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عالمت استاندارد ایران
نشانه مرغوبیت کاالست

سیستم لوله کشی و گرمایش کفی

PPSU اتصاالت
سختي فلز، بدون ریسك پوسیدگي

ما اولین تولید کننده
اتصاالت PPSU در ایران

هستیم

PPSU
  Poly Phenyl Sulphone

PPSU تاییدیه های اتصاالت

PPSU مخفف کلمه پلی فینل ســولفون می باشد. این پلیمر پیشرفته مهندسی 
شده چند سالی است که در تولید قطعات حساس و مقاوم کاربرد پیدا کرده است. 

امروزه اتصاالت PPSU جایگزین اتصاالت فلزی گردیده اســت. این اتصاالت 
ضمن دوام زیاد به راحتی دما و فشــارهای باال را تحمل نموده و در مقابل تست 

کشش نیزبسیار مقاوم می باشند.

اتصاالت PPSU تا حدود بســیار زیادی درمقابل یخ زدگی مقــاوم بوده وتوان 
تحمل دماهای پایین را بدون ترک خوردگی و یا خرد شدن دارند. این اتصاالت از 
نظر شیمیایی نیز مقاومت باالیی داشته ونگرانی در مورد خوردگی، سوراخ شدن و 

یا پوسته شدن را برطرف می نمایند.
ســطح صاف داخل اتصاالت نیز موجب کاهش چشــمگیر افت فشار آب بوده و 

رنگ مشکی آن نیز مقاومت آنها را در مقابل اشعه UV  افزایش می دهد.

 ،PPSU با توجه به تولید و دسترســي به اکثر قریب به اتفاق اتصــاالت از نوع
 اســتفاده از لوله هاي پکس و این اتصاالت مي توانــد در مصارف صنعتي خاص

)که مایع درون سیستم در اتصاالت برنجي و یا فلزي خورندگي ایجاد مي کند( نیز 
کاربرد داشته باشد.

این نوع اتصاالت از نظربهداشتی مورد تأیید استانداردهای معتبر جهانی همچون 
FDA می باشند.
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اطالعات فنی:
متریال: 

DIN و  ASTM پلی فنیل سولفون مطابق با استاندارد

مقاومت شیمیایی:
PPSU مقاومت فوق العاده ای در برابر اســیدهای مینــرال، قلیایی و محلول های 

نمکــی salt solution  دارد. مواد شــیمیایی آلی به غیر از کتــون )ketons ( اثر 
مخربی بر ppsu  ندارد.

مواد ذیل به ppsu  آسیب می رساند و نباید با آن در تماس باشد: شرکت سوپرپکس پس از بررسی های کارشناسی درمورد تولید 
و اســتفاده از اتصاالت PPSU تولید این نوع اتصاالت را در سال 

1386 بصورت صنعتی آغاز نمود.

این شــرکت بعنــوان اولین تولیــد کننده ایرانــی و یکــی از اولین 
تولیدکنندگان جهانی این نوع اتصاالت ضمن اســتفاده از مرغوبترین 
مواد اولیه آمریکایی خود را در میان شرکت های معتبر جهانی قرار داده 

است.

  Pex-a بــه همراه لوله هــای PPSU اســتفاده همزمان اتصاالت
اطمینان خاطر مصرف کنندگان این سیســتم را از سالمتی آن )شامل 
عدم وجود مواد مضر همچون ســرب و روی( فراهم آورده اســت. به 
همین دلیل استفاده از این سیستم در شــرایط سختگیرانه همچون 

بیمارستان ها در سطح جهان مرسوم می باشد.

وزن ســبک و عملکرد صحیح، این سیستم لوله کشی را بیش 
از پیش ساده تر و مطمئن تر نموده است. هم اکنون شرکت 

ســوپرپکس مجموعه کاملی از اتصــاالت PPSU  از 
ســایز 16 الی 63 میلی متر را به مصرف کنندگان 

ارائه می نماید.

سوپرپکس
اولین تولیدکننده

اتصاالت PPSU در ایران

Esters ( e.g.ethylacetate),  Acetone

 Methylene chloride,Trichloroethylene, Cyclohexanone,    

Tetrachloroethylene, Tetrachlorethanc

    Toluene, Xylene, Benzene

•
•

•

استفاده از تفلون مایع به اتصاالت PPSU  آسیب جدی وارد می کند.

تحمل دمایی:
ppsu  تا دمای 170 درجه سانتیگراد تحمل دمایی دارد.   

مقاومت در برابر مواد شوینده آب:
ppsu  در مقابل آب و  مواد شوینده مقاوم می باشد.

مقاومت در برابر خزش:
اتصاالت ppsu  مقاومت بهتری نسبت به سایر پلیمرها در برابر خزش از خود نشان 

می دهد.




