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 لوله های پیل پروپیلن آذین لوله به جهت ضریب زبر پایین موجب کاهش افت فشار

 در سیستم لوله کیش ساختمان شده و استفاده از اتصاالت پلیمری ، یکنواخیت و همگین 

 د آورده و آب بندی کامیل را ایجاد یم کند . لوله های یب نظیری را بین لوله و اتصال به وجو

 سال بوده و نمودار ذیل شرایط کارکرد  50پلیمری آذین لوله دارای طول عمر 

 نشان یم دهد.اجرای صحیح  PPRCدما و زمان را بر روی لوله های 

 سیستم لوله کیش پیل پروپیلن تاثیر زیادی بر

 ایمین و کیفیت سیستم لوله کیش دارد.دقت 

 العاتو رعایت مواردنصب که در دفترچه اط

 اجرای صحیحفین این شرکت ارائه شده متضمن 

 از سیستم لوله کیش خواهد  و بهره برداری مطمئن

 . بود 

    

 ن تک الیه :مزایای لوله های پیل پروپیل    

  لوله و در نتیجه جلوگیری از رشد میکروارگانیسم هاعدم عبور نور از 

 وجود خط راهنما در تمام لوله و اتصاالت جهت افزایش سرعت و کیفیت لوله کیش 

 عایق حراریت و الکترییک 

 مقاوم در برابر ضربه )مطابق استاندارد( و شرایط تخریب محیطی 

 افت فشار بسیار ناچیز 

 موارد مصرف آب سرد و گرم 

 نصب بسیار سریع و آسان 

 مقاوم در برابر خوردیگ 

 ... مقاوم در برابر اسیدها ، بازها و 

 رسوب نمیگیرد و هرگز نیم پوسد 

 شفاف و زیبا بودن ظاهر لوله 

 

 

 

          

 لوله و اتصاالت آذین            

            021-75427   

 

 تور با کارشناسان ما تماس بگیرید.جهت دریافت پیش فاک   



 

 

 

 

 

 

     یدرجه چپق 90انو ز                  تبدیل         بوشن             اتمسفر 20لوله تک شاخه با فشار 

 

         

 

 

         

 

 

 

 درجه چپقی 90زانو                      بوشن تبدیل                              لوله فویل دار    

 

                درجه 45زانو                         درجه 90زانو                           بوشن   



                                                                                         رپل بست دا                 سه راه تبدیل                     سه راه                     

 

 
 

 

        چهار راه                    رپوش                د                            سه راه سه کنج 

 

 
 

 

 

 زانو بوشن فلزی دیواری                       لوله خم                               ه تبدیلسه را



 

 وشن فلزیمهره ماسوره ب        زانو یکسر بوشن فلزی        زانو مغزی فلزی دیواری

 سه راه بوشن فلزی          زانو بوشن فلزی زوج               بوشن یکسر فلزی

 سه راه مغزی فلزی           زانو یکسر مغزی فلزی                       مفزی یکسر فلزی



 (کامل)شیر فلکه                     شیر مغزی برنجی    سه راه بوشن فلزی دیواری

 درجه                 باالتنه شیر فلکه 45شیر فلکه            فلزی دیواریسه راه مغزی 

 

 بست لوله                       درجه 45شیر فلکه بوشن فلزی       مهره ماسوره دو طرف جوش



 آداپتور فلنچ پلیمری         درپوش رزوه دار پایه بلند اورینگ دار            لوله  زوجبست 

 جعبه ابزار                            شابلون                     رزوه دار ساده رپوشد 

          صفحه المنت                                 فلنچ پلیمری            درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار

 



 

 

 

   

 

 با کارشناسان ما تماس بگیرید. جهت سفارش 

 021-75427تلفن تماس:       

021-75063000     

0912-1180849   

 


