندارد  
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سیفون پایه دار سایلنت  

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

14175126
سیفون پایه دار 

سایلنت

  BD زیر و روی کار63370

  BD زیر و روی کار1417512775340

  BD زیر و روی کار1417512890344

  BD زیر و روی کار141751291103.224

ر ا د یه  پا سیفون 

گلویی  اندازه  و  فضا  که  است  ای  گونه  به  مذکور  سیفون  طراحی 
به  سیال  تخلیه  نتیجه  در  و  بوده  خروجی  اندازه  از  بزرگتر  داخل 
آسانی صورت گرفته و احتمال گرفتگی در حد صفر می باشد و وجود 
پایه در زیر، عالوه بر استحکام بیشتر محصول، تراز نمودن اتصال را 

تسهیل و نیز از شکل ظاهری زیباتری برخوردار خواهد شد.

یلنت سا ر  ا د یه  پا سیفون 
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یونیک مدل  سیفون 

موفه           

استاندارد  
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی –سیفون یونیك 

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  BD زیر و روی کار125/1103.215سیفون پایه دار14445165

  BD زیر و روی کار90334سیفون یونیك14445128

استاندارد  
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – موفه

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

15475128
موفه

  BD زیر و روی کار903.248

  BD زیر و روی کار154751291103.230

  BD زیر و روی کار154751301253.224
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ده ما و   نر   ل  تصا ا

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – اتصال نر و ماده

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13465126
اتصال نر و ماده

633
به زودی

  BD زیر و روی کار

  BD زیر و روی کار13465128903

  BD زیر و روی کار134651291103.260

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سه راهی ساده

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

سه راهی 45 13195124
درجه

  BD زیر و روی کار402108

  BD زیر و روی کار13195125503120

سه راهی  90 13205124
درجه

  BD زیر و روی کار402170

  BD زیر و روی کار13205125503120

ده سا هی  ا ر سه 
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استاندارد 

ISIRI 9119
اتصاالت فاضالبی چسبی – سه راهی سایلنت

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

14195126

سه راهی 45 
درجه  سایلنت

  BD زیر و روی کار63350

  BD زیر و روی کار1419512775330

  BD زیر و روی کار1419512890330

  BD زیر و روی کار141951291103.220

  BD زیر و روی کار15 141951301253.2

  BD زیر و روی کار1419513216046

  BD زیر و روی کار1419513420044

14205126

سه راهی 90 
درجه سایلنت

  BD زیر و روی کار63366

  BD زیر و روی کار1420512775340

  BD زیر و روی کار1420512890342

  BD زیر و روی کار142051301253.218

  BD زیر و روی کار1420513216048

  BD زیر و روی کار1420513420044

سه راهی 90 18205126
درجه رابرینگ

  BD زیر و روی کار63366

  BD زیر و روی کار182051291103,225

یلنت سا هی  ا  ر سه 

این سه راهی از نوع کامال بی صدا بوده و در سایزهای مختلف تولید می شود.
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استاندارد  
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سه راهی سه سر کوپله

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

سه راهی 45 13535126
درجه

BD زیر و روی کار63350

 BD زیر و روی کار135351291103.215

سه راهی 90 13455128
درجه

  BD زیر و روی کار90342

 BD زیر و روی کار134551291103.220

پله کو سر  سه  تبدیل  هی  ا  ر سه 

استاندارد  
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سه راهی تبدیل سه سر کوپله

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

سه راهی تبدیل سه 13545159
سر كوپله 45 درجه

  BD زیر و روی کار110/633,230

  BD زیر و روی کار13545161110/903,220

سه راهی تبدیل سه 13525157
سر كوپله 90 درجه

  BD زیر و روی کار90/63356

  BD زیر و روی کار13525159110/633,235

پله کو سر  سه  هی  ا  ر سه 
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منهول

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سه راهی خم 87,5 درجه

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13245126
سه راهی 87.5 

درجه خم دو سر 
كوپله

  BD زیر و روی کار63350

14245129
سه راهی 87.5 
  BD زیر و روی کار1103.220درجه خم سایلنت

درجه   87 /5 خم  هی  ا  ر سه 

از مزایای این محصول می توان به این موارد اشاره نمود که اندازه 
ورودی خم از سه راهی معمولی 45 یا 90 درجه بیشتر می باشد، به نحوی 
 که ورودی عمودی با خم مجزا مانع گرفتگی تدریجی شبکه می گردد.
همچنین به علت عدم وجود ناحیه مرده و نقاطی با زاویه 90 درجه 
حرکت مواد زاید و فاضالب بسیار راحت تر می شود و امکان گرفتگی 

فاضالب به صفر می رسد.

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – منهول

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  BD زیر و روی کار250/125/1106.21منهول13125165
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سه راهی تبدیل سایلنت

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

14255157

سه راهی تبدیل 45 
درجه

  BD زیر و روی کار90/63350

  BD زیر و روی کار14255161110/903.220

  BD زیر و روی کار14255165125/1103.215

 BD زیر و روی کار14255170160/11038

  BD زیر و روی کار14255171160/125310

سه راهی تبدیل 14265157
87.5 درجه

 BD زیر و روی کار90/63355

  BD زیر و روی کار14265161110/903.225

سه راهی تبدیل 90 14265159
درجه

  BD زیر و روی کار110/633.245

  BD زیر و روی کار14275165125/1103.220

18255159
سه راهی تبدیل 
 BD زیر و روی کار110/633.230رابرینگ 45 درجه

یلنت سا تبدیل  هی  ا  ر سه 
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ید د ز با یچه  ر د هی  ا ر سه 

لوله گذاری  مسیرهای  بازدید  و  کنترل  جهت  گلپایگان،  ستاره  تك  شرکت  تولیدی  بازدید  دریچه  راهی  سه 
 فاضالب خانگی صنعتی و شهری کاربرد بسیار فراوانی داشته که قسمتی از مزایای آن به شرح ذیل می باشد:

مهندس  به سلیقه  بسته  در بعضی ساختمان ها  که  نمود  اشاره  مورد  این  به  می توان  آن  مزیت  مهمترین  از 
ناظر تاسیسات جهت بازدید مسیرهای لوله گذاری فاضالب به جای سه راهی دریچه بازدید 90 درجه از سه راهی 
دریچــه بازدید 45 درجه استفــاده می کنند و به علت نبود سه راهی دریچه بازدید 45 درجه از یك عدد سه راهی 
45-110 درجه و یك عدد رابط بازدید 110 در قسمت خروجی 45 درجه سه راهی استفاده می نمایند به همین جهت 
شرکت تك ستاره گلپایگان مبتکر طرح های نوین با طراحی و ساخت این نوع محصول عالوه بر اینکه با حذف دو 
محصول سهولت کار را برای اجرا کنندگان فراهم نموده است، هزینه کمتری را نیز برای کارفرما به همراه داشته 

است.

سبك بودن وزن و در نتیجه کاهش قیمت نسبت به تولیدات سایر کارخانجات )طرح چدن(

این محصول نیز فاقد پیچ فلزی بوده و به جهت داشتن اورینگ به راحتی آب بندی شده و عمل باز و بسته 
نمودن به راحتی امکان پذیر می باشد.

کوتاه بودن طول دریچه نسبت به زمان استفاده یك عدد سه راهی 110-45 درجه و یك عدد رابط دریچه 
بازدید 110 به میزان حدوداً 70% و اشغال نمودن فضای کمتری از ساختمان.

امکان به کاربردن آن در کف و دیوارهای ساختمان به دلیل شکل هندسی طراحی و ساخت آن و نصب و بازدید 
بسیار آسان.

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سه راهی دریچه بازدید ساده / سایلنت 

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

سه راهی 90 درجه 13235130
دریچه بازدید ساده

 BD زیر و روی کار1253.218

 BD زیر و روی کار13235132160410

14215126
سه راهی 45 درجه 

دریچه بازدید 
سایلنت

BD زیر و روی کار1103.220
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – سه راهی دریچه بازدید سایلنت 

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

14225129
سه راهی دریچه بازید 

  BD زیر و روی کار87.51103.220 خم سایلنت

یلنت سا جه  در  87 /5 خم  ید  د ز با یچه  ر د هی  ا ر سه 

سه راهی دریچه بازدید تولیدی شرکت تك ستاره گلپایگان که نیز از محصوالت انحصاری شرکت در کشور 
می باشد جهت کنترل و بازدید مسیرهای لوله گذاری فاضالب خانگی صنعتی و شهری کاربرد فراوانی داشته که 

قسمتی از مزایای آن به شرح ذیل می باشد:

سبك بودن وزن و در نتیجه کاهش قیمت نسبت به تولیدات سایر کارخانجات این محصول فاقد پیچ فلزی 
 بوده و به جهت داشتن اورینگ به راحتی آب بندی شده و عمل باز و بسته نمودن دریچه به راحتی امکان پذیر 

می باشد.

به جهت خم بودن قسمت دریچه این محصول و نداشتن زاویه 90 درجه و عدم وجود نقطه مرده در موقع سیخ 
زدن این عمل به سهولت انجام می گیرد.

فضای  نمودن  اشغال  و   %60 حدوداً  میزان  به  تولیدی  دریچه های  سایر  به  نسبت  دریچه  بودن طول  کوتاه 
کمتری از ساختمان.

امکان به کار بردن آن در کف یا دیوارهای ساختمان به دلیل شکل هندسی طراحی و ساخت آن.

نصب و بازدید بسیار آسان.

محصول انحصاری
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محصول انحصاری

استاندارد  
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – زانوی دو سر کوپله

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13295126
زانو 45 درجه دو 

سر كوپله

 BD زیر و روی کار633110

  BD زیر و روی کار1329512890370

 BD زیر و روی کار132951291103.225

  BD زیر و روی کار132951301253.230

زانو 90 درجه دو 13305126
سر كوپله

 BD زیر و روی کار63390

  BD زیر و روی کار133051291103.230

پله کو سر  و  د نوی   ا ز

با استحکام بیشتر و عدم نیاز به کوپله نمودن دستی لوله و تسریع 
در عمل نصب، در مکان هایی که دو عدد زانوی 45*110 یکسر استفـاده 

می گردد می توان یك عدد یکسر و یك عدد دو سر کوپله استفاده کرد.

مزایای این محصول:

نصب سریعتر و آسان تر سیستم فاضالب.

کاهش تعداد اتصاالت و در نتیجه کاهش هزینه ها.

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – زانو  45*110 با انشعاب 63 

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13345129
زانو 45 درجه 
  BD زیر و روی کار1103.230انشعاب دار 63

63 نشعاب  ا با     1 1 0*45 نو   ا ز

این محصول شرکت تك ستاره گلپایگان که محصول انحصاری این شرکت 
در ایران می باشد جهت استفاده برای بعد از سیفون طراحی شده است.

مزایای این محصول:
کم کردن اتصاالت جهت گرفتن خروجی ونت.

بدلیل مناسب بودن مکان انشعاب، تخلیه سیفون راحت تر انجام می شود.

به هیچ عنوان اجازه ورود گاز و بوی نامطبوع فاضالب به داخل ساختمان 
را نمی دهد.
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – زانو برقی

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13375121
زانو برقی)37 
سانتی متری(

  B روی کار201/5300
  BD زیر و روی کار13375122251/5300
  BD زیر و روی کار13375123321/5150
زانو برقی)60 13385121

سانتی متری(
  BD زیر و روی کار201/5250

  BD زیر و روی کار13385122251/5150
13375130

زانو برقی) 42 
سانتی متری(

  BD زیر و روی کار201/5300
  BD زیر و روی کار13375131251/5250
  BD زیر و روی کار13375132321/9150

برقی نو  ا ز

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – رابط برقی

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

13435121
رابط برقی

  BD زیر و روی کار201.5100
  BD زیر و روی کار13435122251.580
  BD زیر و روی کار13435123321.530

برقی بط   ا ر
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برینگ ا ر یلنت  سا پله  کو سر  و  د جه   ر د  87 /5 خم  نو  ا ز

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – زانو خم یك سر کوپله 87/5 درجه سایلنت 
رابرینگ

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

زانو خم یك سر 14285126
كوپله 87.5 درجه
سایلنت رابرینگ

  BD زیر و روی کار63370

  BD زیر و روی کاربه زودی14285128903.2

  BD زیر و روی کار142851291103.230

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – زانو خم 87/5 درجه دو سر کوپله سایلنت 
رابرینگ

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

14515129
زانو خم دو سر 
كوپله 87.5 درجه
سایلنت رابرینگ

  BD زیر و روی کار1103,225

برینگ ا ر یلنت  سا جه  در  87 /5 پله  کو سر  یک  خم  نوی  ا ز                                                            

هنگام نصب لوله های فاضالبی در پیچ های 90 درجه به واسطه جلوگیری 
انتقال آب )Hydraulic( و مسائل مربوط  از گرفتگی و مسائل مربوط به علم 
دو  یا  و  درجه  زانوی 45  دو  اتصال  از  باید   )Acoustic( به صوتی و صدایی 
زانوی 45 درجه همراه با یك لوله به طول 250 میلیمتر استفاده گردد که این 
خود باعث ایجاد اتصال اضافی گردیده و یا کاهش جریان سرعت موجب افزایش 
احتمال گرفتگی و امکان رسوب و ته  نشینی در پیچ های انتقال مسیر فاضالب 
می گردد. شرکت تك ستاره گلپایگان جهت جلوگیری از این مشکالت و کاهش 
 هزینه ها، زانوی خم 87/5 درجه با قابلیت اتصال به دو روش چسبی و پوش فیت 

)Push Fit( را تولید نموده است.
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استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی – زانو سایلنت

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

14315129
زانو 30 درجه 

  BD زیر و روی کار1103.260سایلنت 

14325126
زانو 45 درجه 

  BD زیر و روی کار633140رابرینگ

14415129
زانو 45 درجه مدل 

  BD زیر و روی کار1103.245یونیك

14325126

زانو 45 درجه 
سایلنت

  B روی کار633140

  BD زیر و روی کار1432512890360

  BD زیر و روی کار143251301253.240

  BD زیر و روی کار14325132160418

  BD زیر و روی کار143251342003.98

  BD زیر و روی کار143251362506.24

14325126
زانو 45 درجه 

رابرینگ

  BD زیر و روی کار633140

  BD زیر و روی کار14325127753110

  BD زیر و روی کار1432512890360

14335126

زانو 90 درجه 
سایلنت 

  B روی کار63390

  BD زیر و روی کار1433512890372

  BD زیر و روی کار143351291103.230

  BD زیر و روی کار143351301253.230

  BD زیر و روی کار14335132160414

  BD زیر و روی کار143351342003.96

  BD زیر و روی کار143351362506.23

زانو 90 درجه 18335126
رابرینگ

  BD زیر و روی کار633140

  BD زیر و روی کار1833512775360

یلنت سا نو  ا ز
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ده سا نو  ا ز

شهری فاضالب  نشعاب  ا مخصوص  سیفون  کیت 

استاندارد  
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی - زانو ساده

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  BD زیر و روی کار40245زانو 45 درجه13325124

  BD زیر و روی کار1332512550230

  BD زیر و روی کار40235زانو 90 درجه13335124

  BD زیر و روی کار13335125502160

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی چسبی - کیت سیفون مخصوص انشعاب فاضالب شهری

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

14495323V زیر و روی کار1103.25مدل BD  
14495324Y زیر و روی کار1103.23مدل BD  
14495325P زیر و روی کار1103.23مدل BD  
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PVC محصوالت 
Push Fit فیت  پوش  ی  ها له  لو

TakTak
Setareh Setareh 
Golpayegan Co.Golpayegan Co.
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)Push Fit فیت) پوش 

پوش فیت Push fit سیستم لوله کشی فاضالب ساختمانی است که هریك از اتصاالت و لوله ها در یك سو دارای 
سوکتی می باشد، که در آن یك حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن را به راحتی و با اندکی 
فشار به درون سوکت لوله و یا اتصال بعدی وارد نمود. با توجه به ماهیت وصل شدن قطعات به یکدیگر این 

سیستم پوش فیت )Push Fit( نامیده شده است.

این سیستم فاقد محدودیت های اجرائی و کاربردی سیستم های قبلی بوده و در عین حال دارای امتیازات جدیدی 
است که برای اولین بار یك شرکت انگلیسی موفق گردید چنین سیستمی را طراحی و تولید نماید.

سیستم پوش فیت را این روزها دست اندرکاران و خبرگان امور ساختمانی در سراسر کشور تائید می کنند و در 
پروژه های ساختمانی بکار می برند. دلیل این مقبولیت و پذیرش عمومی ویژگی هاییست که این محصول )پوش 

فیت( را منحصر بفرد ساخته است.

)Push fit(فیت پوش  سیستم  های  یژگی  و

عمر طوالنی به دلیل مقاوم بودن لوله، اتصاالت و حلقه های آب بندی در برابر ضربه، تنش های مکانیکی و 
مواد شیمیایی

سرعت و سهولت بسیار زیاد در امر نصب و اجرا و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه های نگه داری و 
تعمیرات

عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل کمی وزن و نبود نیاز به تقویت بخش های پذیرنده بار در 
ساختمان

عدم نیاز به چسب، جوش دادن و نظائر آن و کاسته شدن از هزینه های اجرایی

آب بندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش های غیر مخرب به دلیل خصوصیات 
متشکله سیستم

قابلیت انطباق و متصل نمودن اجزاء سیستم به لوله و اتصاالت سایر سیستم های قدیمی اعم از پلیمری و 
آلیاژی

امکان اجرای سریع و ساده سیستم ونت به صورت کامل و افزودن هرچه بیشتر به عمر مفید سیستم

بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز جهان

طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات مناسب برای آسان و مطمئن نمودن فرایند نصب و اجرا

)15، 30، 45 و 87 درجه( و طول  تا 160 میلی متری(، زوایا   63( اتصاالت  لوله و  از نظر قطر  ابعادی   تنوع 
لوله ها )از 30 سانتی متر تا 6 متر( 

طراحی و اجرای بسیار ساده و انعطاف پذیر بخاطر وجود یك یا دو سوکت در لوله ها
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فیت پوش  سیستم  ع  ا نو ا

سیستم پوش فیت تك ستاره گلپایگان دارای دو مدل کلی ذیل می باشد:

Pushfit )پوش فیت )معمولی
Pushfit True Silent پوش فیت بی صدا

فیت پوش  ی  ها سیستم  ه  د ستفا ا د  ر ا مو

بیمارستان ها،  هتل ها،  برای  مدبرانه  انتخابی  گلپایگان  ستاره  تك  فیت  پوش  ساختمانی  فاضالب   سیستم 
کتابخانه ها، مراکز ضبط صدا و صداگذاری، ساختمان های مسکونی و اداری و هر کجا که به آرامش بیشتری نیاز 

باشد.
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ISIRI 13361 و
EN 1452 

لوله های پوش فیت مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار 

ضخامتفشار PNقطر خارجیکد محصول

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

فیت پوش  ی  ها له  لو
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ISIRI 13361 و
EN 1452 

لوله های پوش فیت مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار 

ضخامتفشار PNقطر خارجیکد محصول

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 9119 لوله های پوش فیت )تکه ای( مورد مصرف در تخلیه فاضالب
ساختمانی

قطر 
خارجی

حوزه ضخامت
کاربرد

اندازه
)cm(

کد کاال
)یك سركوپله(

اندازه
)cm(

کد کاال
)دوسركوپله(

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 9119 لوله های پوش فیت )تکه ای( مورد مصرف در تخلیه فاضالب
ساختمانی

قطر 
خارجی

حوزه ضخامت
کاربرد

اندازه
)cm(

کد کاال
)یك سركوپله(

اندازه
)cm(

کد کاال
)دوسركوپله(

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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ISIRI 9118  و
 EN 1401

لوله های پوش فیت مورد مصرف در تخلیه فاضالب ساختمانی

SNضخامتقطر خارجیکد محصول

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 1401 و ISIRI 9118 لوله های پوش فیت )تکه ای( مورد مصرف در تخلیه
فاضالب ساختمانی

قطر 
خارجی

ضخامت
SN

اندازه
)cm(

کد کاال
)یك سركوپله(

اندازه
)cm(

کد کاال
)دوسركوپله(

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 9118
لوله های پوش فیت )تکه ای( مورد مرصف در تخلیه فاضالب 

ساختامنی

قطر 
SNضخامتخارجی

اندازه
)cm(

کد کاال
)یك سركوپله(

اندازه
)cm(

کد کاال
)دوسركوپله(

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 لوله های پوش فیت مورد مصرف در سیستم لوله کشی آب باران استاندارد
برای مصرف روی کار)ناودان(

ضخامتقطر خارجیکد محصول

12095209501.5
12095210631.5
12095211751.5
12095212901.8
120952131102.2
120952141252.5
120952151402.7
120952161603.2
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PVC محصوالت 
Push Fit فیت  پوش  الت  تصا ا

TakTak
Setareh Setareh 
Golpayegan Co.Golpayegan Co.
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فیت پوش  الت  تصا ا

استاندارد 
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – تبدیل

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

12015153

تبدیل

  B روی کار63/403180
  BD زیر و روی کار1201515790/633168
  BD زیر و روی کار12015159110/633.290
  BD زیر و روی کار12015161110/903.280
  BD زیر و روی کار12015162125/633.280
  BD زیر و روی کار12015164125/903.275
  BD زیر و روی کار12015165125/1103.250
  BD زیر و روی کار12015170160/110440
  BD زیر و روی کار12015171160/125440
  BD زیر و روی کار12015182200/1604.918

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – چهارراه

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  BD زیر و روی کار1103.212چهارراهی 45 درجه12015153

  BD زیر و روی کار1103.216چهارراهی 90 درجه12055129

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سوکت)بوشن(

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

سوكت )بوشن( 12155129
ساده

  BD زیر و روی کار1103.260

  BD زیر و روی کار121551362506.24

12145121

سوكت )بوشن( 
ترمزدار

  BD زیر و روی کار201.5200

  BD زیر و روی کار12145122251.5120

  B روی کار1214512140355

  B روی کار1214512450332

  B روی کار12145125633240

  BD زیر و روی کار12145126753180

  BD زیر و روی کار12145127903116

  BD زیر و روی کار121451281103.260

  BD زیر و روی کار121451291253.248

  BD زیر و روی کار12145130160424

  BD زیر و روی کار121451322004.912

  BD زیر و روی کار121451342506.24
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استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سیفون پایه دار

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  BD زیر و روی کار125/1253.215سیفون پایه دار12176321

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سیفون پایه دار سایلنت 

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

12175126

سیفون پایه دار 
سایلنت 

  B روی کار63370
  BD زیر و روی کار1217512775340
  BD زیر و روی کار1217512890344
  BD زیر و روی کار121751291103.224
  BD زیر و روی کار12175165110/1253.220

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سه راهی ساده

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

12195124
سه راهی 45 درجه

  B روی کار402108
  B روی کار12195125503120
  BD زیر و روی کار4 )کیسه(121951342004.9
12205124

سه راهی 90 
درجه

  B روی کار402170
  B روی کار12205125503120
  BD زیر و روی کار1220512890342
  BD زیر و روی کار4 )کیسه(122051342004.9
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استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سه راهی 87/5 درجه خم

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

سه راهی 87/5 12245126
درجه خم 

  B روی کار633100

  BD زیر و روی کار122451291103.220

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سه راهی تبدیل ساده

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

12255170
سه راهی تبدیل 45 

  BD زیر و روی کار160/11048درجه

12265157
سه راهی تبدیل 

  BD زیر و روی کار87.590/63355 درجه

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سه راهی سایلنت

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

12195126

سه راهی 45 
درجه سایلنت 

  B روی کار63350

  BD زیر و روی کار1219512775330

  BD زیر و روی کار1219512890330

  BD زیر و روی کار121951291103.220

  BD زیر و روی کار121951301253.215

  BD زیر و روی کار1219513216046

  BD زیر و روی کار1219513420044

12205126

سه راهی 90 
درجه سایلنت

  BD زیر و روی کار63366

  BD زیر و روی کار1220512775340

  BD زیر و روی کار1220512890342

  BD زیر و روی کار122051291103.225

  BD زیر و روی کار122051301253.218

  BD زیر و روی کار1220513216048

  BD زیر و روی کار1220513420044
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استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سه راهی دریچه بازدید سایلنت

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

سه راهی دریچه بازید 12225129
  BD زیر و روی کار87/51103.220 خم سایلنت

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت– سراهی دریچه بازدید ساده

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

12215129
سه راهی 45 درجه 

  BD زیر و روی کار1103.220دریچه بازدید

سه راهي 90 درجه 12235130
دریچه بازدید

  BD زیر و روی کار1253.218

  BD زیر و روی کار12235132160410

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – سه راهی تبدیل سایلنت

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

12255157

سه راهی تبدیل 45 
درجه سایلنت

  BD زیر و روی کار63/90350

  BD زیر و روی کار1225515963/1103.239

  BD زیر و روی کار1225516190/1103.220

  BD زیر و روی کار12255165110/1253.215

  BD زیر و روی کار12255171125/160310

12265161
سه راهی تبدیل 87.5 

  BD زیر و روی کار90/1103.225درجه سایلنت

سه راهی تبدیل 90 12265159
درجه سایلنت

  BD زیر و روی کار63/1103.245

  BD زیر و روی کار12275165110/1253.220

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – زانو ساده

کد محصول
گروه

اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مرصفتعداد در کارتن

بر حسب میلیمرت
12325124

زانو 45 درجه

  B روی کار40345
  BD زیر و روی کار1232512550230

  BD زیر و روی کار12325132160418

  BD زیر و روی کار123251342004.98

12335124

زانو 90 درجه

  B روی کار40335
  B روی کار12335125503160
  BD زیر و روی کار12335132160414

  BD زیر و روی کار123351342004.96
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استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – زانو سایلنت

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

  BD زیر و روی کار1103.260زانو 30 درجه 12315129

زانو 45 درجه مدل 12415129
  BD زیر و روی کار1103.245یونیك

12325126

زانو 45 درجه                                                                                                                                             
                                  

  BD زیر و روی کار633140
  BD زیر و روی کار12325127753110
  BD زیر و روی کار1232512890360
  BD زیر و روی کار123251291103.260
  BD زیر و روی کار123251301253.240
  BD زیر و روی کار12325132160418
12335126

زانو 90 درجه 

  BD زیر و روی کار63390
  BD زیر و روی کار1233512775360
  BD زیر و روی کار1233512890372
  BD زیر و روی کار123351291103.230
  BD زیر و روی کار123351301253.230
  BD زیر و روی کار12335132160414

  BD زیر و روی کار14123312001160414

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – زانو سایلنت

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

15465128
موفه 

  BD زیر و روی کار903.248
  BD زیر و روی کار154651291103.230
  BD زیر و روی کار154651301253.224

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – زانو خم یك سر کوپله 87/5 درجه

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

12285126
زانو خم یك سر 
كوپله 87.5 درجه

  BD زیر و روی کار633.2
  BD زیر و روی کار12285128903.2
  BD زیر و روی کار122851291103.230

استاندارد
ISIRI 9119

اتصاالت فاضالبی پوش فیت – زانو 45*110 با انشعاب 63

گروهکد محصول
اتصاالت

ضخامتاندازه
مورد مصرفتعداد در کارتن بر حسب میلیمتر

زانو 45 درجه 12345129
  BD زیر و روی کار1103.230انشعاب دار 63
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شبکه تست  و  نصب  مخصوص  ر  ا بز ا

بر له  لو
با استفاده از این وسیله به راحتی می توانید لوله را صاف و تمیز 

با سرعت برش دهید.

) شبکه تست  )مخصوص  پر  ستا ا

نمودن  مسدود  همچنین  و  فاضالب  های  شبکه  تست  تسهیل 
قسمت هایی از شبکه جهت تست فشار داخلی.

بگیر نشعا ا ر  چا آ

لوله  به  اتصال  هنگام  در  انشعابگیر  مهره  کردن  محکم  جهت 
اصلی.

کن پخ(  ( نیک  کو
جهت اتصال بهتر و اصولی دو تکه لوله به یکدیگر، باید پس از 
برش لوله ها، یك طرف آن را بوسیله ی این دستگاه پخ بزنید.
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تیلن  ا پلی  یخچه  ر تا

زمانی که جهان به راه صنعتی شدن گام نهاد نیاز به ابزاری مقاوم، شکل پذیر، با دوام و ارزان جهت مصارف 
های  لذا تالش  یافت،  به صورت طبیعی  توان  نمی  را  این خصوصیات  با  موادی  کاماًل حس شد چون  گوناگون 
گسترده ای برای ساخت موادی این چنین، با ساختار غیر طبیعی در مباحث شیمی آلی آغاز شد. اولین بار کلمه 
پلیمر توسط شیمیدانی به نام رنالت در سال 1835 میالدی بکار رفت. واژه پلیمر از کلمه یونانی Poly به معنی 

چند و MEROS به معنای واحد یا قسمت به وجود آمده است.

اصوالً پلیمرها به سه نوع طبیعی، طبیعی اصالح شده و مصنوعی تقسیم بندی می شوند. پلی اتیلن در سال 
اجزای  برای ساخت  مایع  پلیمرهای کریستال  و  در سال 1974  بوتیلن  پلی  در سال 1975،  پروپیلن  پلی   ،1942

الکتریکی در سال 1985 رایج گردید.

ال         با نسیته  ا د با  تیلن  ا پلی  )  HDPE(

این پلی اتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است. بنابراین نیروی بین مولکولی در زنجیره ها باال و استحکام 
کششی آن بیشتر از بقیه پلی اتیلن ها است. برای تولید پلی اتیلن بدون شاخه معموالً از روش پلیمریزاسیون با 

کاتالیزور زیگلر-ناتا استفاده می شود.

متوسط نسیته  ا د با  تیلن  ا پلی   )  MDPE(

این نوع پلی اتیلن کاربرد فراوانی در تولید انواع لوازم پالستیکی مورد استفاده در آشپزخانه و صنـایع غذایی 
دارد. همچنین در تولید لوله های پالستیکی و اتصاالت لوله کشی معموالً از MDPE استفاده می کنند.

یین پا نسیته  ا د با  تیلن  ا پلی  )  LDPE(

این پلی اتیلن دارای زنجیره شاخه دار است، بنابراین زنجیره ها LDPE نمی توانند به خوبی با یکدیگر 
پیوند برقرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کششی کمتر هستند. این نوع پلی اتیلن 
معموالً با روش پلیمریزاسیون رادیکالی تولید می شود. از خصوصیات این پلیمر، انعطاف پذیری و امکان 
تجزیه بوسیله میکرو ارگانیسم ها است.
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تیلن  ا پلی  مشخصات 

خواص و مشخصات مواد پلی اتیلن باعث شده است استفاده از مواد پالستیکی و بطور خاص پلی اتیلن، با توجه 
به مدت زمان کوتاهی که از عمر آن می گذرد روند رو به رشدی داشته باشد. در پنجاه سال گذشته با توجه به 
پیشرفت هایی که در زمینه تولید انواع لوله و اتصاالت پلی اتیلن صورت گرفته باعث شده است این محصوالت، 
خود را به عنوان جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی، GRP ،PVC و چدنی مطرح نمایند. استحکام، دوام و 
روش نصب آسان، لوله و اتصاالت پلی اتیلن را به یکی از پرکاربردترین محصوالت در سیستم های لوله کشی 

تبدیل کرده است.  

تیلن  ا پلی  الت  تصا ا و  له  لو ی  ها یژگی  و و  یا  ا مز

مقاومت در برابر ساییدگی، پوسیدگی و خوردگی گالوانیکی و سیاالت شیمیایی

مقاومت در برابر فشار و ضربه

مقاومت در مقابل ارتعاشات حاصله از زمین لرزه و رانش زمین، بخصوص در سطح زیر دریا که امکان حرکت 
الیه های زمین بیشتر است

مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش و مادون قرمز

مقاوم در دماهای کاری زیر صفر تا 40 درجه سانتیگراد

سهولت نصب و اجرای سریع

خاصیت انعطاف پذیری باال

طول عمر باال )50 سال(

سبکی وزن

هزینه پایین تعمیر و نگهداری

آسانی حمل و نقل

عدم رسوب پذیری در نتیجه صاف و صیقلی بودن جداره داخلی

مصونیت از زنگ زدگی
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تیلن  ا پلی  الت  تصا ا و  له  لو مصرف  د  ر ا مو

شبکه های آبرسانی شهری، روستایی و صنعتی

شبکه های آبیاری تحت فشار )قطره ای و بارانی(

شبکه های فاضالب شهری، روستایی و صنعتی

شبکه های گازرسانی

شبکه های زهکشی

پوشش کابل های مخابراتی و فیبر نوری

پوشش کابل های برق

پوشش لوله های فلزی

سیستم های مایعات و فاضالب صنعتی

سیستم های الیروبی

لوله کشی های مربوط به مواد غذایی

سیستم های مخصوص مایعات بسیار ساینده

استفاده در ساختمان ها

به عنوان لوله های عایق دما و صدا

به عنوان کانال های تهویه
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لید تو یند  ا فر

برای تولید لوله های پلی اتیلن از اکسترودرهای تك مارپیچ که به همین منظور طراحی شده است، استفاده 
می گردد. بر روی مارپیچ مناطقی جهت هدایت خوراك ورودی به داخل سیلندر جهت فشرده سازی و تهیه مذاب 
از طریق  مواد  نمودن  مذاب  انرژی گرمایی جهت  است.  تعبیه شده   )Die( دای  داخل  به  مذاب  پمپاژ  و  یکنواخت 
چرخش مارپیچ )تنش های وارده از مارپیچ به مواد اولیه( و المنت های حرارتی اطراف سیلندر، تواماً تأمین شده 

که جهت کنترل آن از فن  های مخصوصی در اطراف المنت  ها استفاده می شود.

محصوالت بندی  بسته 

لوله های پلی اتیلن به جهت ویژگی انعطاف پذیری بسیار باال دارای قابلیت کالف شدن می باشند. همه کالف ها 
باید حداقل در4 الي6 نقطه متناسب با سایز آن ها بوسیله طناب هاي نخي یا تسمه هاي پالستیکي مناسب کاماًل 

مهار گردند.

لوله های با سایز 16 تا 40 بصورت کالف بسته بندی می شوند. سایز های 50 تا 125 در هر دو نوع کالف و 
شاخه ای عرضه مي گردند. لوله ها باید قبل از حمل با تجهیزات مناسب جابجا و در فضای استاندارد نگهداری 

شوند. واحد کنترل کیفیت شرکت بر روی جابجایی، انبار و بارگیری نظارت کامل دارد.

بسته بندی مناسب لوله و اتصاالت، نگهداری ایمن تولیدات را میسر نموده و حداکثر استفاده از فضای انبار را 
برای کاربران امکـان پذیر می سازد.
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تیلن ا پلی  محصوالت 
لوله های پلی اتیلن تحت فشار

لوله آبیاری قطره ای
اتصاالت و تجهیزات جانبی
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)PE ( ر  فشا تحت  تیلن  ا پلی  ی  ها له  لو

لوله های پلی اتیلن با دامنه کاربرد وسیعی که دارند، عمدتاً توسط کشاورزان و مجریان سیستم های انتقال 
آب و آبیاری تحت فشار مصرف می شوند. در شرکت نگین ستاره گلپایگان لوله های پلی اتیلن جهت استفاده در 
شبکه های آبیاری و آبرسانی بر اساس استانداردهای تولید DIN 8074 آلمان، با استفاده از مرغوب ترین مواد 
اولیه PE80 ،PE100 و PE40 که از شرکت های داخلی و خارجی تامین می گردد و با قطر های خارجی 16 تا 400 

میلیمتر، در رده های فشاری از 3/2 الی 25 اتمسفر بر اساس استاندارد ملی و بین المللی تولید می شوند.

لوله های پلی اتیلن تحت فشار 
)PE(

جدول طول استاندارد و امکان تغییر آن ها متناسب با 
نیاز مشتری

حداکثر طول حلقهطول استانداردسایزردیف
116400600
220200400
325200400
432150300
540100200
650100200
763100200
875100200
990100150

10110100100
11125100100
1216012-6 12
12 6-12تا 13400
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توضیحات: 
وزن واحد لوله ها برگرفته از استاندارد DIN 8074 آلمان می باشد.   

عرض نوار شناساگر برای سایزهای بزرگ تر از 315 بین مشتری و تولید كننده حالت توافقی دارد.

استاندارد 14427-2 ملی ایران 
ISO4065

مشخصات ابعادی لوله های پلی اتیلن تولیدی شرکت تک ستاره گلپایگان

S2.5S3.2S4S5S6.3S8S10S12.5S16S20رسی لوله

SDR 6SDR 7.4SDR 9SDR 11SDR 13.6SDR 17SDR21SDR26SDR33SDR41نسبت قطر به ضخامت

PN25PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PE80
Sf=1.25

-PN25PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PE100

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

-PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PE100

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm( حداکرث

دوپهنی

عرض نوار 

شناساگر

قطر خارجی

emaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminDmaxDmin

16.316حداکرث 1.23---------------------0.1153.430.1072.72.30.0842.32

20.320حداکرث 1.23---------------0.183.93.40.1543.430.1332.72.30.1122.320.10721.8

25.325حداکرث 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

D )mm( :قطر خارجیS :سری لولهe )mm( :ضخامت لوله بر حسب
PN )atm( :رده فشاریsf :ضریب اطمینانSDR :نسبت قطر به ضخامت
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وزن استاندارد داخلیاندازه / فشار

6.400.25
6.500.4
6.630.61
6.750.875
6.901.235

 6 لوله های فشار  بیشتر مشتریان  به جلب رضایت  با توجه  توضیحات: 
این شرکت در استاندارد داخلی با شرح جدول روبرو نیز تولید می شود:

استاندارد 14427-2 ملی ایران 
ISO4065

مشخصات ابعادی لوله های پلی اتیلن تولیدی شرکت تک ستاره گلپایگان

S2.5S3.2S4S5S6.3S8S10S12.5S16S20رسی لوله

SDR 6SDR 7.4SDR 9SDR 11SDR 13.6SDR 17SDR21SDR26SDR33SDR41نسبت قطر به ضخامت

PN25PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PE80
Sf=1.25

-PN25PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PE100

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

-PN20PN16PN12.5PN10PN8PN6PN5PN4PN3.2PE100

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm(

وزن 

هر مرت 

)kg(

ضخامت اسمی 
)mm( حداکرث

دوپهنی

عرض نوار 

شناساگر

قطر خارجی

emaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminemaxeminDmaxDmin

16.316حداکرث 1.23---------------------0.1153.430.1072.72.30.0842.32

20.320حداکرث 1.23---------------0.183.93.40.1543.430.1332.72.30.1122.320.10721.8

25.325حداکرث 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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تیلن ا پلی  جوشی  تصاالت  ا
خطوط لوله پلی اتیلن در پروژه های مختلف نیاز به اتصاالت پلی اتیلن دارند که این اتصاالت با توجه به 

نوع پروژه متفاوت خواهند بود و انتخاب اتصاالت مناسب خود به تنهایی مستلزم داشتن تجربه به همراه 
دانش است. تمامی لوله ها و اتصاالت جوشی فاضالبی این گروه با برند تك ستاره گلپایگان و اتصاالت جوشی 

کشاورزی و صنعتی، آبیاری قطره ای و دیگر اتصاالت و تجهیزات جانبی با برند نگین ستاره گلپایگان، تحت 
استاندارد بین المللی DIN 16963 تولید می شوند و کیفیت محصوالت در آزمایشگاه کارخانه مورد تست قرار 

می گیرند.

PE Sewage Fitting 
)Weld Joints(
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استاندارد
 DIN 16963

اتصاالت جوشی پلی اتیلن - رایزر پلیمری

تعداد در بستهاندازه )cm(قطر خارجیکد محصول
30cm10رایزر پلیمری"237560052
30cm15رایزر پلیمری"2375600611.2
30cm7رایزر پلیمری"237560073
40cm48رایزر پلیمری "237660031
40cm24رایزر پلیمری"2376600511.2
40cm20رایزر پلیمری"237660062
50cm48رایزر پلیمری "237760031
50cm24رایزر پلیمری"2377600511.2
50cm15رایزر پلیمری"237760062
60cm48رایزر پلیمری "237860031
60cm20رایزر پلیمری"2378600511.2
60cm12رایزر پلیمری"237860062
75cm50رایزر پلیمری "237960031
75cm20رایزر پلیمری"2379600511.2
75cm20رایزر پلیمری"237960062
100cm50رایزر پلیمری "238160031
100cm20رایزر پلیمری"2381600511.2
100cm20رایزر پلیمری"238160062
200cm10رایزر پلیمری"238760051.1/2
200cm10رایزر پلیمری"238760062

لوله ماکارونی
اندازه )mm(کد محصول
21011318
21012318

پلیمری ر  یز ا ر

نی و ر کا ما له  لو
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DIN 1696345˚اتصاالت جوشی پلی اتیلن - زانو جوشی
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2748112550150
274811266380
274811277540
274811289025
2748112911015
2748113012512
274811321605

45 جوشی˚ نو  ا ز

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

90 جوشی˚ نو  ا ز

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

DIN 1696390˚اتصاالت جوشی پلی اتیلن - زانو جوشی
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2749112550170
274911266390
274911277545
274911289030
2749112911016
274911301259
274911321604
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45 جوشی˚ هی  ا ر سه 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

DIN 1696345˚ اتصاالت جوشی پلی اتیلن - سه راهی جوشی
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2746112550*50*5040
2746112663*63*6330
2746112775*75*7518
2746112890*90*9012
27461129110*110*1108
27461130125*125*1254
27461132160*160*1602

 90 ˚ جوشی  هی  ا ر سه 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

DIN 1696390˚ اتصاالت جوشی پلی اتیلن - سه راهی جوشی
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2743112550*50*5055
2743112663*63*6335
2743112775*75*7525
2743112890*90*9016
27431129110*110*1109
27431130125*125*1256
27431132160*160*1603
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9 0 تبدیل˚ هی  ا ر سه 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

DIN 1696345˚ اتصاالت جوشی پلی اتیلن - سه راهی تبدیل
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2783115675/6318
2783115790/6313
2783115890/7513
27831159110/639
27831160110/758
27831161110/908
27831165125/1104
27831171160/1253

DIN 1696390˚ اتصاالت جوشی پلی اتیلن - سه راهی تبدیل
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2784115675/6325
2784115790/6318
2784115890/7518
27841159110/639
27841160110/759
27841161110/909
27841164125/906
27841165125/1106
27841170160/1103
27841171160/1253

4 5 تبدیل˚ هی  ا ر سه 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی
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ید د ز با یچه  ر د

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

تست پوش  ر د

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

DIN 16963اتصاالت جوشی پلی اتیلن - دریچه بازدید
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
به زودی2792112663
2792112911048

DIN 16963اتصاالت جوشی پلی اتیلن - در پوش تست
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2750112550700
2750112663500
2750112775350
2750112890250
27501129110100
2750113012560
2750113216050
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4 ر فشا سیفون 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

4 ر فشا بلند  علمک  با  سیفون 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

DIN 169634اتصاالت جوشی پلی اتیلن - سیفون فشار
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
275111255050
275111266330
275111277515
27511128909
275111291104

DIN 169634اتصاالت جوشی پلی اتیلن - سیفون با علمك بلند فشار
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2752112663
2752112775
27521129110
27521165125/110
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بلند فه  مو

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

SBR جنس ارینگ: الستیك طبیعی توام با

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

ه تا کو فه  مو

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

SBR جنس ارینگ: الستیك طبیعی توام با

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی

DIN 16963اتصاالت جوشی پلی اتیلن - موفه بلند
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
274411255035
274411266332
274411277524
274411289012
274411291109
274411301258
به زودی27441132160

DIN 16963اتصاالت جوشی پلی اتیلن - موفه کوتاه
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
274511255070
274511266340
274511277530
274511289020
2745112911015
2745113012512
به زودی27451132160
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DIN 169634 اتصاالت جوشی پلی اتیلن - تبدیل کوتاه فشار
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2747115463/50110
2747115575/50200
2747115675/63130
2747115790/63130
2747115890/75100
27471159110/6360
27471160110/7560
27471161110/9060
27471165125/11045
27471170160/11036
27471171160/12526

4 ر فشا ه  تا کو تبدیل 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر

نوع اتصال: جوشی



87

صنعتی( زی/  ر و کشا قوی) ر  فشا جوشی  تصاالت  ا
Industrial / Agricultural
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فلنج و  بلند  یه  پا فلنج 

نوع اتصال: جوشی
فشار قابل تحمل: 10،6 اتمسفر

فلنج های جوشی از جنس پلی اتیلن HDPE )پایپ گرید( ساخته شده اند که ماده ای است مقاوم به محلول های 
شیمیایی، اسیدها و بازها.

کلیه فلنج ها مطابق با استاندارد DIN 16963 و مواد اولیه P80 و P100 تولید می شود.

 DIN 16963 اتصاالت جوشی فشار قوی - فلنج پایه بلند و فلنجاستاندارد

تعداد در کارتنفشار قابل تحملاندازه )mm(گروه اتصاالتکد محصول
26221126

فلنج پایه بلند

63650
26231126631050
26241126631650
2622112775624
26231127751024
26241127751624
2622112890616
26231128901016
26241128901616
26221129

فلنج

110620
262311291101020
26221130125618
262311301251018
2622113216069
26231132160109
26241132160169
2622113420065
26231134200105
26221135225612
2622113625064
262311362501010
2622113831566
26231138315106
2622113935561
26231139355101
2622114040061
26231140400101
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قوی ر  فشا جوشی  تبدیل 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 10،6 اتمسفر

SDR-11,17 نوع اتصال: جوشی

PE80/PE100 :مواد اولیه

استاندارد 
 DIN

 16963

اتصاالت جوشی فشار قوی 
- تبدیل جوشی

اندازه کد محصول
)mm(

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

به زودی506*2628115575
به زودی5010*2629115575
به زودی636*2628115675
به زودی6310*2629115675
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

استاندارد 
 DIN

 16963

اتصاالت جوشی فشار قوی 
- تبدیل جوشی

اندازه کد محصول
)mm(

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

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
26291183160*2251018
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*225610
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*35562
26291208400*355102
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9 0 ˚ قوی  ر  فشا هی  ا ر سه 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 10،6 اتمسفر

SDR-11,17نوع اتصال: جوشی

PE80/PE100 :مواد اولیه

قوی ر  فشا جوشی  کپ 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 16،10 اتمسفر

SDR-11,17نوع اتصال: جوشی

PE80/PE100 :مواد اولیه

استاندارد 
 DIN

 16963

اتصاالت جوشی فشار قوی - 
کپ جوشی فشار قوی

اندازه کد محصول
)mm(

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

263811321601015
به زودی2639113216016
به زودی2638113420010
به زودی2639113420016
به زودی2638113522510
به زودی2639113522516
به زودی2638113625010
به زودی2639113625016
به زودی2638113731510
به زودی2639113731516

استاندارد 
 DIN

16963

اتصاالت جوشی فشار قوی - 
کپ جوشی فشار قوی

اندازه کد محصول
)mm(

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

به زودی263811266310
به زودی263911266316
263811277510100
263911277516100
به زودی263811289010
به زودی263911289016
263811291101026
به زودی2639112911016
263811301251022
به زودی2639113012516

استاندارد 
 DIN

 16963

اتصاالت جوشی فشار قوی -
 سه راهی فشار قوی ˚90

اندازه کد محصول
)mm(

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

26401129110620
264111291101020
26401130125615
264111301251015
264011321606 6
2641113216010 6

استاندارد 
 DIN

  16963

اتصاالت جوشی فشار قوی -
 سه راهی فشار قوی ˚90

اندازه کد محصول
)mm(

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

264011342006 4
2641113420010 4
2640113522563
26411135225103
2640113625063
26411136250103
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9 0 ˚ قوی  ر  فشا جوشی  نو  ا ز

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 10،6 اتمسفر

SDR-11,17نوع اتصال: جوشی

PE80/PE100 :مواد اولیه

4 5 قوی˚ ر  فشا جوشی  نو  ا ز

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 10،6 اتمسفر

SDR-11,17نوع اتصال: جوشی

PE80/PE100 :مواد اولیه

 DIN 1696390˚ اتصاالت جوشی فشار قوی - زانو جوشی فشار قوی
تعداد در کیسهفشار قابل تحملاندازه )mm(کد محصول
26341129110625
263511291101025
26341130125620
263511301251020
26341132160610
263511321601010
2634113420066
26351134200106
به زودی263411352256
به زودی2635113522510
2634113625063
26351136250103

استاندارد 
 DIN

 16963

اتصاالت جوشی فشار قوی - 
زانو جوشی فشار قوی ˚45

اندازه کد محصول
)mm(

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

26311129110630
263211291101030
26311130125625
263211301251025
26311132160615
263211321601012

استاندارد 
 DIN

 16963

اتصاالت جوشی فشار قوی - 
زانو جوشی فشار قوی ˚45

اندازه کد محصول
)mm(

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

2631113420068 
26321134200108 
به زودی2256 26311135
به زودی2632113522510
2631113625064
26321136250104
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جوشی تبدیل  ه  ا ر سه 

HDPE جنس: پلی اتیلن سنگین

فشار قابل تحمل: 10،6 اتمسفر

SDR-11,17نوع اتصال: جوشی

PE80/PE100 :مواد اولیه

استاندارد
 DIN 16963

اتصاالت جوشی فشار قوی - سه راه تبدیل جوشی

تعداد در کارتنفشار قابل تحملاندازه )mm(کد محصول
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
26251271200*110*9066
26261271200*110*90106
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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ستایل ا پلی  مغزی 

جنس: پلی استال

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN 16963اتصاالت پیچی - سه راه نر
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2310101920*1/2100
2310102125*3/475
2310102532*148
2310102940*1,1/425
2310103350*1,1/217
2310104063*28
2310104775*2,1/26
به زودی"3*2310105590
به زودی"4*23101066110

 DIN 16963اتصاالت پیچی - مغزی پلی استایل

تعداد در کارتناندازه )mm(نام محصولکد محصول
25191001

PN=10   مغزی

1/21500
251910023/4750
251910031500
251910041,1/4300
251910051,1/2220
251910062140
به زودی251910182,1/2
به زودی251910193
به زودی251910204

نر ه  ا ر سه 

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

ی( ا ه  و ز ر  / ی  ا نده  د پیچی)  الت  تصا ا
)Compression Fittings for PE Pipes(
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ده ما ل  تصا ا

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN 16963اتصاالت پیچی - اتصال ماده
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2301101920*1/2250
2301102125*3/4160
2301102532*1110
2301102940*1 1/460
2301103050*1 1/240
2301104063*227
2301104675*214
2301104775*2 1/214
به زودی2*2301105390
2301105490*2 1/210
2301105590*310
23011065110*36
23011066110*46

 DIN 16963اتصاالت پیچی - اتصال نر
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2302101920*1/2200
2302102125*3/4150
2302102532*1100
2302102940*1,1/452
2302103350*1,1/236
2302104063*220
2302104775*2,1/212
به زودی2*2302105390
2302105490*2,1/210
2302105590*310
23021065110*36
23021066110*46

نر ل  تصا ا

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی
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نو ا ز

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN 16963اتصاالت پیچی - زانو
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2305112120130
2305112225100
230511233255
230511244030
230511255020
23051126639
23051127756
به زودی2305112890
به زودی23051129110

 DIN 16963اتصاالت پیچی - رابط
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2303112120140
2303112225100
230311233265
230311244036
230311255024
230311266312
23031127759
23031128906
230311291103

بط ا ر

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی
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 DIN 16963اتصاالت پیچی - درپوش انتهای

تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2313112332140
231311244070
231131255045
231311266332
231311277518
231311289010
231311291106

 DIN 16963اتصاالت پیچی - تبدیل
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
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

نتهای ا پوش  ر د

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

تبدیل

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی
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ده ما نو   ا ز

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN 16963اتصاالت پیچی - زانو ماده
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2306103350*1,1/225
2306104063*216
2306104775*2,1/29
به زودی3*2306105590
به زودی4*23061066110

 DIN 16963اتصاالت پیچی - رابط
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2307101920*1/2220
2307102125*3/4150
2307102532*190
2307102940*1,1/448
2307103350*1,1/232
2307104063*218
2307104775*2,1/29
به زودی3*2307105590
به زودی4*23071066110

نر نو  ا ز

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی
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مساوی ه  ا ر سه 

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN 16963اتصاالت پیچی - سه راه ماده
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2309121520*1/2120
2309121725*3/480
2309122032*156
2309122240*1,1/432
2309122450*1,1/220
2309122763*212
2309122875*26
2309122975*2,1/26
به زودی2*2309123090
به زودی2,1/2*2309123190
به زودی3*2309123290
به زودی3*23091233110
به زودی4*23091234110

 DIN 16963اتصاالت پیچی - سه راه مساوی
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
230811212080
230811222555
230811233232
230811244018
230811255012
23081126636
23081127754
به زودی2308112890
به زودی23081129110

ده ما ه  ا ر سه 

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی
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ر ا د فلنچ  ل  تصا ا

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی فلنچ دار

تبدیل ه  ا ر سه 

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN 16963اتصاالت پیچی - سه راه تبدیل
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
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
به زودی90*63*2311115790
به زودی90*75*2311115890
به زودی110*63*23111159110
به زودی110*75*23111160110
به زودی110*90*23111161110

 DIN 16963اتصاالت پیچی - اتصال فلنچ دار
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول

به زودی63به زودی
به زودی75به زودی
به زودی90به زودی
به زودی110به زودی
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ینگ ر و ا

جنس: الستیك

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN 16963اتصاالت پیچی - اورینگ
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
23731121201000
23731122251000
23731123321000
2373112440500
2373112550500
2373112663500
2373112775500
2373112890400
23731129110300

 DIN 16963اتصاالت پیچی - بوشینگ
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2372112120100
2372112225100
237211233270
237211244060
237211255060
237211266350
237211277550
237211289040
2372112911030

بوشینگ

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی
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 DIN 16963اتصاالت پیچی - درپوش دنده ای
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
251710041,1/4450
251710051,1/2220
251710062200

ای نده  د پوش  ر د

جنس: پلی استال و پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

پیچ سر

جنس: پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

ینگ ر سپلیت  ا

جنس: پلی استال

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN 16963اتصاالت پیچی - سرپیچ
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2374112120100
2374112225100
237411233270
237411244060
237411255060
237411266350
237411277540
237411289030
2374112911015

 DIN 16963اتصاالت پیچی - اسپلیت رینگ
تعداد در کارتنقطر خارجیکد محصول
2371112120100
2371112225100
237111233270
237111244060
237111255060
237111266350
237111277550
237111289040
2371112911030
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نشعاب ا بند  کمر

جنس: پلی پروپیلن کوپلیمر

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچ و مهره ای/ اورینگی

اصلی،  قسمت  دو  از  و  دارد  متفاوتی  ساختار  و جوشی ساختمان  پیچی  اتصاالت  به  نسبت  انشعاب  کمربند 
کفه و انشعاب تشکیل می شود. جنس هر دو قسمت پلی پروپیلن کوپلیمر است. کمربند های انشعاب متناسب با 
ابعادشان ممکن است دارای دو، چهار، شش و یا هشت عدد پیچ و مهره فلزی باشند. کمربند انشعاب به وسیله یك 

عدد اورینگ الستیکی آب بندی می شود.

)SADDELS  ( بندها کمر

استاندارد 
 DIN

 16963

 کمربند انشعاب

تعداد در سایزکد محصول
کارتن

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

استاندارد 
 DIN

 16963

 کمربند انشعاب

تعداد در سایزکد محصول
کارتن

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*2.1/225
24141067125*1/224
24141068125*3/424
24141069125*124
24141070125*1.1/424
24141071125*1.1/224

استاندارد 
 DIN

 16963

 کمربند انشعاب

تعداد در سایزکد محصول
کارتن

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
24141110250*25
24141111250*35
24141112250*45
به زودی"2*24141120315
به زودی"3*24141121315
به زودی"4*24141122315
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برنجی نشعاب  ا با  بند  کمر

جنس: پلی استال

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی

 DIN
 16963

کمربند با انشعاب برنجی

نام کد محصول
محصول

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

24151050

 کمربند با
 انشعاب
برنجی

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
24151097 200*1.28
24151098200*3.48
24151099200*18

 DIN
 16963

کمربند با دو انشعاب

نام کد محصول
محصول

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

24881026

 کمربند با
دو انشعاب

40*1.2250
2488105390*220
24881061110*117
24881065125*124
24881068125*3.424
24881069110*3.417
24881088160*210
24881089160*35

 DIN
 16963

کمربند با انشعاب برنجی

نام کد محصول
محصول

فشار قابل 
تحمل

تعداد در 
کارتن

24151023

 کمربند با
 انشعاب
برنجی

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

نشعاب ا و  د با  بند  کمر

جنس: پلی استال و پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل: 10 اتمسفر

نوع اتصال: پیچی
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میلیمتری   1 6 ه ا ر سه 

میلیمتری   1 6 یی  نتها ا بست 

میلیمتری   1 6 بط  ا ر

)Dripping Fittings ( ی  ا ه  قطر ی  ر بیا آ الت  تصا ا

 DIN 16963سه راه 16 میلیمتری

تعداد در کارتناندازه )mm(نام محصولکد محصول

سه راه 16 28581316
161000میلیمتری

 DIN 16963رابط 16 میلیمتری
تعداد در کارتناندازه )mm(نام محصولکد محصول
162000رابط 28031316

 DIN 16963بست انتهایی 16 میلیمتری
تعداد در کارتناندازه )mm(نام محصولکد محصول
161500بست انتهایی 28611316
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 DIN 16963اتصاالت آبیاری قطره ای - رابط تیپ به تیپ
تعداد در کارتناندازه )mm(نام محصولکد محصول
tape-tape600رابط تیپ به تیپ    28031312

 DIN 169635/8 اتصاالت آبیاری قطره ای - بست ابتدایی تیپ به
تعداد در کارتناندازه )mm(نام محصولکد محصول
رابط تیپ به بست 28031315

ابتدایی5/8
tape-5/8750

 DIN 16963اتصاالت آبیاری قطره ای - سه راهی دریپر
تعداد در کارتناندازه )mm(نام محصولکد محصول

161000سه راهی دریپر 28681316

 DIN 16963
اتصاالت آبیاری قطره ای - رابط تیپ به 

سر شیلنگی
تعداد در کارتننام محصولکد محصول

28031313
رابط تیپ به سر 

750شیلنگی

تیپ به  تیپ  بط  ا ر

5/8 یی  ا بتد ا بست   به  تیپ  بط  ا ر

یپر ر د هی  ا ر سه 

شیلنگی سر  به  تیپ  بط  ا ر
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 DIN 16963اتصاالت آبیاری قطره ای - زانو قطره ای
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
28571316162000

ای ه  قطر نو  ا ز

)Dripprs ( ها   ن  بفشا آ

 DIN 16963آبفشان ها - دریپر روی خط
تعداد در کارتناندازه )lit/h(کد محصول
2864131945000
2864132082500

 DIN 16963آبفشان ها - بست ابتدایی
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2856131116*5/82500
2856131516*3/83000
به زودی285613186

وی خط ر یپر  ر د

جنس: پلی اتیلن

نوع اتصال: پانچی فشاری

L / H 8نوع اتصال: 4 و

فشار قابل تحمل: 1 اتمسفر

یی بتدا ا بست 

جنس: پلی اتیلن

نوع اتصال: پانچی فشاری
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)Compact Cylinder Valves ( ها   شیر  و میکر

1 6x1 / 2 نشعاب ا شیر 

جنس: پلی پروپیلن کوپلیمر

نوع اتصال: پیچی، فشاری

دارای اورینگ سیلیکونی

1 6x 1 / 2 شیلنگی سر 

جنس: پلی پروپیلن کوپلیمر

نوع اتصال: رزوه ای، فشاری

ر کا خود شیر 

 DIN 1696316 میکروشیرها - شیر انشعاب ½×
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
285513141/2350
2855130216 mm- 1/2500
285513031/2-1/2400
2855130516 mm - 16 mm500
28551307tape - 5/8400
28551310tape - 16 mm400
2855131116 mm - 5/8500
28551312tape - tape350
28551314tape - 1/2350

 DIN 1696316 میکروشیرها -  سر شیلنگی ½×
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
28591302 16*1/21750

 DIN 16963میکروشیرها - شیر خودکار
تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
28701005 1.1/230
28701006220



108

تیپ ر  ا نو

 DIN 16963نوار آبیاری قطره ای - نوار تیپ
متراژ)m(اندازه )cm(کد محصول
98041001101000
98041002201000
98041003301000
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نبی جا م  ز ا لو

بند کمر ینگ  ر و ا

ینگ ر و ا

 DIN 16963لوازم جانبی - اورینگ کمربند

تعداد در کارتناندازه )mm(کد محصول
2000 25پیستوار98821341
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 16963

تعداد در کارتناندازه )mm(شرح محصولکد محصول
163000واشر بست ابتدایی98601316
1000واشر تیپ دنباله دار98601318
5.81000واشر بست ابتدایی98651317
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نی( ساختما فاضالب  شبکه  (  : د د گر می  توصیه  تیلن  ا پلی  م  محتر ن  یا مجر به  یر  ز نکات 

وجود گرد و غبار بر روی پلی اتیلن باعث می گردد که جوش به خوبی انجام نپذیرد، لذا توصیه می گردد در 
هنگام اجرا حتماً قطعات کاماًل تمیز و عاری از هرگونه ناخالصی باشد.

استفاده از دستگاه جوش به لحاظ داشتن گیره و دستگاه تراش جهت سهولت و سرعت در اجرا توصیه می 
C 230-200 قرار دهید و تا گرم شدن کامل صفحه جوش منتظر بمانید. گردد. دستگاه جوش را روی درجه مطلوب̊ 

پس از نصب هر یك از اجزا برای جلوگیری از ورود اشیاء خارجی به درون سیستم حتماً از درپوش تست 
استفاده گردد.

پس از جوش خوردن، محل جوش را به مدت 10 دقیقه از هرگونه تنش و ضربه حفظ نمائید.

شیب مناسب برای لوله های افقی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

لوله کشی ها حتی المقدور با کمترین پیچ و خم و در کوتاه ترین مسیر انجام پذیرد.

برای مهار سیستم بصورت اصولی از بست ها و ساپورت های مناسب استفاده گردد.

در قسمت هایی که اجزاء سیستم در مصارف ساختمانی از زیر سقف ها عبور می کند باید فاصله تا سقف را 
حتی المقدور کم کرد.

به زیبایی کار در مسیرهایی که فاقد پوشش می باشد توجه گردد.

پس از پایان کار حتماً به منظور اطمینان از اجرای صحیح، سیستم تست گردد.

لطفا در صورت استفاده از دستگاه جوش به نکات مورد توصیه کارخانه سازنده توجه فرمائید.
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یه ال تک  ی  له ها لو
PPRC Type 3
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PPRC یه  ال تک  ی  ها له  لو

لوله های فلزی به عنوان یکی از راهکارهای انتقال آب در ساختمان ها مدت زمان زیادی استفــاده می شدند، 
از مزایای این لوله هـــا می توان به تحمل فشار و دمای زیاد و مقاومت مکانیکی زیاد، مقاومت در برابر آتش 
سوزی، ضریب انبساط طولی کم، ارزان بودن اتصاالت و نفوذ ناپذیری 100 درصد در برابر اکسیژن اشاره نمود، 
اما معایب این لوله ها موجب احساس نیاز برای جایگزینی آن ها شد، معایبی از جمله خوردگی و زنگ زدگی، طول 
عمر کم، رسوب پذیری، عدم شکل پذیری،  وزن زیاد، ناصافی سطوح داخلی )افت فشار باال(، نصب مشکل و زمان 

بر و عدم زیبایی ظاهری جهت نصب روکار که با ورود نسل جدید لوله ها بر طرف گردید.
از میان موادی که جایگزین فلزات شده اند، می توان به مواد پلیمری اشاره نمود که یکی از بهترین آن ها پلی 
پروپیلن می باشد. این ماده نیز درجات مختلفی دارد که طبق استاندارد DIN8078 آلمان بهترین و مطلوب ترین 
آن، که هم دارای مقاومت در برابر ضربه، انعطاف پذیری زیاد و مقاومت حرارتی طوالنی و هم از نظر بهداشتی 
مورد تایید است، )PPRC )TYPE3 یا پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر از نوع سوم می باشد. مواد اولیه مصرفی این 
شرکت با کیفیت ترین مواد تولید شده از شرکت های خارجی و داخلی می باشد و از نظر بهداشتی و فنی مورد 

تایید استاندارد های جهانی و استاندارد ملی ایران قرار دارد. 
این شرکت توانسته است محصوالت خود را توسط کارشناسان کنترل کیفی، ارزیابی و صحه گذاری نموده و 
با صدور شناسنامه کیفی محصول کیفیت آن با طول عمر لوله های پنج الیه 50 سال و لوله های تك الیه 10 سال 

را تضمین نماید.
در جهت ارج نهادن به خواسته های مشتریان عزیز، مدیریت 
محترم گروه صنعتی تك ستاره گلپایگان از نیمه اول سال1394 
ای، کره  مواد  با  الیه  تك  اتصاالت  و  لوله  تولیدات  کنار   در 

در دستور  را  ایرانی  کیفیت  با  مواد  با  این محصوالت  تولید 
کار شرکت البرز ستاره قرار داده است تا همچون گذشته سبد 
محصوالت، بصورت کامل در اختیار کلیه نیازهای جامعه در 

این زمینه قرار گیرد.

اندازه )mm(کد محصول
3111000120
3111000225
3111000332
3111000440
3111000550
3111000663
3111000775
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مصرف  د  ر ا مو

سیستم های تاسیسات آب سرد و گرم به منظور شرب

تاسیسات شوفاژ حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

کاربرد به عنوان رایزر در ساختمان ها

تاسیسات گرمایشی

تاسیسات سرمایشی

یپ(  پا ن  ا نیو ( ن  یگا گلپا ه  ر ستا ز  لبر ا شرکت   PPRC الت  تصا ا و  له  لو ی  یا ا مز

وزن کم

مقاومت در برابر خوردگی، زنگ زدگی و پوسیدگی

عدم تشکیل رسوب و جرم در داخل لوله به علت سطح صیقلی داخلی لوله

بهداشتی و بدون ایجاد تغییر رنگ و بو در آب

روش نصب بسیار سریع و آسان

اصطکاك بسیار ناچیز و در نتیجه عدم افت فشار

کیفیت مطلوب و طول عمر زیاد

1 BAR= 0,986 Atmospher > تحمل فشار 10 بار

کاهش هزینه اولیه

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

تنوع در اتصاالت

سازگار با محیط زیست

دارای تاییدیه بهداشت از سازمان غذا و دارو به شماره 15/15040

دارای گواهینامه تایید از مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان  وزارت راه و شهرسازی
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ست: ا ی  ر و ضر یند  ا فر ین  ا م  نجا ا ر  د یر  ز نکات  یت  عا ر

زمان گرم شدن طبق جدول راهنمای جوش از موقعی آغاز می شود که لوله و اتصال به انتهای قالب رسیده باشند.
از بستن قالب های بزرگ در قسمت جلوی دستگاه جدا خود داری نموده و قالب های بزرگ را همیشه در عقب 

ترین حفره دستگاه متصل نمایید.
قالب باید همیشه طوری به دستگاه بسته شود که تماس کامل بین قالب و المنت برقرار باشد.

دستگاه و قالب ها را با پارچه زبر و الکل تمیز نمایید زیرا ذرات سوخته شده موجب جوشکاری ناقص می گردد.
ترتیب موجب  به  یا کمتر  بیشتر  الزامیست و حرارت  گراد  بر روی دمای 260 درجه سانتی  تنظیم دستگاه 

تخریب مولکول های پلیمر و عدم همجوشی می شود.
هرگز برای خنك کردن دستگاه از آب استفاده ننمایید زیرا ترموستات دستگاه دچار آسیب خواهد شد.

از لوله و اتصاالت چرب، دارای ترك و یا کثیف استفاده ننمایید.

یپ( پا ن  ا نیو ( ن  یگا گلپا ه  ر ستا ز  لبر ا شرکت   PPRC الت  تصا ا و  له  لو ل  تصا ا وش  ر

لوله ها باید به صورت عمود بر محور لوله و فقط با استفاده از قیچی مخصوص بریده شود.
محل جوش کامال از هرگونه آلودگی و پلیسه و چربی پاك شود.

دستگاه جوش را تا دمای 260 درجه سانتی گراد گرم کرده و از قالب جوش تمیز استاندارد استفاده شود.
پس از تنظیم دمای اتو، به طور کامال همزمان لوله و اتصال را به داخل قالب های تفلونی فشار داده تا به انتها 
برسد. )دقت کنید که بهترین دمای محیط برای جوشکاری دمای 25 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد. به علت 
وجود دستگاه های جوش غیر استاندارد در بازار، جهت انجام جوشکاری از دستگاه های ارائه شده توسط شرکت 
البرز ستاره گلپایگان استفاده و یا برای اطمینان از صحت عملکرد آن الزم است دستگاه جوش را جهت کالیبره 

بودن دما به شرکت البرزستاره گلپایگان ارائه و گواهی نامه کالیبراسیون آن دریافت شود.(
پس از سپری شدن زمان گرم شدن، لوله واتصال را به سرعت و بدون چرخش از قالب خارج کرده و بالفاصله 

لوله را تا عمق جوش معلوم شده به داخل اتصال فشار دهید و در همین حالت نگه دارید.
مدت زمان خنك شدن یا Cooling Time رعایت شود. )مطابق جدول زیر(

جدول راهنمای جوش کاری لوله های PPRC نیوان پایپ 
قطر خارجی بر 

 حسب 
)میلی متر(

عمق جوش
)میلی متر(

زمان گرم شدن
)ثانیه(

زمان جوشکاری
)ثانیه(

زمان خنك کاری
)دقیقه(

2014542
2515742
3216.5864
40181264
50201864
63242486
75253086
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یه ال تک  الت  تصا ا
PPRC Type 3
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اتصاالت تك الیه - بوشن
اندازه )mm(کد محصول
3121110120
3121110225
3121110332
3121110440
3121110550
3121110663

بوشن

تبدیلی بوشن 

اتصاالت تك الیه - بوشن تبدیلی
اندازه )mm(کد محصول
3121120125-20
3121120232-20
3121120332-25
3121120540-25
3121120640-32
3121120850-32
3121120950-40
3121121263-40
3121121363-50
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تبدیلی نو  ا ز

بوشن یکسر  ل  تصا ا

مغزی یکسر  ل  تصا ا

اتصاالت تك الیه - اتصال یکسر بوشن
اندازه )mm(کد محصول
3121130120-1/2"
3121130225-1/2"
3121130325-3/4"
3121130432-3/4"
3121130532-1 "
3121130640-1 1/4"
3121130750-1 1/2"
3121130863-2"

اتصاالت تك الیه - اتصال یکسر مغزی
اندازه )mm(کد محصول
3121140120-1/2"
3121140225-1/2"
3121140325-3/4"
3121140432-1 "
3121140540-1 1/4"
3121140650-1 1/2"
3121140763-2"

اتصاالت تك الیه - زانو تبدیلی
اندازه )mm(کد محصول
3121230125-20
3121230232-25
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45̊ اتصاالت تك الیه - زانو 
اندازه )mm(کد محصول
3121220120
3121220225
3121220332

90̊ اتصاالت تك الیه - زانو 
اندازه )mm(کد محصول
3121210120
3121210225
3121210332
3121210440
3121210550
3121210663

اتصاالت تك الیه - زانو یکسر بوشن
اندازه )mm(کد محصول
3121260120-1/2"
3121260220-3/4"
3121260325-1/2"
3121260425-3/4"
3121260532-3/4"
3121260632-1 "

بوشن یکسر  نو  ا ز

45 نو˚  ا ز

90  ˚ نو  ا ز
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ر ا د بست  مغزی  یکسر  نو  ا ز

ر ا د بست  بوشن  یکسر  نو  ا ز

مغزی نویکسر  ا ز

اتصاالت تك الیه - زانو یکسر بوشن بست دار
اندازه )mm(کد محصول
3121270120-1/2"
3121270225-1/2"
3121270325-3/4"
3121270432-3/4"

اتصاالت تك الیه - زانو یکسر مغزی
اندازه )mm(کد محصول
3121280120-1/2"
3121280220-3/4"
3121280325-1/2"
3121280425-3/4"
31212805 32-1 "

اتصاالت تك الیه - زانو یکسر مغزی بست دار
اندازه )mm(کد محصول
3121290120 – 1/2"
3121290220 – 3/4"
3121290325 – 1/2"
3121290425 - 3/4"



120121

مساوی هی  ا ر سه 

چپقی نو  ا ز

وج ز فلزی  بوشن  نو  ا ز

اتصاالت تك الیه - زانو چپقی
اندازه )mm(کد محصول

20به زودی
25به زودی

اتصاالت تك الیه - سه راهی مساوی
اندازه )mm(کد محصول
3121310120
3121310225
3121310332
3121310440
3121310550
3121310663

اتصاالت تك الیه - زانو بوشن فلزی زوج
اندازه )mm(کد محصول
3121270820-1/2
3121270925-1/2



122123

تبدیلی ه  ا ر سه 

اتصاالت تك الیه جوش - سه راه تبدیلی
اندازه )mm(کد محصول
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
3121321940-32-32
3121322040-40-32
3121322250-32-50
3121322350-40-50
3121322963-40-63
3121323063-50-63



122123

کنج ه  ا ر سه 

فلزی ناف  ه  ا ر سه 

فلزی مغزی  ه  ا ر سه 

اتصاالت تك الیه - سه راه کنج
اندازه )mm(کد محصول

3121330120
3121320225

اتصاالت تك الیه - سه راه ناف فلزی
اندازه )mm(کد محصول
3121340120 – 1/2"
3121340225 – 1/2"
3121340325 – 3/4"
3121340432 - 3/4"
3121340532 - 1 "

اتصاالت تك الیه - سه راه مغزی فلزی
اندازه )mm(کد محصول
3121350120 – 1/2"
3121350225 – 1/2"
3121350325 – 3/4"
3121350432-1 "



124125

ر ا د بست  ر  ا د بوشن  ه  ا ر سه 

ر ا د بست  فلزی  مغزی  ه  ا ر سه 

پلیمری ه  ر سو ما ه  مهر

اتصاالت تك الیه - سه راه بوشن دار بست دار
اندازه )mm(کد محصول
3121360120 – 1/2"
3121360225 – 1/2"
3121360325 – 3/4"
3121360432 - 1"

اتصاالت تك الیه - سه راه مغزی فلزی بست دار
اندازه )mm(کد محصول
3121370120 – 1/2"
3121370225 – 1/2"
3121370325 – 3/4"
3121370432 - 1"

اتصاالت تك الیه - مهره ماسوره پلیمری
اندازه )mm(کد محصول
3121410225 



124125

اتصاالت تك الیه - مهره ماسوره تلفیقی 
بوشن فلزی

اندازه )mm(کد محصول
3121430120 – 1/2"
3121430225 – 3/4"
3121430332 - 1"
3121430440 –1,1/4"
3121430550 –1,1/2"
3121430663 - 2"

اتصاالت تك الیه - پل کوتاه
اندازه )mm(کد محصول
3121510120
3121510225

اتصاالت تك الیه - لوله خم دار
اندازه )mm(کد محصول
3121520120
3121520225
3121520332

فلزی بوشن  تلفیقی  ه  ر سو ما ه  مهر

ه تا کو پل 

ر ا د خم  له  لو



126127

سفید ر  ا د ه  و ز ر پوش  ر د

بی آ بلند  یه  پا پوش  ر د

مز قر بلند  یه  پا پوش  ر د

جوشی کپ  پوش  ر د

اتصاالت تك الیه - درپوش کپ جوشی
اندازه )mm(کد محصول
3121630120
3121630225
3121630332
3121630440
3121630550
3121630663

اتصاالت تك الیه - درپوش پایه بلند آبی
اندازه )inch(کد محصول
316262011/2"
316262023/4"

اتصاالت تك الیه - درپوش پایه بلند قرمز
اندازه )inch(کد محصول
316362011/2"
316362023/4"

اتصاالت تك الیه - درپوش رزوه دار سفید
اندازه )inch(کد محصول
316161011/2"
316161023/4"
316161031"



126127

اتصاالت تك الیه - شیر تك ضرب جوشی
اندازه )mm(کد محصول
3121710120
3121710225
3121710332
3121710440
3121710550
3121710663

اتصاالت تك الیه - شیر فلکه کامل جوشی
اندازه )mm(کد محصول
3121720120
3121720225
3121720332
3121720440

اتصاالت تك الیه - بست تکی
اندازه )mm(کد محصول
3161810220
3161810325
3161810432
3161810540

جوشی ضرب  تک  شیر 

جوشی مل  کا فلکه  شیر 

تکی بست 



128129

مخروط شیر  بلون  شا

50cm ی  ر تو یا د ا ر نصب  صفحه 

PP له  لو جوش  ه  دستگا

اتصاالت تك الیه - شابلون شیر مخروط
اندازه )mm(کد محصول
31318201165mm-1/2"

اتصاالت تك الیه - صفحه نصب 
50cm رادیاتوری

اندازه )mm(کد محصول
31318202500mm-1/2"

pp اتصاالت تك الیه - دستگاه جوش لوله
اندازه )mm(کد محصول
31401001Ø16-63  800W



128129

جوش ه  دستگا لب  قا

له لو قیچی 

اتصاالت تک الیه - قالب دستگاه جوش
اندازه )mm(کد محصول

3140110120

3140110225

3140110332

3140110440

3140110550

3140110663

3140110775

اتصاالت تک الیه - قیچی لوله
اندازه )mm(کد محصول

3140210142

3140210263



130131

یه ال پنج  الت  تصا ا و  له  لو
PERT-AL-PERT & 
PEXb-AL-PEXb



130131

PERT-AL-PERT & PEXb-AL-PEXb جنس  ز  ا یه  ال پنج  تلفیقی  ی  ها له  لو

لوله های تلفیقی5 الیه که تلفیقی از فلز و پلیمر است، مزایای دو نسل قبلی لوله ها )لوله های فلزی و لوله های 
پلیمری( را دارا بوده و معایب آن ها را مرتفع نموده اند و به عنوان آخرین نسل لوله ارائه می گردند.

PERT پلی اتیلنی است که بین مولکول های آن پیوندهای طولی ایجاد شده و باعث مقاومت بیشتر آن نسبت 

 PERT-AL-PERT لوله های تلفیقی .)Polyethylene Raised Temperature( در برابر فشار و دما می گردد PE به
برای آب سرد و گرم تا دمای 90 درجه سانتی گراد مناسب می باشند.

PEX نوع خاصی از پلی اتیلن است که مولکول های آن با یکدیگر پیوند طولی و عرضی دارند و در واقع به 

صورت شبکه در کنار یکدیگر واقع شده اند. این پیوند شبکه ای مقاومت PEX را در برابر فشار و دما به میزان قابل 
 مالحظه ای افزایش می دهد. گرید b از این نوع پلی اتیلن در تولید لوله های تلفیقی استفاده می شود. لوله های
PEXb-AL-PEXb در فشار 10 بار و دمای 95 درجه سانتی گراد، عمر بیش از 100 سال خواهند داشت، همچنین 

برای انواع لوله کشی آب سرد و گرم مناسب می باشد. PEX از نوع پلیمر های گرما سخت می باشد و PERT از 
نوع پلیمر های گرما نرم است.

لوله های 5الیه شرکت البرز ستاره گلپایگان با نام تجاری نیوان پایپ از مرغوب ترین مواد اولیه و مطابق با 
استانداردASTM-F1281 و ASTM-F1282 وF1335  و استاندارد ملی ایران به شماره 12753 تولید می شوند و 

از فناوری جوش لیزر و التراسونیك در تولید آن ها استفاده می شود.



132133

یا  ا مز

وزن کم
طول عمر زیاد

تحمل فشار و دمای باال
صافی سطح زیاد )زبری و افت فشار کم(

ضریب انبساط طولی کم
نصب راحت و آسان

زیبایی مناسب برای لوله کشی رو کار

ضایعات و دور ریز کم به علت کالف بودن لوله

مقاومت باال در برابر خوردگی سطوح داخلی و خارجی

عدم رسوب پذیری

دوستدار محیط زیست

تنوع در اتصاالت

عدم نفوذ اکسیژن

قابلیت شکل پذیری

صرفه اقتصادی

عدم تاثیر بر خواص آب شرب

مقاومت مناسب در برابر نشست های ساختمان و آسیب های ناشی از زلزله

مقاومت و سکوت در برابر پدیده ضربه قوچ

قابلیت استفاده برای سیاالت شیمیایی

قابلیت استفاده برای انواع سیستم های تاسیساتی به خصوص گرمایش از کف

قابلیت ردیابی با دستگاه فلزیاب



132133

یه  ال پنج  ی  ها له  لو هی  یشگا ما ز آ ی  ها تست 

آزمایش های مواد اولیه  

تست کشش آلومینیوم

تست MFI مواد پلیمری )شاخص جریان مذاب(

اندازه گیری چگالی کلیه مواد اولیه

تست میزان جذب رطوبت

آزمایش های محصوالت  

تست چسبندگی الیه ها پلیمر و آلومینیوم

تست دوام جوش

تست فشار ترکیدگی )برست(

تست پایداری هیدرواستاتیك لوله ) به مدت 160 ساعت و 
1000 ساعت با فشار های مشخص(

تست نهایی کالف )تست ساچمه(

اندازه گیری ضخامت الیه ها )تست ابعادی(

)PEX اندازه گیری درصد کراسینگ شدن )در لوله های

تست فشار مجموعه لوله و اتصال

یپ(  پا ن  ا نیو تلفیقی) ی  ها له  لو مصرف  د  ر ا مو

لوله کشی بهداشتی )آب سرد و گرم(

سیستم گرمایش از کف

لوله کشی رادیاتور و فن کوئل

لوله کشی گاز با اتصاالت مخصوص

کاربرد به عنوان رایزر در ساختمان ها

تاسیسات گرمایشی

تاسیسات سرمایشی

صنایع پنوماتیك ، غذایی و شیمیایی



134135

کف ز  ا یش  ما گر سیستم  فی  معر

از  بسیاری  در  که  دنیاست  گرمایشی  و جدیدترین سیستم های  ترین  مدرن  از  یکی  از کف  گرمایش  سیستم 
کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد. این روش باعث حذف سیستم رادیاتور و حذف فضای اشغال 
شده توسط آن می شود. دیوارها دوده نمی گیرند و در صورتی که به طور صحیح و اصولی اجرا شده باشد 
راندمان سیستم حرارتی باال می رود و در مصرف سوخت به طور قابل توجهی صرفه جویی می شود، به طوری 

که طی چند سال هزینه خود را مستهلك می نماید.

سیستم گرمایش از کف با چرخش آب گرم از میان شبکه ی لوله ها در کف ساختمـان، حرارت را به آرامی در 
با سایر سیستم های  انسان  تمام سطـــوح پخش می کند. نمودار زیر مقایسه منحنی گرمایش مطلوب، برای 

گرمایشی را نشان می دهد.

در این سیستم توزیع حرارت به صورت کامال یکنواخت است. حداکثر دمای سیستم 29 درجه سانتی گراد است، 
آب گرم ورودی با دمای 50 درجه سانتی گراد از طریق موتورخانه، پکیج یا پانل های خورشیدی تامین و از طریق 
کلکتور های ویژه توزیع می شود. سیستم گرمایش از کف برای کف پوش های مختلف از جمله سنگ، سرامیك، 

پارکت، موکت و ... مناسب است.

در هنگام استفاده از لوله های تلفیقی 5 الیه جهت گرمایش از کف بایستی لوله را تا حد مجاز خم نمود، در 
صورتی که D قطر لوله مورد نظر باشد و شعاع خمش لوله r باشد بایستی همواره r>=5D باشد.

جدول حداقل شعاع خم لوله در سایزهای 16 تا 32 بر حسب میلیمتر

16202532

mm80100125160دستی
mm 6480100128فنر

دستگاه 
خم کن 

mm
497880128

mm سایز لوله

روش خمکاری
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انتقال حرارت تشعشعی در کف ساختمان تمام فضا را با گرمای کم 
آب داخل لوله ها گرم می کند که بسیار موثر است. از آنجا که گرما از 
سطح کف اتاق به سمت باال حرکت می کند، همه چیز در اتاق به شیوه 

ای نسبتا برابر گرم می شود.
نیاز  از آنچه مورد  اغلب سیستم ها حرارت تولید شده بیش  در 
ماست تولید می شود که با در نظر گرفتن گران شدن روز افزون قیمت 
انرژی  از حد حامل های  از مصرف بیش  راهکار برون رفت  انرژی، 
کاهش نیاز به حرارت تولید شده توسط سیستم جهت گرم نمودن 
فضاها می باشد که با توجه به انتقال حرارت مناسب و موثر سیستم 

گرمایش از کف، این ایده عملی خواهد شد.   

کف ز  ا یش  ما گر سیستم  ه  ر با ر د

راحتی و آسایش با سیستم گرمایش از کف بسیار دلپذیر وحتی برخی آن را منحصر به فرد می گویند. در این سیستم 
کف یك اتاق یا محیط به طور یکنواخت و کامل گرم می شود، از کف به سمت سقف.  

در سیستم گرمایش رادیاتوری گرمایش به صورت نقطه ای و تنها در قسمتی از فضا می باشد در حالی که سیستم           

کف ز  ا یش  ما گر سیستم  ز   ا ه  د ستفا ا ید  ا فو

باالترین آسایش و آرامش ممکن

یکنواخت بودن حرارت

صرفه جویی در مصرف سوخت

آزادی عمل در دکوراسیون داخل منزل به علت عدم اشغال فضا

تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل

افزایش ارزش منزل

استفاده از منابع حرارتی مختلف

خشك تر ماندن زمین های مرطوب و خیس

مناسب برای افراد رماتیسمی و دارای آلرژی 
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PERT-AL-PERT له  لو

PERT-AL-PERT لوله های پنج الیه - لوله
اندازه )mm(کد محصول
3211010116
3211010220
3211010325
3211010432

PEXb-AL-PEXb لوله های پنج الیه - لوله
اندازه )mm(کد محصول
3212000116
3212000220
3212000325
3212000432

PEXb-AL-PEXb له  لو
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پرسی پیچ  و  ر بط  ا ر

پرسی پیچ  تو  بط  ا ر

پرسی وی  مسا بط  ا ر

اتصاالت پرسی - رابط رو پیچ پرسی

اندازه )mm(کد محصول
3233511116-1/2
3233511216-3/4
3233511320-1/2
3233511420-3/4
3233511625-3/4
3233511725-1
3233511932-1
3233512032-1،1/4

اتصاالت پرسی - رابط تو پیچ پرسی

اندازه )mm(کد محصول
3233611116-1/2
3233611216-3/4
3233611320-1/2
3233611420-3/4
3233611525-3/4
3233611625-1
3233611732-1

اتصاالت پرسی - رابط مساوی پرسی

اندازه )mm(کد محصول
3231311116
3231311220
3231311325
3231311432



138139

پرسی تبدیل  بط  ا ر

پرسی پیچ  و  ر نو  ا ز

پرسی پیچ  تو  نو  ا ز

اتصاالت پرسی - زانو رو پیچ پرسی
اندازه )mm(کد محصول
3231511116-1/2
3231511220-1/2
3231511320-3/4
3231511425-3/4
3231511525-1
3231511732-1

اتصاالت پرسی - زانو تو پیچ پرسی
اندازه )mm(کد محصول
3231611116-1/2
3231611220-1/2
3231611320-3/4
3231611425-3/4
3231611525-1
3231611732-1

اتصاالت پرسی - رابط تبدیل پرسی
اندازه )mm(کد محصول
3231411120-16
3231411225-16
3231411325-20
3231411432-16
3231411532-20
3231411632-25



138139

اتصاالت پرسی - زانو مساوی پرسی
اندازه )mm(کد محصول
3232111116
3232111220
3232111325
3232111432

اتصاالت پرسی - زانو صفحه دار تو پیچ 
پرسی

اندازه )mm(کد محصول
3231911116-1/2
3231911220-1/2

اتصاالت پرسی - زانو دیواری خاردار تو پیچ 
پرسی

اندازه )mm(کد محصول
3234111116-1/2
 1/2-16رژیمی32341311
1/2-20 رژیمی32318312
3231811220-1/2
3234111325-3/4

پرسی پیچ  تو  ر  ا د ر خا ری  ا یو د نو  ا ز

پرسی وی  مسا نو  ا ز

پرسی پیچ  تو  ر  ا د صفحه  نو  ا ز



140141

پرسی وی  مسا ه  ا ر سه 

پرسی تبدیل  ه  ا ر سه 

اتصاالت پرسی - سه راه تبدیل پرسی
اندازه )mm(کد محصول

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

اتصاالت پرسی - سه راه مساوی پرسی
اندازه )mm(کد محصول

3232411116

3232411220

3232411325

3232411432



140141

پرسی  پیج  تو  ر  ا د ر خا جه  در  9 0 ی  ر ا یو د ه  ا ر سه 

پرسی ه  ر سو ما ه  مهر

پرسی ر  کلکتو شیر 

اتصاالت پرسی - مهره ماسوره پرسی
اندازه )mm(کد محصول

3234411116-1/2

3234411320-1/2

3234411625-3/4

اتصاالت پرسی - سه راه دیواری 90 درجه 

 خاردار تو پیچ پرسی
اندازه )mm(کد محصول

3232211116-1/2-16

3232211216-1/2-20

20-1/2-20رژیمی32322312

3232211320-1/2-20

 16-1/2-16رژیمی32322311

16-1/2-20رژیمی32322313

اتصاالت پرسی - شیر کلکتور پرسی
اندازه )mm(کد محصول

3233211116-1/2

3233211220-1/2
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کوپلی پیچ  و ر بط  ا ر

پلی کو پیچ  تو  بط  ا ر

پلی کو وی  مسا بط  ا ر

اتصاالت کوپلی - رابط رو پیچ کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3233521016-3/4"

3233521116-1/2

3233521220-1/2

3233521325-3/4

3233521425-1

3233521532-1

3233521620-1

3233521725-1/2

3233521820-3/4

اتصاالت کوپلی - رابط تو پیچ کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3233621116-1/2

3233621220-1/2

3233621325-3/4

3233621432-1

3233621525-1

3233621620-3/4"

3233621725-1/2

اتصاالت کوپلی - رابط مساوی کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3231321116

3231321220

3231321325

3231321432
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کوپلی پیچ  تو  نو  ا ز

پلی کو پیچ  تو  ر  ا د ر خا ری  ا یو د نو  ا ز

اتصاالت کوپلی - زانو رو پیچ کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3231521525-1

3231521732-1

اتصاالت کوپلی - زانو تو پیچ کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

32315211 16-1/2

3231521220-1/2

3231521325-3/4

3231521432-1

3231521525-1

اتصاالت کوپلی - زانو دیواری خاردار تو 

پیچ کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

1/2-16رژیمی32341411

1/2-20رژیمی32341412

3231821220-1/2

کوپلی پیچ  و  ر نو  ا ز
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پلی کو ر  کلکتو شیر  

پلی کو یی  نو ا ز شیر 

پلی کو تبدیل  بوشن( بط) ا ر

پلی کو وی  مسا نو  ا ز

اتصاالت کوپلی - زانو مساوی کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3232121116

اتصاالت کوپلی - شیر زانویی کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3234321225-1

3234321332x1"

3234331325-3/4

اتصاالت کوپلی - رابط)بوشن(تبدیل کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3231421532-20

3231421632-25

اتصاالت کوپلی - شیر کلکتور کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3233221116-1/2

3233221220-1/2

3233231225-3/4
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کوپلی پیچ  تو  ر  ا د صفحه  ری  ا یو د نو  ا ز

پلی کو وی  مسا ه  ا ر سه 

یمی ژ ر پلی  کو پیچ  تو  ر  ا د ر خا جه  در  90 ی  ر ا یو د ه  ا ر سه 

پلی کو تبدیل  ه  ا ر سه 

اتصاالت کوپلی - سه راه تبدیل کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3232111525-16-25

اتصاالت کوپلی - سه راه مساوی کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3232421116

3232421220

3232421325

3232421432

اتصاالت کوپلی - سه راه دیواری 90 درجه 

خاردار تو پیچ کوپلی رژیمی 
اندازه )mm(کد محصول

3232222116-1/2-16

3222222320-1/2-20

اتصاالت کوپلی - زانو دیواری صفحه دار 

تو پیچ کوپلی
اندازه )mm(کد محصول

3231921116-1/2

3231921220-1/2
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ر کلکتو

ده سا نجی  بر ر   کلکتو پوش  ر د

دستی گیر  ا هو شیر  با  ر  کلکتو پوش  ر د

تجهیزات کلکتور - درپوش کلکتور با شیر هواگیر 
دستی

اندازه )inch(کد محصول
323380011"

تجهیزات کلکتور - درپوش کلکتور برنجی 
ساده

اندازه )inch(کد محصول
323300113/4
323300121
323300131,1/4

تجهیزات کلکتور - کلکتور

تعداد انشعاباندازه )inch(کد محصول
32329213                                 1-1/2" 2B
32329313                                 1-1/2"3B
32329413                                 1-1/2"4B
32329314                                1,1/4-1/2"4B
32329513                                 1-1/2"5B
3329613                                 1-1/2"6B

32329514                               1,1/4-1/2"6B
32329713                                 1-1/2"7B
32329614                               1,1/4-1/2"7B
32329813                                 1-1/2"8B
32329714                               1,1/4-1/2"8B
32329913                                 1-1/2"9B
32329814                                1,1/4-1/2"9B
32329113                                 1-1/2"10B
32329914                              1,1/4-1/2"10B
32329915                                 1-1/2"12B
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کوپلی پیچ  تو  نو  ا ز

تجهیزات - شیر گازی برنجی توپکی
اندازه )inch(کد محصول
331211011/2
331211023/4
3312110332-1

تجهیزات - شیر گاز قفل شونده
اندازه )inch(کد محصول
331212011

تجهیزات - شیر پیسوار
اندازه )inch(کد محصول
324513011/2 - 1/2
324513023/8 - 1/2

نده شو قفل  ز  گا شیر 

ر ا پیسو شیر 

توپکی نجی  بر ی  ز گا شیر 
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تجهیزات - شیر لباسشویی
اندازه )inch(کد محصول
3245514033/4

تجهیزات - شیر حیاطی دسته گازی
اندازه )inch(کد محصول
324511011/2

تجهیزات - شیر رو پیچ تو پیچ پروانه ای 
سنگین

اندازه )inch(کد محصول
324512011/2
324512023/4

گازی دسته  طی   حیا شیر 

سنگین ی  ا نه  ا و پر دسته  پیچ  تو  پیچ  و  ر شیر 

لباسشویی شیر 
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تجهیزات کلکتور - پیچ شیر هواگیر 
دستی

اندازه )inch(کد محصول
32330111/4

تجهیزات کلکتور - جعبه کلکتور کامل
اندازه )inch(کد محصول
3233301145-45
3233301545-65
3233301645-95

تجهیزات نصب - صفحه نصب
اندازه )inch(کد محصول
3233401173
32334012153
 دوبل 32334013245
خم دار32334014245
32334015280
32334016500
280 خم دار32334017
پکیج32334018

کامل ر  کلکتو جعبه 

نصب صفحه 

دستی گیر  ا هو شیر  پیچ 
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اتصاالت رزوه ای - رابط رو پیچ)مغزی(
اندازه )inch(کد محصول
323276111/2
323276123/4
323276131
323276141,1/4

اتصاالت رزوه ای - رابط روپیچ)مغزی( 
تبدیلی

اندازه )inch(کد محصول
323266111/2-3/4
323266121-3/4

اتصاالت رزوه ای - رابط رو پیچ تو پیچ
اندازه )inch(کد محصول
323286111/2
323286123/4
323286131"

تبدیلی مغزی(  ( پیچ  و  ر بط  ا ر

پیچ تو  پیچ  و  ر بط  ا ر

مغزی( پیچ)  و  ر بط  ا ر
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اتصاالت رزوه ای - رابط تبدیلی رو پیچ 
تو پیچ

اندازه )inch(کد محصول
رو پیچ 1/2 تو پیچ 323256103/4
رو پیچ 3/4 تو پیچ 323256111/2
رو پیچ 1 تو پیچ 323256121/2
رو پیچ 1 تو پیچ 323256133/4
رو پیچ 1 تو پیچ 323256141,1/4
رو پیچ 3/4 تو پیچ 323256151,1/4
رو پیچ 1/2 تو پیچ 323256161,1/4
رو پیچ 1,1/4 تو پیچ 323256171/2
رو پیچ 1,1/4 تو پیچ 323256183/4
رو پیچ 1,1/4 تو پیچ 323256191
رو پیچ 3/4 تو پیچ 323256201

اتصاالت رزوه ای - زانو روپیچ تو پیچ
اندازه )inch(کد محصول
323176111/2
323176123/4
323176131

قیچی لوله بر

اندازه )mm(کد محصول
3244950132-16

پیچ تو  پیچ  و  ر نو  ا ز

بر له  لو قیچی 

پیچ تو  پیچ  و  ر تبدیلی  بط  ا ر
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 ابزار تنظیم
اندازه )mm(کد محصول
3234711116
3234711220
3234711325
3234711432
3234711540

 دستگاه پرس هیدرولیك لوله و اتصاالت 
پنج الیه

تعدادکد محصول
324496011

دستگاه برش لوله
اندازه )mm(کد محصول
3244970140-63

یه ال پنج  الت   تصا ا و  له  لو لیک  و هیدر پرس  ه  دستگا

له لو برش  ه  دستگا

تنظیم ر  ا بز ا
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بست
اندازه )inch(کد محصول
323420131

 پایه کلکتور
اندازه )inch(کد محصول
323460131

 پیچ بست کلکتور
اندازه )mm(کد محصول
323421111

ر کلکتو یه  پا

ر کلکتو بست  پیچ 

بست
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جعبه فک و قالب پرس لوله پنج الیه

اندازه )mm(کد محصول
3244980116-32

فک دستگاه پرس لوله پنج الیه

اندازه )mm(کد محصول
3244980240-50

3244980363

قالب پرس لوله پنج الیه

اندازه )mm(کد محصول
3244990132-16

32449902

32449903

یه ال پنج  له  لو پرس  ه  دستگا فک 

الیه پنج  له  لو پرس  لب  قا

یه ال پنج  له  لو پرس  لب  قا و  فک  جعبه 
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تفلون نگه دارنده حلقه استیل اتصال پنج الیه

اندازه )mm(کد محصول
3242231116

3242231220

3242231325

3242231432

درپوش دنبه ای حلقه استیل اتصال پنج الیه

اندازه )mm(کد محصول
3242251116

3242251220

3242251325

3242251432

حلقه برنجی اتصال کوپلی لوله های پنج الیه

اندازه )mm(کد محصول
3242261116

3242261220

25

32

یه ال پنج  ل  تصا ا ستیل  ا حلقه  ی  ا نبه  د پوش  ر د

یه ال پنج  ی  ها له  لو پلی  کو ل  تصا ا نجی  بر حلقه 

الیه پنج  ل  تصا ا ستیل  ا حلقه  نده  ر ا د نگه  تفلون 
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فوم لوله ای

اندازه )mm(کد محصول
3234900116

3234900220

3234900325

3234900432

XPE  ,EPE فوم کف خواب

اندازه )mm(کد محصول
32449701   XPE20 X 2500

32449702   EPE20 X 2500

حلقه استیل اتصال پرسی

اندازه )mm(کد محصول
3242211116

3242211220

3242211325

3242211432

اورینگ آببندی EPDM اتصال پنج الیه

اندازه )mm(کد محصول
324221116

324221220

324221325

324221432

پرسی ل  تصا ا ستیل  ا حلقه 

یه  ال پنج  ل  تصا EPDM   ا بندی  ب  آ ینگ  ر و ا

ی له ا لو م  فو

EPE و  XPE ب ا خو کف  فوم 
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علم دوش کالسیک

اندازه )mm(کد محصول
3244961116

3244962120

علم دوش عصایی

اندازه )mm(کد محصول
3244961216

3244962220

 وارش تخت الستیکی

اندازه )mm(کد محصول
3242241116

3242241220

بست خاردار

اندازه )mm(کد محصول
3244960116

یی عصا دوش  علم 

الستیکی تخت  شر  ا و

ر ا د ر خا بست 

کالسیک دوش  علم 
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فیت پوش  الت  تصا ا و  له  لو
PP  فاضالبی
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فاضالبی   PP فیت  پوش  الت  تصا ا و  له  لو

توسعه علوم در زمینه های مختلف باعث گردیده است تا محصوالت ارائه شده به بازار متحول شده و هرچه 
بیشترمتناسب با نیاز های روز مصرف کنندگان گردد.

لوله و اتصاالت پوش فیت PP فاضالبی این شرکت با طراحی مناسب و مواد اولیه برتر توانسته با حفظ مزایای 
سیستم های قبلی از جمله پی وی سی، پلی اتیلن و چدن، عاری ازمعایب آن ها باشد.

محصوالت PP فاضالبی این شرکت مطابق استاندارد DIN-19560 آلمان از مواد اولیه PP-FR تولید شده و 
با دارا بودن حداکثر مقاومت مکانیکی از دوام زیادی بر خوردار است. این لوله ها عالوه بر سبکی و نصب آسان 
دارای حداقل اصطکاك در برابر جریان فاضالب بوده و بر خالف لوله های پلی اتیلن در شرایط آتش سوزی کامال 

ایمن هستند.
لوله های پوش فیت با برخورداری از مزایای منحصر به فرد، تحولی اساسی را در مرحله طراحی و اجرای شبکه 

فاضالب ساختمان ها پدید می آورد.

د بر ر کا

سیستم های فاضالب ساختمان ها، هتل ها، بیمارستان ها

جمع آوری آب باران وانشعاب های شهری

کاربرد در صنایع و آزمایشگاه های مختلف با رعایت جدول مقاومت شیمیایی

لوله های تخلیه فاضالب شامل لوله قائم ، لوله های افقی و لوله های افقی اصلی

لوله های جمع آوری آب باران شامل لوله قائم و لوله های افقی اصلی

لوله هـــای هواکش و تهویه فاضلـــاب شامل لوله قائـــم ، لوله های افقی و لوله خارجی

انشعاب فاضالب شهری

ها یژگی  و

ساخته شده از PP-FR مطابق استاندارد DIN-19560  و DIN-4060  و EN 1451-1-2000  و  

EN 681-1-1996

DIN-4102-B1 ایمنی کامل در شرایط آتش سوزی مطابق استاندارد

نصب سریع و آسان

وزن کم در مقابل سایر سیستم ها مانند چدنی و پلیمری

مقاومت باال در برابر ضربه و فشار

حلقه های آب بندی تولید شده با فن آوری پیشرفته ساخت کشور آلمان

دقت و فرموالسیون انحصاری اورینگ های آب بندی مقاوم در برابر ترکیبات شیمیایی فاضالب ها
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مقاومت باال در برابر فعل و انفعاالت شیمیایی طبق استاندارد کاربری آن

دارای سطوح صیقلی بسیار صاف و بدون لبه و زائده جهت روانی مسیر جریان

 PE و لوله PVC مقاوم در برابر فاضالب سرد و گرم داخل و خارج ساختمان در مقایسه با لوله

مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی ، زنگ زدگی و اکسیداسیون در مقایسه با لوله فلزی و لوله آزبست 

طول عمر 50 تا100ساله  هم برای لوله و اتصاالت و هم برای واشر آب بندی

انعطاف پذیری زیاد در مقایسه با لوله چدن و لوله آزبست بویژه در اتصاالت هنگام حرکت های زمین و ساختمان 

PE و لوله PVC مقاومت حرارتی زیاد در مقایسه با لوله

مقاومت شیمیایی باال خاصه در مقابل اسید سولفوریك بیوارگانیك موجود در فاضالب ها در مقایسه با لوله آزبست

مقاوم در برابر یخ زدگی و ضربه در مقایسه با لوله PVC  و لوله آزبست 

سرعت و آسانی نصب در مقایسه با لوله PE و لوله آزبست و لوله چدنی 

مقاومت در انتقال صدا و مهار آلودگی صوتی در مقایسه با انواع لوله ها

بیمه نامه 10 ساله در مقایسه با انواع لوله ها 

PVC و لوله آزبست و لوله چدنی بدلیل عدم وجود ترکیبات  دوست دار محیط زیست در مقایسه با لوله 
سرب وقلع

 سطح صیقلی و با حداقل رسوب در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست با ضریب اصطکاك بسیار پایین 
) c > 150 (

اصطکاك وزیری ناچیز و هیدرولیك بهینه در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست

اتصال انشعاب خروجی فاضالب لوازم بهداشتی به شاخه افقی لوله قائم یا لوله اصلی طبق مبحث شانزدهم 
کتابچه مقررات ملی ساختمان باید قابل جدا شدن باشد. ) لوله های PE و PVC و چدنی این امکان را ندارد.(

یی شیمیا ومت  مقا

 PP امتیاز  مهمتــرین  است.  عبور سیاالت شیمیــایی  برای  مواد  مقــاوم ترین  از  یکی  پروپیلن  پلی  لــوله 
اینست که در بــرابــر اسید سولفوریك بیوارگانیك که در فاضالب خانگی و شهری قرار دارد کاماًل مقاوم است.

مصرفی د  ا مو و   لیه  و ا د  ا مو

پلی پروپیلن مصرفی برای ساخت اتصاالت و لوله های پوش فیت با وزن مخصوص 933Kg/m3، چیزی در 
 حدود 8/5 برابر از چدن کمتر و حدود 50 درصد از پی وی سی سبك تر است و در عین حال تردی و شکنندگی 

پی وی سی را نداشته و فاقد ترکیبات سرب و قلع می باشد.

همچنین با توجه به اینکه هر یك از اجزای لوله و اتصاالت در یك طرف دارای جایگاه خاصی برای استقرار 
به چسب  نیاز  بدون  و  به سهولت  آنها  نمودن  متصل  لذا  می باشد.  کونیك  دارای  دیگر  و سمت  آب بندی  حلقه 
ذکر  به  الزم  می گردد.  اجرا  زمان  در  وقت  اتالف  باعث  که  می باشد  اضافی  کارهای  سایر  یا  و  دادن   جوش  و 
این  در  و  است  گرفته  قرار   EN 1451 اروپایی  استاندارد  الشعاع  تحت  اکنون   DIN 19560 استاندارد  است 
الزامات و استانداردهای  به  اولیه لوله های فاضالبیPP فاضالبی منوط  استاندارد جدید ضدآتش بودن مواد 

ملی و منطقه ای گردیده است.
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مقایسه سیستم های انتقال فاضالب

پوش فیت PP-FR خصوصیات
PVCپلی اتیلنچدنفاضالبی

شکنندهمتوسطباالباالمقاومت در برابر ضربه

بسیار مشکلآساناجرا و نصب
 مشکل با ضریب اطمینان

پایین
متوسط

داردنداردنداردداردسطح صاف و صیقلی
 مقاومت در برابر مواد

شیمیایی
متوسطمتوسط   ضعیفعالی

سبکمتوسطبسیار سنگینبسیار سبکوزن
راحتمشکلمشکلراحتحمل و نقل

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله50 یکسر سوکت
اندازه )mm(کد محصول
35130201250
35130501500
351307011000
351309012000
351311013000

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله 50 دو 
سر سوکت

اندازه )mm(کد محصول
35130601500
351308011000
351310012000
351312013000

سوکت سر   و  د   5 0 له  لو

سوکت یکسر    5 0 له  لو
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لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله 75 
دو سر سوکت

اندازه )mm(کد محصول
35130602500
351308021000
351310022000
351312023000

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله 110 یکسر سوکت
اندازه )mm(کد محصول
35130204250
35130504500
351307041000
351309042000
351311043000

سوکت یکسر     1 1 0 له   لو

سوکت سر  و  د  75 له  لو

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله 75 
یکسر سوکت

اندازه )mm(کد محصول
35130202250
35130502500
351307021000
351309022000
351311023000

سوکت یکسر    75 له  لو



162163

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله 110 
دو سر سوکت

اندازه )mm(کد محصول
35130604500
351308041000
351310042000
351312043000

سوکت سر  و  د  1 1 0 له  لو

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله یك سر 
سوکت 125

اندازه )mm(کد محصول
35130205250
35130505500
351307051000
351309052000
351311053000

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله دو 
سر سوکت 125

اندازه )mm(کد محصول
35130605500
351308051000
351310052000
351312053000

1 25 سوکت  سر   و  د له  لو

1 25 سوکت  سر  یک  له  لو
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لوله و اتصاالت پوش فیت - تبدیل خارج از مرکز
اندازه )mm(کد محصول
3523020775-50
35230208110-50
35230209110-75
35230210125-110
35230211160-110
35230212160-125

لوله و اتصاالت پوش فیت - سیفون تبدیل
اندازه )mm(کد محصول
35230305125-110

کز مر ز  ا ج  ر خا تبدیل 

تبدیل سیفون 

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله دو سر سوکت 160
اندازه )mm(کد محصول
35130606500
351308061000
351310062000
351312063000

1 6 0 سوکت  سر   و  د له   لو

لوله و اتصاالت پوش فیت - لوله یك سر سوکت 160
اندازه )mm(کد محصول
35130206250
35130506500
351307061000
351309062000
351311063000

1 6 0 سوکت  سر  یک  له  لو
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لوله و اتصاالت پوش فیت - سیفون
اندازه )mm(کد محصول
3523030150
3523030275
35230304110

لوله و اتصاالت پوش فیت - سیفون تبدیل 
علمکدار بلند

اندازه )mm(کد محصول
3525150163-50
35250505125-110

لوله و اتصاالت پوش فیت - سیفون یك 
تکه علمکدار بلند

اندازه )mm(کد محصول
3525050275
35250504110
35250505125

بلند ر  ا علمکد تبدیل  سیفون 

بلند ر  ا علمکد تکه  یک  سیفون 

سیفون
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لوله و اتصاالت پوش فیت - سیفون یك 
تکه علمکدار کوتاه

اندازه )mm(کد محصول
3525040150
3525040275
35250404110

لوله و اتصاالت پوش فیت - زانو 87 درجه
اندازه )mm(کد محصول
3523060150
3523060275
35230604110
35230605125
35230606160

لوله و اتصاالت پوش فیت -زانو 45 درجه
اندازه )mm(کد محصول
3523070150
3523070275
35230704110
35230705125
35230706160

درجه  87 نو  ا ز

ه تا کو ر  ا علمکد تکه  یک  سیفون 

درجه  45 نو  ا ز

لوله و اتصاالت پوش فیت - بوشن
اندازه )mm(کد محصول
3523010150
3523010275
35230104110
35230105125
35230106160

بوشن
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لوله و اتصاالت پوش فیت - سه راه 87 درجه
اندازه )mm(کد محصول
3523100150
3523100275
35231004110
35231005125
35231006160

لوله و اتصاالت پوش فیت - سه راه تبدیل 87 درجه
اندازه )mm(کد محصول
3523110775-50
35231108110-50
35231109110-75
35231110125-110
35231111160-110
35231112160-125

درجه  87 تبدیل  ه  ا ر سه 

درجه  87 ه  ا ر سه 

لوله و اتصاالت پوش فیت - زانو 30 درجه
اندازه )mm(کد محصول
3523080150
3523080275
35230804110
35230805125
35230806160

درجه  3 0 نو  ا ز بوشن
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لوله و اتصاالت پوش فیت - سه راه تبدیل 
45 درجه

اندازه )mm(کد محصول
3523130775-50
35231308110-50
35231309110-75
35231310125-110
35231311160-110
35231312125-160

لوله و اتصاالت پوش فیت - چهار راه 45 
درجه

اندازه )mm(کد محصول
35231504110

درجه  45 ه  ا ر ر   چها

درجه   4 5 تبدیل  ه  ا ر سه 

لوله و اتصاالت پوش فیت - سه راه 45 
درجه

اندازه )mm(کد محصول
3523120150
3523120275
35231204110
35231205125

35231206160

درجه  45 ه  ا ر سه 



168169

لوله و اتصاالت پوش فیت - درپوش کپ
اندازه )mm(کد محصول
3523160150
3523160275
35231604110
35231605125
35231606160

کپ پوش  ر د

لوله و اتصاالت پوش فیت - اورینگ
اندازه )mm(کد محصول
3525180150
3525180275
35251804110
35251805125
35251806160

لوله و اتصاالت پوش فیت - بست دیواری
)پایه دار(ثابت

اندازه )mm(کد محصول
3530190150
3530190275
35301904110
35301905125
35301906160

ثابت  ) ر ا د یه  پا ( ی  ر ا یو د بست 

ینگ ر و ا
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لوله و اتصاالت پوش فیت - عصایی پشت بام
اندازه )mm(کد محصول
3525170150
3525170275
35251704110

لوله و اتصاالت پوش فیت - سه را دریچ بازدید
اندازه )mm(کد محصول
3523140150
3523140275
35231404110
35231405125

ید د ز با یچه  ر د ه  ا ر سه 

م با پشت  یی  عصا

)T(لوله و اتصاالت پوش فیت - بست لوله سقفی
اندازه )mm(کد محصول
3530200150
3530200275
35302004110
35302005125
35302006160

)T سقفی) له  لو بست 
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لوله و اتصاالت پوش فیت - رابط دریچه 
بازدید

اندازه )mm(کد محصول
3523211075
35232111110
35232112125

لوله و اتصاالت پوش فیت - درب دریچه 
بازدید

اندازه )mm(کد محصول
3523311075
35233111110
35233112125

لوله و اتصاالت پوش فیت - سیفون دوبل

اندازه )mm(کد محصول
35235110110
35235111125
35235112160

لوله و اتصاالت پوش فیت - زانو بلند87 
درجه

اندازه )mm(کد محصول
35234110110
35234111125
35234112160

ید د ز با یچه  ر د درب 

درجه  87 بلند  نو  ا ز

ید د ز با یچه  ر د بط  ا ر

بل و د سیفون 
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شیلنگ ع  ا نو ا
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شیلنگ

دارا هستند.   ... و  کاربرد های مختلفی در مصارف خانگی، صنعتی  پذیری مناسب  انعطاف  به علت  شیلنگ ها 
کیفیت شیلنگ بستگی به عوامل مختلفی از جمله مواد اولیه، فرمول مواد و تولید به روش ها و با دستگاه های 
مناسب دارد. شیلنگ های تولیدی این شرکت جهت مصارف آب رسانی و صنعتی در طرح ها و ابعاد مختلف تولید 
می شود. شیلنگ ها معموال با نخ های پلی استر به روش های حلقوی و یا زنجیری بافته می شوند و به عنوان یك 

الیه، موجب افزایش مقاومت شیلنگ در برابر فشار و سایر عوامل می شوند.

مهمترین ویژگی های شیلنگ های این شرکت عبارتند از:

انعطاف پذیری و سبکی

یکنواختی ضخامت دوالیه در سطح مقطع شیلنگ

چسبندگی مناسب دوالیه

قبولی در تست فشار ترکیدگی

قبولی در تست های فرسودگی تسریع شده

استفاده از مواد PVC مخصوص جهت باال بردن مقاومت و کارایی
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انواع شیلنگ - شیلنگ دو الیه نخ دار شفاف
اندازه )mm(کد محصول
3311010120
3311010225
3311010332

انواع شیلنگ - شیلنگ دو الیه نخ دار رنگی
اندازه )mm(کد محصول
3311020120
3311020225
3311020332

انواع شیلنگ - شیلنگ درسا
اندازه )mm(کد محصول
3311030120
3311030225

نخ  بدون  الیه  دو  شیلنگ   - شیلنگ  انواع 
)مروارید(

اندازه )mm(کد محصول
3311040120
3311040225
3311040332

نگی ر ر   ا نخ د یه  ال و  د شیلنگ 

سا ر د شیلنگ 

ید( ر ا و مر نخ) ن  بدو یه  ال و  د شیلنگ 

شفاف ر   ا نخ د یه  ال و  د شیلنگ 
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انواع شیلنگ - شیلنگ گاز ماری
اندازه )mm(کد محصول
331203013/8
331203025/16

انواع شیلنگ - شیلنگ گاز فرانسوی
اندازه )mm(کد محصول
331203033/8
331203045/16

انواع شیلنگ - شیلنگ گاز نخدار رنگی
اندازه )mm(کد محصول
331202023/8
331202035/16

انواع شیلنگ - شیلنگ کولر آبی مشکی

کد محصول
33130102

انواع شیلنگ - شیلنگ کولر آبی سفید
کد محصول
33130101

ماری ز  گا شیلنگ 

نسوی ا فر ز  گا شیلنگ 

نگی ر ر   ا نخد ز  گا شیلنگ 
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یلون نا
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یلون نا

در صنایع پالستیك، تولید فیلم های دمشی بر پایه پلی اتیلن سبك )LDPE( تحت عنوان  " نایلون" نامگذاری 
شده اند. نرمی و چقرمگی این خانواده از پلی اتیلن ها خواص مکانیکی مطلوبی را برای آنها به همراه داشته و لذا 
تقاضای زیادی از طرف بازار مصرفی کشور برای آنها به ارمغان آورده است.مهمترین ویژگی های شیلنگ های 

این شرکت عبارتند از:

د بر ر کا

امـروزه فیلم هـای نایلـون بـا زندگـی روزمـره مـا اجیـن شـده اند و کاربـرد هـای فراوانـی دارنـد از جمله در 
صنایـع بسـته بنـدی و مصـارف عمومـی دیگر.

صنایع بسته بندی

از عرض ها و ضخامت هاي  اتیلن در صنعت بسته بندي بسیار گسترده است.  موارد مصرف فیلم هاي پلي 
گوناگون آن جهت بسته بندي کارتن ها، بطري ها و ظروف و محصوالت متنوع استفاده می شود، که اصطالحا آنها 

را شرینك پك )shrink pack( مي نامند.
بطـور مثـال نایلـون دور بطري هـاي نوشـابه و یـا آب معدنـي و یا کارتن هـاي مـواد غذایي مانند بیسـکویت 
و یـا قوطي هـاي کنسـرو، ماننـد تـن ماهـي و غیـره. معمـوال عـرض ایـن فیلم هـا بیـن 35 الـي 70 سـانتي متر و 

ضخامـت آنهـا از 60 الـي 90 میکـرون به سـفارش مشـتري مي باشـد.
مورد مصرف دیگر فیلم هاي شرینك پك، براي بسته بندي اشیاء حجیم تر مي باشد که با دستگاه مخصوصي 
با نام پالت شرینك Pallet Shrink شهرت یافته است که کارتن ها و اجسام حجیم مانند یخچال، لباسشویي و 

غیره را با آن بسته بندي مي کنند. عرض این نوع بسته بندي معموال از 50 سانتیمتر تا بیش از 2 متر مي باشد.

مصارف عمومی

نایلون هـاي عریـض بـراي پوشـش موقـت انبارهـا و بناهاي مختلـف و جلوگیري از خسـارات ناشـي از آب و 
هـوا و گـرد و خـاك و ... کاربـرد دارند.همچنیـن فیلم هاي پلي اتیلن تك الیه تولید شـده در شـرکت البرز سـتاره 
گلپایـگان بـا عـرض و ضخامت های مختلـف در بخش های عمومـی از جمله منازل، کشـاورزی و ... قابل اسـتفاده 

. شند می با

نایلون

اندازه )mm(کد محصول
نایلون دوال 1.3 عرض 100 سانتی متر34020101
نایلون یک ال 0.8 عرض 108 سانتی متر34010101

ها  عرض  با  یلون  نا ند  ا تو می  شرکت  ین  ا
ید. نما لید  تو ا  ر مختلف  های  مت  ضخا و  
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