
سیستم لوله کشی و گرمایش کفی
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زمین را دوست بداریم

         امروزه حفظ و نگهداری محیط زیســت به دغدغه اصلی حامیان طبیعت 
تبدیل شــده اســت. تولید گازهای گلخانه ای و گرمایش از مهمترین عوامل 

تخریب کره زمین بشمار می روند.
وظیفه تک تک ماست تا سهمی از کاهش تخریب کره زمین داشته باشیم. این 
مهم در شرکت سوپرپکس با تولید محصوالتی که نیازمند کمترین انرژی بوده 
انجام می گیرد. همچنین ارائه سیستم های بهـــینه سرمایش و گرمایش این 

شرکت در کاهش گرمایش زمین سهم بسزایی دارد. 
آینده فرزندانمان در گرو ایجاد تغییرات مثبت ماست.
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        ســوپر پکس درســال 1386 با هــدف تولید و ترویــج محصوالت نوین 
تأسـیساتی و با تمـــرکز بر تولید لوله و اتصاالت پلیمری مهندسی شده شکل 

گرفت.
پس از کارشناســی های اولیه، انتقال تکنولوژی تولیــد لوله های pex-a به 

ایران با موفقیت انجام گرفته و تولید صنعتی این نوع لوله آغاز گردید.
تولید اتصاالت PPSU نیز برای اولین بار  در ایران توسط این شرکت انجام 
گرفته است. این محصول با اســتفاده از مرغوب ترین مواد اولیه ساخت کشور 

آمریکا تولید می گردد.
نظام تولید در این شـــرکت بر اساس ISO 9001  استوار بوده و لوله های 
  ISO 15875 ،DIN 16892-3 این شـرکت بر اساس اســـتانداردهای

DIN 4276 و استاندارد ملی 2-13205 تولید می گردند.

شرکت پارسیان پکس )سوپرپکس(
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Pex-a  تکنولوژی

          بیش از 4 دهـــه از تولید اولیـــن لوله های pex-a در شـرکت ویرسـبو سوئد 
 گذشـــته و این نوع لوله  همچـــنان پر مصرف تریــن در اروپای غـــربی و آمریکا

می باشد. این پلیمر مهندسی شده ضمن گذر از حالت ترموپالســـتیک به ترموست، 
ساختار مولکولی مشبکی را بوجود می آورد که توان تحـمل فشار و حرارت مضاعف در 

بازه زمانی 50  الی 100 سال را خواهد داشت.
علیرغم هزینه باالی تولیــد لوله های pex-a ، کیفیت باالی آن موجب اســتقبال 
 مصرف کنندگان می باشد. حداقل درصد کراســـلینک و یا شـــبکه ای شـــدن در

لوله های pex-a                   می باشد که به مراتب باالتر از لوله های pex-b با درجه 
کراسلینگ 65 % و pex-c با درجه کراسلینگ 60 % می باشد .

لوله های تولیدی سوپرپکس دارای درجه کراســلینگ حدود 90 % می باشند که 
تنـها در نمونه مشابه محصـوالت آلمانی و سوئدی قابل دسترسی بوده است.

% 75
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  بخش R&D  یکی از ارکان اصلی شرکت ســوپر پکس می باشد. دانش فنی 
  R&D باال و ارتباط با تولید کنندگان معتبر جهانی موجب شــده اســت که بخش
این شرکت در بخش انتقال تکنولوژی و بومی ســازی آن از موفقیت چشمگیری 

برخوردار باشد. 
از جمله موارد فوق می توان بــه طراحی و تولید اتصاالتی کــه نمونه خارجی آن 
موجود نبوده ولی در بازار ایران شناخته شده می باشند اشاره نمود . همچنین بخش 
مهندسی R&D با ایجاد تغییراتی موثر در پروسه تولید وابستگی این شرکت را به 

تکنولوژی انحصاری شرکتهای خارجی به حداقل رسانیده است. 
بخش تحقیق و توســعه این شــرکت ضمن تماس دائمی با مهندسین و مجریان 
تاسیساتی، وظیفه طراحی مناسب جهت نیازهای مصرف کنندگان این محصول را 

فراهم می آورد.

  ) R&D(  بخش تحقیق و  توسعه
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مجموعه کامل محصوالت

 سیستم لوله کشی سوپر پکس بر اســاس استانداردهای معتبر جهانی   
تولید می شود.

لوله های Pex این شرکت در کالسهای متفاوت کاری تولید شده و جهت 
کار در شرایط متفاوت طراحی گردیده اند. این لوله ها قابلیت استفاده با اکثر 
اتصاالت موجود در بازار از جمله کوپلی، کلمپی و پرســی را دارا می باشند.

خاصیت استثنایی لوله های ســوپرپکس در امکان استفاده از آنها در روش 
سهل و سریع می باشد.

این شرکت اولین تولید کننده لوله های Pex-a در ایران  بوده و همچنین 
تنها تولید کننده این نوع سیستم لوله کشی تا سایز 63 میلی متر در ایران است.

تولید اتصاالت PPSU هم برای اولین بار در ایران توســط این شرکت 
انجام گرفته و این شــرکت باالترین دانش فنی در ایــن زمینه را در اختیار 

خود دارد.
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آموزش و بروز رسانی اطالعات مجریان تأسیساتی 

        ارائه محصوالتی اســتاندارد و با کیفیت های بین المللی تنها بخشــی 
از خط مشــی و اهداف شرکت سوپرپکس می باشــند. اجرای صحیح یک 
سیستم تأسیساتی بخش مهم دیگری از تکمیل چرخه کامل تهیه و نصب 

یک سیستم تأسیساتی می باشد.
شــرکت ســوپرپکس با درک صحیح از اهمیت مقوله آموزش مهندسین و 
مجریان تأسیســات ، برنامه مّدونی جهت آموزش و بروزرسانی اطالعات 
 این گروه را برنامه ریزی نموده اســت. مجریان تأسیساتی پس از گذراندن
 دوره های آموزشــی به صورت تئوری و عملی و در ســطوح مختلف ضمن

بروز رسانی اطالعات خود گواهی مربوطه را نیز دریافت می نمایند.
کالس های آموزشــی فوق زیر نظر مهندسین مجرب پشــتیبانی فنی و در 
مرکز آموزشی شرکت ســوپرپکس واقع در دفتر مرکزی این شرکت برگزار 

می گردند.
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  )QC( کنترل کیفیت محصوالت

  بررســی الگوی  ترکیدگی لوله در آزمایش تســت فشار
ISO15875 بر اساس استاندارد

  مسئولین کنترل کیفیت ســوپرپکس از میان با تجربه ترین مهندســین گزینش گردیده اند. 
 کلیه محصوالت تولیدی این شــرکت پــس از تائیــد نهایی بخش QC  به بــازار عرضه 
می گردند. آزمایشــگاه مجهز شــرکت، این امکان را برای بخش QC فراهــم آورده که 
محصوالت تولیدی را در ســخت ترین شرایط محتمل مورد تســت قرار داده و با استفاده از 
روشــهای علمی نســبت به عملکرد صحیح این محصول در طول عمر مفیــد آن اطمینان 

حاصل نمایند.
 لوله های ســوپرپکس، پس از کنتــرل فیزیکــی و مطابقت با اســتاندارد ایــزو 15875 
 نمونه برداری شــده و جهت طی فرایند کنترل کیفیت به آزمایشــگاه این شــرکت ارسال  
می گردند. این نمونه ها ضمن گذراندن تستهای فشار )با حرارت و زمانهای متغیر ( و کنترل 
درجه مشــبک بودن )کراسلینک( ســایر تســت های مورد نیاز را نیز گذرانده و پس از تایید 

نهایی به بازار عرضه می گردند.
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رضایت مندی مشتریان  

 نیاز سنجی بازار
فرهنگ جاری در سوپرپکس بر اساس نیاز ســنجی بازار و رضایت مندی 

مشتریان شکل گرفته است.
هدف نهایی جمع صمیمی پرســنل و نمایندگان شرکت، ارائه محصوالتی 
نویــن و برتر در کنــار جلب رضایتمندی مشــتریان می باشــد. نظرات و 
پیشــنهادات و انتقادات مصــرف کنندگان راهگشــای ارائــه خدمات و 

محصوالتی جدیدتر می باشد.

 تحویل به موقع سفارشات
سیســتم مجهز انبار داری و ظرفیت باالی تولید این امکان را فراهم آورده 
که تحویل اجناس درخواستی در کمترین زمان ممکن انجام گیرد. سیستم 
مکانیزه انبارداری نیز از عوامل موثر در تحویل بموقع محصوالت می باشد.

  پشتیبانی فنی مطلوب
مهندســین بخش پشــتیبانی فنی ســوپرپکس همواره آماده پاســخ به 
پرسشهای مهندسین و مجریان تاسیســاتی می باشند. آموزش مجریان و 

نظارت بر اجرای صحیح از جمله وظایف مهم این بخش است.
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 )EVOH(  الیه محافظ ورود اکسیژن

         لوله های سوپرپکس پالس که بر اساس استاندارد DIN 4276 تولید می گردند دارای الیه ای از 
پلیمـر ضـد نفوذ اکسـیژن )EVOH( می باشند.

 الیه مزبــور ضمــن جلوگیــری از نفوذ  اکســیژن بــه داخل سیســتم های بســته حـــرارتی در 
 EVOH ساختمان ها، عمر مفید قطـعات فوالدی بکار رفته در سیستم را  افزایش می دهد. وجود الیه
  0/1gr /m3 موجب می گردد که اکسیژن وارد شده به سیســتمهای حرارتی در طول یک روز کمتر از

باقی بماند.
الزم بذکـر است که بسـیاری از سیستم های حـرارتی در نقاطی مانند مـنابع انبساط در معـرض ورود  
اکســیژن به سیستم قرار می گیرند. جهت حصول نتایج  بهتر می بایستی کلیه شرایط ورود  اکسیژن به 

داخل سیستم های بسته حرارتی تحت کنترل قرار گیرد.
سیستم های باز ) لوله کشی ســرد و گرم ( اصواًل نیازی به الیه محافظ ورود اکسیژن نداشته و این الیه 

در لوله های حرارتی و بخصوص گرمایش کفی مصرف می گردد.
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        PPSU  )پلی فنیل ســولفون( دارای مقاومت بــاال در برابر ضربه و 
مواد شــیمیایی، آب داغ و بخار و تجهیزاتی که نیاز به اســتریل شدن دائم 
توسط بخار دارند بوده و همچنین ســازگار با مواد غذایی، پزشکی، دارویی 

و خوراکی می باشد و تا دمای 170درجه سانتیگراد  نیز قابل استفاده است.

PPSU در تولید انواع اتصاالت مربوط به سیستم آب مصرفی، رادیاتور و 

مانیفولدهای گرمایش کفی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع اتصاالت 
از نظر مقاومت مکانیکی و  دمایی و از نظر بهداشتی کاماًل با این سیستم ها 

منطبق بوده و از نظر سطح اتصال کاماًل صاف و صیقلی می باشند.
با توجه به پایداری حرارتی ، مقاومت شــیمیایی و ضربه پذیری باالی این 
 پلیمر، شــرکت ســوپرپکس اســتفاده از اتصاالت PPSU   را به همراه 
لوله هــای  pex-a   توصیه می نماید که بر پایه روش ســهل و ســریع 
اتصالی بســیار مقاوم و بدون نیاز به o-ring و بــدون هیچ گونه کاهش 

قطری در مقطع اتصال را برقرار خواهد نمود.

PPSU  اتصاالت

        پلیمــر پلی فنیل ســولفون PPSU کامال برای مصارف بهداشــتی 
مناسب  بوده و دارای تاییدیه از مراکز ذیل می باشد.
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اتصاالت سوپرپکس؛
سریع، مطمئن، کمترین افت فشار

2

3

         شــرکت ســوپرپکس یکی از ســریعترین و مطمئن ترین روش هــای اجرای 
 سیستم های تأسیســاتی جهان را ارائه می نماید. این روش بنام روش سهل و سریع

)Quick & Easy( نیز شهرت دارد.

مراحل انجام اتصال سوپرپکس به شرح زیر می باشد:
• حلقه را در سر لوله قرار دهید

• لوله و حلقه را با دستگاه اکسپندر گشاد کنید
• اتصال را در محل قرار دهید

 انجام اتصــال حــدود 15 ثانیه زمــان نیــاز دارد و تنهــا 15 دقیقه پــس از اتصال
 می توان سیستم را تا 20 اتمسفر تحت فشار قرار داد.

سطح مقطع اتصاالت ســوپرپکس درمقایسه با اتصاالت مشــابه پرسی به طور قابل 
مالحظه ای بیشتر است. قابلیت آبدهی بیشــتر، موجبات کاهش قابل توجه افت فشار 

در سیستم لوله کشی سوپرپکس می گردد.

1

مقایسه سطح مقطع اتصاالت سوپرپکس با اتصاالت مشابه پرسی سایز 16

سطح مقطع: 77 میلیمتر مربع
سطح مقطع: 44 میلیمتر مربع
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قابلیت تعویض لوله بدون تخریب بنا
با استفاده از سیستم کلکتوری سوپرپکس 

          احتمال آســیب دیدگی لوله ها بر اثر ســوراخ شــدگی توســط دریل
کنده کاری و یا عوامل دیگر همواره وجود دارد.

لوله های پکس به دلیل انعطاف پذیری فــوق العاده قابلیت تعویض بدون 
تخریب بنا را برای مصرف کننــدگان فراهم می آورنــد؛ گزینه ای که در 
هیچ یک از لوله های دیگر وجود ندارد. در این روش همانند سیســتم برق 
ســاختمان، لوله های پکس در داخل لوله هــای خرطومی مخصوص کار 
گذاشته می شــوند. این لوله ها در صورتی که بدون هیچگونه انشعابی از 
محل کلکتور تا محل اتصال کار شوند، قابلیت تعویض بدون تخریب بنا را 

خواهند داشت.

کلکتور دیواری جهت لوله کشی با قابلیت تعویض 
بدون تخریب بنا
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تنها تولید کننده لوله با متراژ سفارشی

         تولید لوله های شاخـــه ای و یا رولی با طول های سفارشی همـــواره 
آرزوی کارفرمایان و مجـریان ساخـتمان بوده است.

اســتفاده از لوله های 4 یا 6 متری بعنوان رایزر ساختمان ها موجب اتالف 
مقادیری از لوله در هرطبقه می گردد. 

شــرکت ســوپرپکس آمادگی دارد تا لوله های شــاخه ای درخواستی 
مشــتریان را با متراژ دلخواه تولید و به صورت سفارشــی به آن ها تحویل 
نماید، همچنین امکان سفارش لوله های رولی بامتراژ بسیار باالنیز برای 

مشتریان وجود دارد.

رول لوله 20 سوپرپکس با متراژ یک کیلومتر
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پکس لوله های سایز باالی سوپر
یزر گزینه ای مناسب جهت زیر سقفی و  را

       شـرکت سوپرپکس به عـنوان تنـها تولـــید کنند لوله های نسـل جدید تا سـایز 
 63 میلیمـتر این امـکان را برای دسـت انـــدرکاران ساختمان ها فراهم آورده تا کلیه

لوله های مصرفی ساختمان خود را از این محصول تأمین نمایند.
 لوله هــای زیر ســقفی و رایــزر ســاختمان ها به بصــورت ســنتی با اســتفاده از

لوله های فلـــزی انجام می گیرد که این فرایند موجب کاهش عمر این نوع لوله ها به 
دالیل خوردگی و رســوب گذاری می گردد. این در حالی است که استفاده از لوله های 
نســل جدید ســایز باالی وارداتی پکس و پنج الیه به دلیل هزینه باالی آن مقرون به 

صرفه نبوده و هزینه باالیی را به پروژه های ساختمانی تحمیل می نماید.
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سوپر پکس در لوله کشی آب شرب 

  سیستم لوله کشی سوپرپکس عملکردی مطلوب در لوله کشــی سرد و گرم ساختمان دارد. 
این سیستم لوله کشی عاری از هرگونه تاثیرات نامطلوب در کیفیت آب شرب می باشد.

استفاده از اتصاالت PPSU  موجب کاهش مصرف قطعات فلزی در سیستم لوله کشی گردیده 
و این خود به ارتقاء کیفیت این سیستم لوله کشی کمک شایانی می نماید. انعطاف پذیری مطلق 
لوله های سوپر پکس امکان اجرای سیستم لوله کشی بصورت کلکتوری و با امکان تعویض لوله 

بدون تخریب بنا را فراهم می آورد.
سیستم لوله کشی سوپر پکس به عنوان اولین دارنده نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران برای لوله های Pex-a اطمینــان خاطر مصرف کنندگان این محصول را بیش از 

پیش فراهم آورده است.
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سوپرپکس در لوله کشی رادیاتور و فن کوئل

         انعطاف و کیفیت باالی لوله های ســوپرپکس موجب شــده که این نوع لوله نه 
تنها در مصارف آب شرب و گرمایش کفی بلکه در لوله کشی رادیاتور و فن کویل نیز 

یکی از گزینه های برتر مجریان تأسیساتی و سازندگان ساختمان باشد.
در اجرای سیستم رادیاتوری، سوپرپکس امـــکان اجـــرای سیستم مانیفولـــدی 
با قابلیت تعویض لوله بدون تخریب بنا را فراهم می آورد و در سیســتم کالســیک 
نیز سوپرپکس تنها محصولی است که کلیه اتصاالت استفاده شـــده درکف از نوع 
پلیمری می باشند. در ضوابط برخی از استاندارد ها استفاده از اتصـــاالت فلـزی در 

کف توصـیه نشده است.
بسیاری از فن کویل های سقـــفی با لوله هایی با ســـایز باال از جمله 32 ، 40 و 50 
طـــراحی می گردند. اســتفاده از لوله های سوپرپکس با اســتفاده از روش  اتصال 
Q&E عملکــرد صحیح محل اتصــال را در مقابل انبســاط و انقبــاض مکرر در 

  Q&E طول عمر مفید ســاختمان تضمین می کند. الزم به ذکر اســت که اتصال 
مطمئن ترین روش اتصال موجود در جهان می باشد.
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پکس سیستم گرمایش کفی سوپر

 گرمایش کفی یکی از روشهای نوین در گرمایش اماکن مسکونی، اداری 
و صنعتی می باشــد. دانش فنی طراحی و اســتفاده از مصالح با کیفیت باال 

موجب کارایی هرچه بیشتر این سیستم گرمایشی می باشد.
هم اکنون لوله های Pex-a به عنوان مطلوب ترین گزینه برای سیســتم 
گرمایش کفی در اروپا و امریکا مطرح می باشــد اســتفاده از مانیفولدهای با 
قابلیت باال جهت هوشمند سازی سیســتم و همچنین طراحی مناسب با در 
نظر گرفتن شرایط خاص پروژه ســاختمانی از دیگر عوامل موثر بر ارجحیت 

سیستم گرمایش کفی سوپرپکس می باشد.
مصرف کنندگان سیســتم گرمایش کفی ســوپرپکس ضمــن اطمینان از 
عملکرد صحیح سیســتم گرمایش کفی، از خدمات و پشتیبانی فنی گسترده 

این محصول نیز بهره مند می گردند.
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 سه عامل تاثیر گذار در بهره وری سیســتم گرمایش کفی شامل مصالح 
مناسب )لوله و متعلقات موجود در مانیفولد (، طراحی مناسب و اجرای صحیح 

می باشد.
شرکت سوپرپکس با تولید مناسبترین لوله جهت مصرف در سیستم گرمایش 
کفی و همچنین عرضه طیف وسیع و متنوعی از مانیفولدها و متعلقات مربوطه 
در کنار طراحی دقیق این سیستم با استفاده از قویترین نرم افزارهای موجود 
در جهان یکی از معتبرترین عرضه کنندگان این سیستم در ایران می باشد. 

آموزش و اطالع رسانی  این شــرکت ضمن آموزش مجریان این سیســتم ،
سایر شرکتهای فعال در این زمینه را نیز در برنامه خود دارد.

صرفه جویی 20 الی 40 درصدی در مصرف سوخت 
توزیع یکنواخت حرارت در کلیه سطوح آپارتمان 

افزایش سطح مفید آپارتمان با حذف رادیاتور 
کمک به کاهش گرد و غبار در منزل 

تمیزی اثاثیه و پرده ها و دیوارها 
آزادی عمل دکوراسیون داخلی 

سهولت در بهره برداری

مزایای سیستم گرمایش کفی سوپر پکس
طراحی دقیق در کنار مصالح برتر 

A

مصرف انرژی
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در کنار کیفیت
در فکر هزینه تاسیسات شما هم هستیم

         ســوپرپکس سیســتمی برتر جهت لوله کشــی ســاختمان هــا را ارائه 
می دهـــد. هدف اصلی این شــرکت ارائه سیســتمی متفاوت و کاربردی با 
 کیفیت مشــابه محصول اروپایی با قیمت هایی قابل قبــول جهت بازار ایران

می باشـد.
تیم پشتیبانی فنی سوپرپکس گزینه های مناسبی جهت هر پروژه ساختمانی 
ارائه می دهد. تنوع لوله های تولیدی در کالس های متفاوت و امکان استفاده 
 از اتصاالت متنــوع، نیاز کارفرمایان بــرای پروژه های متفــاوت را برآورده
 می نماید. بطــور مثال، سیســتم گرمایش کفــی ارائه شــده از رده پایه تا
سیستم های هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور و BMS  را پوشش می دهد.
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نشان استاندارد ایران

گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 عالمت استاندارد ایران نشانه مرغوبیت کاالست
پروانه کاربرد عالمت استاندارد  اجباری و تشویقی از طرف سازمان 
 ملی اســتاندارد ایران جهت تولید کنندگانی کــه کیفیت محصول 
 تولیــد ی آنها با اســتانداردهای تعریف شــده بین المللی ســازگار  
مصــرف کنندگان با مشــاهده عالمت  می باشــد صادر می گردند.
اســتاندارد با اطمینان کامل از کیفیت باالی محصول اقدام به خرید 

آن می نمایند.

       گواهینامه فنی صادره از طــرف مرکز تحقیقات 
ساختمان و مسکن بعنوان گواهینامه ای معتبر و قابل 
قبول جهت اکثر پروژه های انبوه سازی بخش دولتی 

و خصوصی محسوب می گردد.
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پکس نمونه پروژه های سوپر

نصب لوله های گرمایش کف معکوس در سالن پاتیناژ

پروژه تجاری- اداری 200 واحدی ماندگار  ) ارومیه(

لوله کشی آب سرد و گرم

پروژه140 واحدی میثاق  ) اراک(

لوله کشی آب سرد و گرم

پروژه پدیده شاندیز  )مشهد(

گرمایش معکوس سالن پاتیناژ
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      محسن فراغه
مجری خبره تاسیسات

پشتیبانی فنی مناســب و کیفیت باالی محصول 
وجه تمایز شرکت سوپرپکس می باشد.

پرورش نهال  )یزد(

گرمایش گلخانه ای

در زمان بهره برداری

کارخانه توکا رنگ  )اصفهان(

 گرمایش کفی صنعتی

پروژه مسکونی-تجاری شهرداری )ارومیه( 

لوله کشی آب سرد و گرم و رادیاتور
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      عسگر صالحی تبار
نماینده سوپرپکس در استان آذربایجان غربی

لوله هـــای  ســوپرپکس را هم طراز بــا لوله های 
اروپایی می دانم.

مجتمع تفریحی اداری  )ارومیه(

گرمایش کفی

پروژه باران 3  ) مشهد(

لوله کشی آب سرد و گرم

ساختمان مجلل )لواسان(

گرمایش کفی و آب شرب  در ویال
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اطالعـات فنی  

نمودار تبادل حرارتی لوله های سوپرپکس

مشخصات فنی لوله های سوپرپکس

OD & wall thickness, mm ID, mm Weight (kg/100m) Volume (L /100m)
16 - 2.0 12.0 9.7 10.9
16 - 2.2 11.6 9.8 9.8
20 - 2.0 16.0 13.0 19.3
20 - 2.8 14.4 15.4 15.5
25 - 2.3 20.4 18.7 31.6
25 - 3.5 18.0 23.6 24.5
32 - 2.9 26.2 26.8 52.9
40 - 3.7 32.6 43.0 81.4
50 - 4.6 40.8 66.5 127.8
63 - 5.8 51.4 104.8 203.4

Cold Bending Hot Bending
Dimension 

(mm)

Without 

Fixture

With Fixture Without 

Fixture
16 80 65 36
20 100 100 45
25 125 120 51
32 160 150 80
40 220 - 105
50 300 - 125
63 440 - 160

Superpex OD, mm Cold Water, mm Hot Water, mm
16 500 200
20 500 200
25 500 300
32 750 400
40 750 600
50 750 750
63 750 750

حداقل شعاع خم لوله های سوپرپکس فواصل بست، جهت نصب لوله های سوپرپکس

اختالف درجه حرارت )آب -محیط(

)w
/m

k(
تی

رار
ت ح

دای
ت ه

بلی
قا
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سواالت متداول

-پکس چیست ؟
پکس )pex( یک نوع پلیمر مهندسی شده است که در آن مولکول های پلیمر به حالت شبکه ای )cross link( در می آیند.

- انواع لوله پکس کدامند؟
لوله های پکس در سه نوع  pex-a  ) پراکساید ( pex-b  ) سیالن ( و pex-c ) الکترونی ( تولید می گردند.

- حافظه شکلی لوله های پکس چیست ؟
وجه تمایز لوله های پکس با سایر لوله های پلیمری که در آن لوله پس از گشاد شدن و یا له شدگی با حرارت دهی به حالت اولیه باز می گردد.

- لوله های سوپرپکس از چه نوع کالس پکس بوده و دارای چه استاندارد هایی هستند؟
لوله هـای سوپرپکس از نوع pex-a  بوده و طبق اسـتاندارد جـهانی ISO 15875  و همچـنین استاندارد شـماره 13205 اداره استاندارد ایران تولید 

می گردند.

- PPSU  چیست ؟
PPSU ) پلی فنیل سولفون ( یک پلیمر مهندسی فوق پیشرفته است که در صنایع هوایی و سایر صنایع حساس کاربرد دارد. کلیه اتصاالت سوپرپکس با 

استفاده از مواد اولیه PPSU  ساخت آمریکا تولید می گردند.

- آیا اتصاالت برنجی سوپرپکس از نوع خاصی تهیه می گردند ؟ 
بله. کلیه اتصاالت سوپرپکس با استفاده از برنج آلیاژی  EW617N که در مقابل خوردگی مقاوم می باشد ساخته می شوند.

- لوله های سوپرپکس در کدام سیستم های لوله کشی قابل استفاده می باشند ؟
لوله کشی سرد و گرم ، رادیاتور ، فن کویل و گرمایش کفی.

- لوله های سوپرپکس در چه سایزهایی تولید می گردند ؟
لوله های سوپرپکس در سایزهای 16، 20 ،  25 ،  32  ،  40 ،  50  و 63 میلی متر تولید می گردند.

 - دالیــل ارجحیت اســتفاده از لوله هــای ســوپرپکس در رایزرهای
ساختمان ها چیست ؟

-  تنها تولیدکننده لوله های پکس در سایزهای باال
-  امکان تولید لوله های سایز باال با متراژهای سفارشی

Q&E آب بندی بسیار مطمئن  به روش -

- آیا لوله های سوپرپکس در مقابل یخ زدگی مقاوم هستند ؟ 
بله
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- آیا در صورت استفاده از سیستم کلکتوری امکان تعویض لوله بدون تخریب بنا وجود دارد؟
بله

ضریب انبساط طولی لوله چیست و آیا این مسئله مشکلی را در لوله کشی پیش خواهد آورد؟
افزایش و یا کاهش طول )و یا قطر ( لوله های پلیمری بدلیل تغییر حرارت مایع درون آن. در لوله کشــی توکار اصواًل مســئله ای بنام افزایش طول وجود 

نداشته و در صورت لوله کشی روکار میبایستی بر طبق استانداردهای شرکت سوپرپکس از بست های الزم استفاده نمود.

- آیا افت فشار در اتصاالت سوپرپکس کمتر از سایر سیستم های موجود می باشد؟
بله . بدلیل طراحی خاص ، سطح مقطع گذر سیاالت در اتصاالت ســوپرپکس به مقدار زیادی بزرگتر از ســایر اتصاالت ) از جمله کوپلی و پرسی ( بوده  و 

موجبات کاهش افت فشار در سیستم لوله کشی را فراهم می آورد.

- مزیت لوله های سوپرپکس به لوله های فلزی چیست؟ 
عدم پوسیدگی ، عدم رسوب گذاری ، مصرف کمتر لوله ، مصرف کمتر اتصاالت ، سرعت 

نصب باالتر ، مقاومت در مقابل یخ زدگی ، عدم وجود ضربه قوچ و افت کمتر فشار

- مزیت لوله های سوپرپکس به لوله های PP چیست؟
مصرف لوله و اتصاالت کمتر، عمر مفید باالتر، مقاومت در مقابل یخ زدگی ، خطای کمتر 

مجری در نصب،  و اجرای مسیرهای طوالنی توسط لوله یک تکه.

- مزیت لوله های سوپرپکس به لوله های 5الیه چیست؟
 خطای کمتر مجری در نصب ، آب دهی بیشــتر اتصاالت ، مقاومت در مقابل یخ زدگی و بازگشت لوله  به حالت اولیه در صورت  له شدگی و یا دو پهن شدن

) این مشخصه به خصوص در سیستم گرمایش کفی بسیار حائز اهمیت می باشد(

- مزیت سیستم لوله کشی سوپرپکس به سایر سیستم های موجود پکس چیست؟
لوله های سوپرپکس از نوع pex-a  و دارای درجه کراسلینک باال)90-85 ( درصد می باشـند . این لوله ها دارای مقاومـت بیشتر در مقابل له شدگی بوده 

و دارای انعطاف پذیری بیشتر و خاصیت برگشت پذیری باالتری می باشند.
ضمنًا تولید لوله تا سایز 63 میلی متر و امکان سفارش با طول درخواستی وجه تمایز دیگر این شرکت با سایر لوله های پکس موجود می باشد.

- آیا لوله های سوپرپکس دارای ضمانت و بیمه نیز می باشند؟
بله. در صورت نصب  بر طبق دستورالعمل های شرکت ســوپرپکس این سیستم با شرایط شرکت بمدت 10 ســال ضمانت داشته و در صورت درخواست 

مشتری ، بیمه نامه معتبر نیز صادر خواهد گردید . )جهت کسب اطالع از شرایط ضمانت با بخش فنی شرکت تماس حاصل نمایید(

- آیا خزه و جلبگ در لوله های پکس رشد می کنند ؟
اصواًل تفاوتی بین لوله های مصرفی نبوده و در صورت عدم مصرف و جایگزینی آب در مدت زمان طوالنی، امکان رشد باکتری در لوله وجود خواهد داشت. 
اما از آنجا که تقریبا کلیه موارد لوله کشی به صورت توکار انجام می گیرند، هیچگونه امکانی جهت رشد و نمو خزه و جلبگ و یا باکتری در لوله های پکس 

وجود ندارد.



عالمت استاندارد ایران
نشانه مرغوبیت کاالست

info@superpex.com
www.superpex.com

خط مشی سوپرپکس
• بر آوردن نیازهای تاسیساتی ساختمان سازان، مهندسین و مجریان تاسیساتی 
با تولید سیســتمی با کیفیت، اقتصادی و با اجرای ســاده با  استفاده از پلیمرهای 

مهندسی شده پیشرفته
• کســب رضایت مندی حداکثری مشــتریان و ایجاد ارتباط و اعتماد بلند مدت 

مابین شرکت و نمایندگان فروش
• بهره مندی از پرسنلی توانمند، راضی و آموزش دیده جهت نیل به اهداف بلند 

مدت شرکت

• Ultimate customer satisfaction and trusted long lasting 
relationship between the company and clients
• Satisfying the needs of constructors, engineers, and 
plumbers by producing easy to use, affordable  and 
high quality products utilizing advanced engineered 
polymers
• Satisfied and empowered employees with proper 
trainings




