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شرکت الماس نشان البرز با برند تجاری  پایپکس با بهره 
گیری از دانش فنی و بهره گيری از فناوری وتکنولوژی 

کشور آلمان و کادر متخصص بمنظور استفاده بهینه 
از منابع وحفظ سرمایه های ملی و افزایش طول عمر 

ساختمان ها در راستای توسعه پایدار کشور درسال 1376 
تاسیس گردید.

در اين زمان هنوز عمده لوله های مصرفی ساختمان ها 
در کشور گالوانيزه و آهنی بودند که مشکالت فراوان 

ترکيدگی و عمر کم از معضالت بزرگ صنعت ساختمان 
در کشور به شمار می رفت و ضرورت استفاده از مصالح 

مدرن و پرکیفيت را به شدت ايجاب می کرد.

پایپکس با بهره گيری از دانش و تجربه روز دنيا همواره 
سعی بر توليد محصوالت با باالترين کيفيت را داشته و 
با اعتقاد عميق  کيفيت، نو آوری و تنوع در محصوالت 

راه حل های فنی و اقتصادی متنوعی در اين زمينه عرضه 
و در اختيار صنعت تاسيسات ساختمان قرار می دهد که 

باعث ماندگاری بلند مدت اين شرکت گرديده است.

|    با تجربه و اعتباری طوالنی ۱

ــتاندارد ملی  اس
ایــران

ــی  ــررات مل مق
ســاختمان

ــی  ــررات مل مق
ســاختمان

آشنایی با شرکت الماس نشان البرز



پایپکس ابتدا به امر با ليسانس توليد از کشور آلمان آغاز 
بکار نموه است و به علت قدمت طوالنی و پيشکسوت 

بودن در توليد سيستم های لوله کشی نسل جدید، 
همواره مشوق جایگزين شدن استانداردهای ملی با 

استانداردهای مرجع DIN آلمان و ... بوده و به همين 
روی عضو کميته تدوين استاندارد لوله های نسل جديد 
و حتی استاندارد ملی سيستم گرمایش از کف در ايران 
می باشد. دريافت گواهی کيفيت از موسسه تحقيقات 

 DIN مسکن در کنار گواهی های تطابق با استانداردهای
آلمان و ASTM آمریکا از دانشگاه های معتبر نيز  از 

افتخارات پایپکس بوده است.

داشتن آزمایشگاه مجهز کنترل کیفيتی و تجهيزات روی 
خط و ONLINE بسیار گران مستقر در خطوط توليد و 

همچينین نظام سازمانی مدرن و منظم همواره باال بودن 
سطح کیفی محصوالت شرکت را تضمين می نمايد.  

|    کیفیت، ضامن آسایش شماست ۲

نظام کنترل کیفیت

●  آشنایی با پایپکس



پایپکس از بدو تاسيس تا کنون همواره سعی بر متمايز بودن داشته است. لذا از اول فعاليت خود با توليد راه حلهای جدید 
و ثبت اختراعات فراوان خود برای اولين بار در کشور توانسته جزو معدود توليد کنندگانی در اين رشته باشد که اين همه 

افتخار را همزمان در کارنامه خود داشته باشد.

روند تکاملی پایپکس در گذر زمان و با افتخارات فراوان در ايران:

شروع عمليات ساخت کارخانه و تاسیسات توليدی پایپکس

برای اولين بار در ايران
توليد و معرفی لوله های پيشرفته PEX تحت ليسانس از آلمان

برای اولين بار در ايران
معرفی سیستم لوله کشی کلکتوری با قابليت منحصر به  فرد تعويض بدون تخريب بنا

راه اندازی خط توليد لوله های پنج اليه 

برای اولين بار در ايران
راه اندازی خط توليد توليد لوله های سه اليه OX مخصوص گرمايش از کف     

برای اولين بار در ايران
  PIS توليد و معرفی اولين عايق ويژه گرمایش از کف

ثبت اختراع و معرفی سیستم کلکتورهای مدوالر به طور انحصاری در ايران  

ثبت اختراع و معرفی سیستم های رايزری مدوالر به طور انحصاری در ايران

برای اولين بار در ايران
توليد و معرفی لوله و اتصاالت سايز 12 ميليمتر با دبی 15 درصد بيشتر از لوله و اتصاالت 16 

موجود در بازار.

برای اولين بار در ايران
توليد زانو ديواری موازی و زانوهای سايز 3/4 و 1 اينچ زير پکيچ همراه با شابلون های مخصوص

برای اولين بار در ايران
توليد اتصاالت پوش فيت )سيستم انگلیسی( برای ارزان کردن سيستم های لوله کشی مدرن

برای اولين بار در ايران
راه اندازی اولين خط توليد لوله پنج اليه با تکنولوژی پيشرفته ليزر که از تکنولوژی موجود 

لوله های پنج اليه کشور حداقل 20 سال جلوتر می باشد.
هم اکنون فقط 2 کشور در خاورميانه اين لوله های پيشرفته ليزری را توليد می نمايند.

|    تکامل تدریجی در جهت تنوع ۳

پایپکس در گذر زمان و تکامل
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●   آشنایی با پایپکس



پایپکس طیف بسیار متنوعی از محصوالت را در زمينه 
تاسيسات لوله کشی توليد می نمايد که قابليت ارایه 

راه حل های فنی و اقتصادی وسیعی در اختيار صنعت 
ساختمان و مصرف کنندگان قرار می دهد.

 برای مشاهده ريز محصوالت، دفترچه محصوالت را از طریق مراکز 
فروش و یا مراجعه به وب سایت دریافت نماييد.

محصــــوالت

انواع لوله ها
انواع اتصاالت

|    محصوالت متنوع، نیازهای متنوع ۴



لوله ی سه اليه PE-X/ad/EVOH با اليه ضد نفوذ 
اکسيژن که مخصوص سيستم های مدرن گرمایش از کف 
برای اولين بار توسط پایپکس در ايران توليد شده است. 

لوله ی سه الیه OX مانند لوله های پنج اليه پایپکس 
برای سيستم های حرارتی و گرمایش از کف در برابر نفوذ 

اکسيژن مقاوم بوده و برخالف لوله های پنج اليه آور لپ 
)نسل قديم( که خاصيت له پذيری بااليی دارند، بسادگی 
له نمی شود و دارای حافظه حرارتی برگشت پذيری دارند   
که استفاده از آنرا بخصوص برای گرمايش از کف ايده آل 

می نمايد.

انواع لـــوله ها

|    لوله PEX  و OX: مقاوم در برابر یخ زدگی ۵

OX لولـــه ی ســــه اليه

PE-X لولـــه های

●  محصوالت پایپکس

لوله های PE-X که برای اولين بار در ايران با فن آوری 
پيشرفته کراسلينکینگ پلی اتيلن به روش*a و b در سال 

1378 توسط پایپکس توليد شده برای استفاده در سيستم های 
لوله کشی آبرسانی، شوفاژ و چيلر و گرمایش از کف مناسب 

می باشد.

* متاسفانه برخی از شرکت های 
سودجو با سوء استفاده از ندانستن 

اطالعات تخصصی در مصرف کنندگان، با دادن اطالعات 
ناصحیح آنها را گمراه می نمايند. برای اطالعات بيشتر در اين 

مورد به قسمت اطالعات عمومی مراجعه نماييد. 

ویژه گرمایش از کف

 برای انتخاب لوله صحیح به جدول انتخاب لوله ها در صفحه 7 
مراجعه نماييد.



ويژگی لوله 5 اليه با تکنولوژی ليزر:

ضخامت 2 برابر اليه اصلی داخلی 	 
آب ندادن اتصاالت در سيستمهای چيلر به علت گرد بودن کامل اليه داخلی و عدم نياز 	 

به اورينگ  )مطابق عکس باال( 
خم پذيری باال و دوپهن نشدن آسان 	 
مناسب برای استفاده در سيستم گرمايش از کف	 
مقاومت هيدرو استاتیکی بسيار باالتر	 
مقاومت باال در برابر یخ زدگی	 

لوله های پنج اليه

لوله ی پنج اليه با تکنولوژی انحصـــاری ليـــزر در خاورميــانه

چند دهه جلوتر از همه!

پايپکس افتخار  توليد آخرين نسل و باالترين کیفيت لوله های 5 اليه دنيا را همزمان با کشورهای پيشرفته آمریکای 
شمالی و اروپایی و بطور انحصاری در کشور با پيشرفته ترين خط توليد جهان از کشور سوييس  دارد. 

علت توجه شرکت به استفاده از آخرين نسل تکنولوژیهای موجود دنيا همواره از همان اعتقاد اوليه مان به عرضه 
پرکيفيت ترين محصوالت ميباشد که در راه آن تالش کرده ايم.

|    لوله پنج الیه ليزر :  باالترين کيفيت جهان ۶

●  محصوالت پایپکس | انواع لوله ها



الیه خارجی

لوله پنج الیه با تکنولوژی لیزر

چسب

آلومینیوم

چسب

الیه داخلی
شیار ناشی از
شرینگ پلیمر

Overlap لوله پنج الیه با جوش



لوله های 5 اليه Overlap دارای 
قيمت کمتر و البته مزایای فنی بسيار 

پايينتری می باشد که در قسمت لوله های 
با تکنولوژی لیزر )صفحه قبل( تشریح شده 

است.

Overlap لوله هـــــای پنج اليـــه
نسل قديم

توليد اين لوله ها که از نظر تکنولوژی عمال در جهان 
منسوخ شده است، هنوز در کشور رایج بوده و توليد 

آن از سال 1381 و به دالیل اقتصادی همچنان در  اين 
شرکت نيز ادامه دارد.

|    لوله پنج اليه: تلفيق خواص فلز و پليمر ۷

●  محصوالت پایپکس | انواع لوله

PEX-a,b,c لوله

زیر کارروی کارنوع لوله
مناسب برای سیستمتوصیه نحوه نصب

گرمایش از کفچیلررادیاتورآب رسانی

OX لوله سه الیه

لوله پنج الیه لیزر

لوله پنج الیه نسل قدیم

جدول توصيه مصرف و راهنمايی انتخاب انواع لوله ها 

 



ارزان، سرعت نصب باال

اين اتصاالت بدليل سرعت نصب باال و قيمت مناسب 
دارای بيشترين سهم در صنعت لوله کشی می باشند. 

پایپکس با استفاده از مواد اوليه مرغوب برنجی و 
حلقه های استيل با گريد مخصوص استفاده شده 

در اين نوع اتصاالت به جای حلقه های 
آلومينيومی غير مطمئن برخی 

از شرکت ها، با عدم برگشت 
پذيری یا پوسيدگی در 

حلقه ها، آببندی دراز مدت 
و عدم نشتی را در ساختمان 

شما تضمين می نماید.
متاسفانه سودجویی متقلبانه با 

استفاده از حلقه های توليدی با آهن 
آبکاری شده )استیل نما( در این نوع اتصاالت خسارات 

زيادی به ساختمان ها وارد کرده است.  

در اين اتصاالت نيازی به ابزار گران نصب و همچنين اقتصـــــادی، چندبار مصرف
مهره ماسوره نبوده و طراحی به شيوه ایست که 

سرلوله ها روی بدنه اصلی تراشيده شده است که از 
لحاظ اقتصادی با توجه به گران بودن قيمت تمام شده 

در معدودی از اتصاالت پر مصرف توليد می شوند.

|    اتصاالت خوب: آببندی دراز مدت ۸

اتصاالت پایپکس به لحاظ مزایای مختلف اقتصادی و 
فنی، در انواع تيپ های زير توليد و عرضه می شود. 

متنوع،برایانواعکاربردهاوبودجهها

انواع اتصـــاالت

اتصــــاالت پرســــــی

اتصــــاالت کوپــــلی

●  محصوالت پایپکس | انواع اتصاالت



اتصاالت مهره ماسوره ای نيازی به ابزار گران نصب نداشته 
و به علت چند بار مصرف بودن و پايين آوردن خطای 

لوله کشی، دارای ضريب اطمينان بسيار باالتری نسبت به 
ساير اتصاالت می باشند. سرعت نصب کمتر و قيمت باالتر 

از نقاط ضعف اتصات مهره ماسوره ای محسوب می شود.

عمده مصرف اين اتصاالت در کلکتورها، زانوهای ديواری 
و تبديل ها می باشد که مهره و ماسوره به مغزی در 

سایزهای مختلف متصل می شوند.

با قطعات محدود، اتصاالت فراوان بسازید

|    یک سايز پايينتر و ارزانتر نصب کنيد! ۹

●  محصوالت پایپکس | انواع اتصاالت

اتصاالت مهـــره ماســـوره ای

توليد اين اتصاالت که در سيستم های لوله کشی کشور 
انگلستان بسيار رايج می باشد از سال 1384 در اين 

شرکت آغاز شده است که هم اکنون در هزاران واحد 
)عمدتا انبوه سازی( در سراسر کشور در حال استفاده 

است. اين اتصاالت به علت دبی باالتر )مطابق جدول 
زير(، سايز لوله و اتصاالت بکارگرفته شده در نقشه 

طراحی شده شما را یک سایز پايين آورده و در نتيجه 
حداقل 20% صرفه جویی اقتصادی در کل برای پروژه ها 

به همراه می آورد.

:BR-Fit مزایای اتصاالت

حداقل 20% ارزان تر تمام شدن سيستم لوله کشی به 	 
علت کاهش سایز لوله ها

دبی تا 20% باالتر نسبت به سایزهای بعدی انواع 	 
اتصاالت برنجی

سرعت نصب بسيار باال	 
قابليت اتصال به انواع لوله ها	 
بسيار مطمئن با ضمانت و پشتیبانی پایپکس	 
قابليت چرخش لوله در اتصال در حالت تحت فشار 	 

بودن سيستم

BR-Fit اتصاالت

یک سایز پايينتر و ارزانتر نصب کنيد!
اقتصادی ترین راه حل / بويژه برای انبوه سازی ها



ویدیوی نحوه نصب و عملکرد 
این اتصاالت در اينستاگرام شرکت 

“Pipex_inc” قابل مشاهده می باشد.

½" - 1"

16-32mm



زمانيکه برای اولين بار در سال 1378سیستم های 
کلکتوری را به ايران معرفی نموديم می دانستيم اين 

سیستم به علت مزايای فراوان آن در سراسر ايران 
فراگير می شود. حال پس از گذر سال ها و معرفی 2 

نسل کلکتور، نسل سوم آن را معرفی و به ثبت اختراع 
رسانيده ايم که سال ها از کلکتورهای قدیمی جلوتر است.

ويژگی های کلکتورهای مدوالر:

امکان ساخت کلکتور به تعداد انشعاب دلخواه	 
سرویس و نگهداری آسان در بلند مدت	 
امکان نصب شيرآالت اتوماتيک و دستی	 
نصب و آببندی سریع	 
امکان چرخش به جهت های مختلف	 

12 ميلی متر

سایز اتصال
)میلی متر(

۹

BR-Fit قطر داخلی اتصال
)میلی متر(

۶

قطر داخلی سایر اتصاالت
)میلی متر(

1.5 برابر

BR-Fit نسبت دبی اتصاالت
به سایر اتصاالت

1.5 برابر۱۶۱۲۸ ميلی متر

1.45 برابر۲۰۱۶۱۱ ميلی متر

1.42 برابر۲۵۲۰۱۴ ميلی متر

1.3 برابر۳۲۲۶۲۰ ميلی متر

|    کلکتورهای مدوالر: پیشرفته و برتر ۱۰

کلکتورهای مدوالر

●  محصوالت پایپکس | انواع اتصاالت

نسل جدید کلکتورها

جدول مقایسهای دبی اتصاالت BR-Fit با ساير اتصاالت موجود:

 ”Pipex_inc“ ویدیوی نحوه نصب و عملکرد اين اتصاالت در اينستاگرام شرکت
قابل مشاهده می باشد.





63 mm

ویدیوی نحوه نصب و عملکرد اين اتصاالت 
در اينستاگرام شرکت “Pipex_inc” قابل 

مشاهده می باشد.

اين اتصاالت برای اولين بار در ايران توسط پایپکس با گواهی 
ثبت اختراع توليد شده و برای سيستم های رايزری و حتی 

کلکتورهای موتورخانه ای تا سايز "2 اينچ  و لوله های سايز 25 
ميليمتر تا 63 میلی متر توليد و به بازار عرضه می شوند.

ويژگی اتصاالت مدوالر رايزری ارزانتر و چندبار مصرف کردن 
اتصاالت بوده و نيازی به ابزار بسيار گران قيمت پرسی )با 

دسترسی سخت( برای سایزهای باال ندارند.

|    اتصاالت رايزری: تحول در رايزر ساختمانی ۱۱

اتصاالت رایزری مدوالر - با کلمپ

50

1½" 2"1¼"1"¾"

40 32 25

●  محصوالت پایپکس | انواع اتصاالت

با ۱۵ قطعه، بدون نياز به ابزار گران ده ها نوع اتصال بسازید.



راه حل هــای اجرایــی

سیستم مدرن کلکتوری
سیستم گرمایش از کف

سیستم رایزر مدوالر
سیستم سنتی لوله کشی

سیستم کنتورهای آبفا

|    ســیســتم هـــای لوله کشــــی و گرمایش از کف پایپکس ۱۲



|    سيستم کلکتوری: مطمئن ترين سيستم لوله کشی ۱۳

●  راه حل های اجرایی پایپکس

پایپکس یکی از ترویج دهندگان اصلی سيستم های کلکتوری 
از سال 1378 در کشور بوده است و به همين دليل دارای 

محصوالت منحصر به فردی در اين خصوص بوده که  افتخار 
ثبت اختراع آنها را دارد.

این سیستم در آب رسانی، شوفاژ و چيلر )از سقف و کف(  قابل 
استفاده می باشد.

کلکتورهای مدوالر پایپکس که انحصارا توسط اين شرکت و 
تحت قوانين ثبت اختراع توليد می شوند خواص منحصر بفردی 

سرویس نگهداری از جمله عمر و قابليت 
کلکتورهای نسل قدیم برای ارتقای کیفيت ساختمان ها در اختيار سازندگان قرار بيشتری را نسبت به 

می دهد.

تعویض بدون تخریب بنا

چنانچه سيستم کلکتوری با لوله PEX و لوله خرطومی 
نصب گردد قابليت تعویض لوله بدون نياز به تخريب را 

در صورت اجرای فنی تا 27 متر طول در شيوه PCS1  تک 
انشعابی دارد که در مواقع آسيب به آن در حوادثی نظير 

سوراخکاری ديوارها و .... بسيار مفيد می باشد!

سيستم لوله کشی کلکتوری به شيوه های زير قابل اجراست: 

سیستم مدرن کلکتوری

PCS3
PCS2
PCS1

تک انشعابی
کنتــرل بــاال بــر روی شــیرآالت و کاهــش 

افــت فشــار در همزمانــی مصــرف

ــرای  ــری ب ــعاب دوش و س ــک انش ت
ــعابات ــایر انش س

ســایر  از  دوش  روی  مجــزا  کنتــرل 
لولــه( مصــرف  )کاهــش  انشــعابات 

سری کامل
حداقل مصرف لوله در سیستم لوله کشی

ویدیوی نحوه نصب و عملکرد اين اتصاالت در اينستاگرام شرکت 
“Pipex_inc” قابل مشاهده می باشد.



سيستم گرمایش از کف بهترين سيستم حرارتی در جهان 
بوده و دارای مزایا و برتری های بسيار زيادی نسبت 

به رادياتور و فن کوئل می باشد. سازمان بهينه سازی 
سوخت کشور نيز مزایای فراوان اين سيستم را تحت 

نامه ای برای اين شرکت گواهی کرده است.

پایپکس افتخار آشنا کردن وسیع سيستم برتر گرمایش 
از کف را به ايران در سطح انبوه و صنعتی را داشته و از 
همين روی دارای شهرت فراوانی در اين زمينه در سطح 
کشور می باشد. داشتن محصوالت وسيع و توليده شده 

برای اولين بار در ايران مزيد بر اين علت است.

|    ســیســتم هـــای لوله کشــــی و گرمایش از کف پایپکس ۱۴

سیستم گرمایش از کف

●  راه حل های اجرایی پایپکس

دکوراتیو و زیبا



رقابت بايد منصفانه، علمی و فنی باشد 

متاسفانه برخی از شرکت های رادياتوری از روی ترس در 
رقابت همواره تالش زيادی برای تخريب اين سيستم 

برتر در بازار مصرف می نمايند که با حمايت سازمان 
استاندارد و بهينه سازی سوخت و جامعه مهندسی، فقط 

موجبات رشد روز افزون اين سيستم فراهم آمده است.

موارد مصرف سيستم های گرمایش از کف

محیط ها و منازل مسکونی 	 
محیط های تجاری، اداری و آموزشی	 
سيستم یخ آب کن پشت بام ها و جاده ها	 
سوله و سالن های صنعتی	 
سالن های گلخانه ای 	 
زمين های ورزشی و چمن	 
محوطه استخرهای سر باز و سرپوشيده	 

سیستم گرمایش از کف

سیستم گرمایشی ایده آل
صرفه جویی در مصرف انرژی

مزایای سيستم گرمایش از کف

ايده آل ترين شيوه گرمایش )از کف پا به سر(	 
گرمایش یکنواخت در کل محیط	 
بدون دوده	 
بدون صدا	 
دکوراتيو بدليل ديده نشدن و جا نگرفتن	 
مصرف و هزينه سوخت تا 50% کمتر 	 
آلودگی هوای کمتر	 

+۳۸

+٢٧

+١٢

+۸

+۸

+٢٧

+١٨

سیستم رادیاتور و فن کوئل

سیستم گرمایشی نامناسب
اتالف بخش عمده ای از گرما

|    ســیســتم هـــای لوله کشــــی و گرمایش از کف پایپکس ۱۵

●  راه حل های اجرایی پایپکس | سیستم گرمایش از کف



در شکل زير شيوه توزیع گرما در مقایسه با ساير سيستم ها نمایش داده می شود:





برای کنترل هر زون یا محیط گرمایشی نياز است شيرهای 
کنترلی نصب شده روی کلکتور مقدار دبی در حال گردش 
هر محیط را تنظيم نمايند. کنترل اين شيرها به دو دسته 

کلی تقسيم می شود:
 	)MC( کنترل دما به شيوه دستی
 	 )AC( کنترل دما به صورت اتوماتيک

در شيوه کنترل دمای اتوماتيک، ترموستات ها )سنسورهای 
فرمان( دمای محیط را با دمای تنظيم شده مقایسه نموده 
و به شيرهای سلنوييد نصب شده روی کلکتورها فرمان باز 
و بسته شدن جريان آب گرم را می دهند و دمای محیط را 

تنظیم می نمایند.

انواع ترموستات:
ترموستات آنالوگ: که دما بطور دستی تنظيم و فرمان قطع 

و وصل به سلنوييد ارسال می شود.
ترموستات ديجیتال: که در انواع ساده، با قابليت برنامه 

ريزی هفتگی، ديجيتال بی سيم و بی سيم با قابليت کنترل 
اينترنتی از طريق اپ قابل عرضه می باشد. 

گرمایش از کف و عدم آسیب به فرش

دمای کف زمين در سيستم گرمایش از کف حدود 27 درجه 
بوده و 10 درجه از بدن سردتر است و به همين دليل هیچ 

آسيبی به فرش نمی رساند.

 برای اطالعات بيشتر با بخش مهندسی فروش شرکت تماس فرمایید.

گرمایش از کف و جابجایی گرد و غبار

از آنجاييکه سيستم گرمایش از کف تابشی می باشد مسئله 
جابجایی گرد و غبار هوا بر خالف رادياتور و فن کوئل منتفی 

می باشد.

|    ســیســتم هـــای لوله کشــــی و گرمایش از کف پایپکس ۱۶

سیستم های کنترل دمای گرمایش از کف

●  راه حل های اجرایی پایپکس | سیستم گرمایش از کف



P.S.S
P.M.S

 برای اطالعات بيشتر با بخش مهندسی فروش شرکت تماس فرمایید.

در اين روش از بست های مخصوص گرمايش از کف 
پايپکس که به عایق حرارتی کف متصل می شوند 

استفاده می شود. روش P.S.S فقط مخصوص لوله 
سایز 16 پايپکس می باشد. استفاده از اين روش ارتفاع 

کف سازی را کاهش می دهد.

در این روش به علت استفاده از مش مفتولی فلزی 
برای نگه داشتن لوله های پايپکس از طريق بست های 

کمربندی پالستيکی، لوله کشی به صورت منظم تری 
اجرا می شود. در ضمن مش مفتولی به کار رفته در 

کف موجب استحکام بيشتر بتن به کار رفته در کف می 
شود.

در اين روش از عايق آکوستيکی مخصوص 
گرمايش از کف پایپکس )P.I.S( که وظيفه 

ساپورت لوله ها را از طريق برآمدگی های روی 
عايق دارد، استفاده می شود. اين روش بهترين 
روش اجرای سيستم گرمايش از کف می باشد. 
استفاده از اين عايق باالترين راندمان سيستم 
گرمايش از کف را برای کاربر فراهم می آورد. 

اين سيستم برای اولين بار در ايران توسط 
متخصصان پايپکس در اين شرکت طراحی و 

توليد شده است.

|    ســیســتم هـــای لوله کشــــی و گرمایش از کف پایپکس ۱۷

روش های اجرای سیستم گرمایش از کف

●  راه حل های اجرایی پایپکس | سیستم گرمایش از کف



رايزرهای ساختمانی قسمتی بسیار مهم از سيستم لوله 
کشی است که متاسفانه همچنان با بکارگيری لوله های 

کم عمر و غير استاندارد فلزی کار می شوند. از همین روی 
پایپکس با هدف تمرکز روی باالبردن عمر ساختمان ها و 
برای اولين بار در کشور اقدام به طراحی و توليد سيستم 

مدرن رایزری مدوالری نموده است که برای آن نيز 
گواهی ثبت اختراع دریافت نموده است.

ويژگی سيستم رايزری:

سرعت نصب بسیار باال	 
عدم نياز به ابزار آالت بسیار گران پرس 	 
قابليت استفاده مجدد در صورت هرگونه اشتباه	 
ساخت کلکتور موتورخانه ای در چند دقيقه	 

سیستم رایزری مدوالر

|    سيستم رايزری: تحولی در رايزر ساختمان ها ۱۸

●  راه حل های اجرایی پایپکس

20

25 32
32

63

63
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سیستم سنتی لوله کشی

سیستم کنتورهای آبفا

●  راه حل های اجرایی پایپکس

در سيستم سنتی لوله کشی که از زمان بدو متداول شدن 
لوله کشی رواج دارد، حامل حرارتی یا شرب که همان آب 
می باشد با استفاده از سه راهی و زانوها از یک لوله اصلی 

به مصرف کننده ها می رسد. سيستم لوله کشی سنتی 
از سقف بدليل امکان سرویس بهتر بسیار بهتر از اجرا 

درکف می باشد. از معایب اصلی اين سيستم قدیمی که 
متاسفانه هنوز توسط برخی از طراحان استفاده می شود 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
سرویس و نگهداری پايين بدليل دسترسی کم به سيستم	 
حداقل کنترل و از کار افتادن کل مدار در صورت بروز 	 

اشکال 
استفاده از اتصاالت زياد و در نتيجه ضریب اشکال و 	 

نشتی باال در دراز مدت 

 انواع اتصاالت اين روش در دفترچه محصوالت پایپکس قابل سفارش 
می باشد.  

لوله پایپکس

شير قطع و وصل مشترک

کنتور آب

لوله اصلی 

شیر شبکه

PIPEX

PIPEX

ميليون ها متر لوله های پایپکس در سايزهای ويژه ای که 
قابليت آب دزدی پشت کنتورها را حداقل می کند طی 22 

سال فعاليت شرکت برای سازمان آب و فاضالب کشور 
توليد و با باالترين ضریب اطمینان در حال سرویس 

می باشد.

سيستم لوله کشی کنتورها با اتصاالت BR-Fit پایپکس 
دارای ويژگی های زير می باشد:

بسیار اقتصادی	 
مطمئن	 
سرعت نصب و سرویس بسیار باال	 





PEX روش های توليد لوله های
مطابق استاندارد DIN16892 آلمان PEX یا پلی اتيلن کراسلینک شده با سه روش a, b ,c توليد می شوند که از لحاظ کیفيتی هيچگونه مزيتی در بازار 

مصرفی به هم ندارند بلکه از لحاظ مزيت های نسبی توليدی برای توليدکنندگان باهم تفاوت دارند که در جدول زير باهم مقایسه می شوند.

اين اطالعات بر اساس منابع و استانداردهای مرتبط و علمی برای دانش عمومی مصرف کنندگان توسط اين شرکت گرد آوری شده تا جلوی گمراه کردن 
آنها توسط افراد یا شرکت های سودجو و متقلب گرفته شود.

PE-RT و PEX تفاوت لوله
 PE-RT دارای قابليت سرویس حرارتی و فشاری دایمی ۹۵ درجه بوده و لوله های PEX آلمان لوله های  DIN16833 و DIN16892 مطابق استاندارد

تيپ ۲ )نسل آخر( در سيستم های حرارتی متوسط و آبرسانی مناسب مصرف می باشند.

پایپکس بعنوان اولين توليدکننده لوله های PEX در ايران هر دو نوع لوله تيپ a و b  را توليد که به علت مزيت های ذکر شده در باال روش a را از چرخه 
توليد خود حذف کرده است. ضمنا روش توليد c از لحاظ سرمايه گذاری برای بازار ايران مقرون به صرفه نمی باشد.

ضريب انبساط طولی در لوله ها
انبساط طولی در لوله های تک اليه به علت نداشتن اليه آلومينيوم بيشتر از لوله پنج اليه ميباشد که در نصبهای روی کاری و طولهای باالی 20 متر و 

مستقيم برای سيستمهای با حرارت باال بايد در نظر گرفته شود. توصیه میشود برای اجرای روی کار از لوله 5 اليه پایپکس استفاده نماييد ولی برای لوله 
کشی زير کار و گرمایش از کف به علت خوابيدن لوله ها در اليه مستحکم بتون و ضعیف بودن نيروی انبساطی در لوله های تا 32 ميليمتر محدوديتی 

وجود ندارد.

مشخصات فنی لوله ها
0.0004  :mm ضریب زبری داخل لوله

ضریب انتقال حرارتی W/mK: 0.40 برای لوله های 
پنج الیه و 0.35 برای لوله های تک اليه مطابق 

استاندارد: DIN52612  آلمان
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۱۲۹۰/۰۶۴۲۰۰

قطر خارجی لوله
)میلی متر(

قطر داخلی لوله
)میلی متر(

حجم آب گیری
)لیتر بر متر(

طول رول/شاخه
)متر(

۱۶۱۲۰/۱۱۶۲۰۰

۴۰۳۲۰/۸۳۵۵/۵

۲۰۱۶۰/۲۰۱۲۰۰

۵۰۴۱۱/۳۰۷۵/۵

۲۵۲۰۰/۳۱۴۱۰۰

۶۳۵۱۲/۰۹۱۵/۵

۳۲۲۶۰/۵۳۱۵۰

بسیار زیادمتوسط رو به باالکمسرعت تولید

PEX-a
پراکسیدی

PEX-b
Sioplas

PEX-c
تابش پرتو بتا

کمترینمتوسطباالقیمت تمام شده

باالباالپاييندقت ابعادی برای اتصاالت

باالترباالترپايين ترمقاومت فشاری









ــی ــی و عموم ــات فن اطالع



ــش دان
ــه تجرب
ــوع تنـ



دفتر مرکزی و کارخانه

اتوبان کرج قزوين، 2 کيلومتر پس از پل کردان
دفتر هماهنگی فروش و خدمات پس از فروش

ــل،  ــل پ ــارک وی، مقاب ــارراه پ ــرقی چه ــوب ش ــع جن ــران، ضل ته
شــماره 14.     خــط ويــژه: 90 80 04 22          فاکــس: 99 54 04 22 
www.pipex-co.com | info@pipex-co.com
instagram.com/pipex_inc | telegram.me/pipexco

محل درج اطالعات عامليت / نمايندگی     

ver: 9812


