کایـر پـایــپ
درباره ما
ه تولیــد لولــه و اتصــاالت بــا
بــا عنایــت ایــزد منــان ،ایــن مجموعــه بــا دارا بــودن بیــش از ربــع قــرن تجربــه در زمینــ 
ماشــین آالت مــدرن و بــا بهــره گیــری از دانــش فنــی و همــکاری مســتمر بــا مراکــز علمــی و پژوهشــی داخلــی و خارجــی و همچنیــن
بــا بهره گیــری از آزمایشــگاه مجهــز و پرســنل حــاذق ،اقــدام بــه طراحــی و تولیــد اتصــاالت جوشــی مختــص لولــه هــای پنــج الیــه بــا
عملکــردی در ســطح اســتانداردهای بیــن المللــی نمــوده و بــا اختــراع محصولــی منحصــر بفــرد و دریافــت گواهینامه هــای متعــدد،
موفــق بــه تولیــد نســل جدیــد اتصــاالت جوشــی  PE-RTمختــص لولــه هــای پنــج الیــهبــا نــام تجــاری کایرپایــپ گردیــده اســت.
ایــن محصــول بــا توجــه بــه نیازســنجی و تحقیقــات میدانــی صــورت گرفتــه از بــاب حــل و رفــع معضــات مطــرح شــده در صنعــت
تاسیســات طراحــی و تولیــد گردیــده اســت کــه دو عامــل ذیــل قابــل ذکــر و بحــث مــی باشــد:
 -1وجــود کلــر در شــبکه آبرســانی کشــورمان بــه جهــت ضدعفونــی کــه خــود مهمتریــن عامــل در پیرشــدگی و خشــکی اورینگ هــای
آب بنــدی الســتیکی موجــود در اتصــاالت مکانیکــی برنجــی مــی باشــد.
 -2وجــود انبســاط و انقبــاض در شــبکه لولــه کشــی دومنظــوره ،سرمایشــی و گرمایشــی (فــن کوئــل) بــا توجــه بــه عــدم همخوانــی
انبســاط و انقبــاض چهــار عنصــر پلیمــر ،برنــج ،چســب و اورینــگ الســتیکی در اتصــاالت برنجــی عاملــی بــرای نشــتی گردیــده اســت.
از ایــن رو محصــول اتصــاالت کایرپایــپ فاقــد اورینــگ هــای آب بنــدی الســتیکی بــا اســتفاده از پلیمــر ،جهــت همگــن نمــودن
ضریــب انبســاط و انقبــاض لولــه و اتصــال بــا اســتفاده از تکنولــوژی جــوش پالســتیک طراحــی گردیــد.

اتصـاالت جوشـی توانسـته است معایـب سایـر اتصـاالت پنـج الیـه را مرتفـع سـازد
و بدین گونه تبلوری دیگر از نبوغ و خالقیت ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی به منصه ظهور رسید.

گواهی نامه ها
دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
دارای گواهینامه ملی استاندارد
دارای گواهینامه بهداشتی از وزارت بهداشت
دارای گواهینامه ثبت اختراع
دارای گواهینامه تاییدیه از وزارت علوم

دارای گواهینامه ایزو 9001
دارای گواهینامه CE
دارای گواهینامه IMS
دارای گواهینامه HSE
دارای ضمانت نامه بیمه ایران به مدت  5سال

پارامترها و ویژگی ها

تحمل آب داغ با حرارت  90درجه و با فشار  10بار
صرفه اقتصادی اتصاالت کایرپایپ نسبت به سایر اتصاالت پنج الیه
نصب آسان و ضریب آب بندی  %100در انقباض و انبساط شبکه لوله کشی
تجهیزات نصب ارزان و در دسترس
مناسب جهت سیستم های گرمایشی و سرمایشی

مشخصات محصوالت
مقاوم در برابر امواج زلزله ،لرزش ،رانش نشست ساختمان
پلیمــر  PE-RTمصرفــی کایرپایــپ بــه دلیــل انعطــاف پذیــری بــاال و قابــل بازیافــت بــودن در برابــر انبســاط و انقبــاض هــای
طولــی مقــاوم بــوده و نســبت بــه امــواج زلزلــه و نشســت ســاختمان از مقاومــت باالیــی برخوردارنــد.
نصب آسان
لولــه هــای پنــج الیــه کایرپایــپ بــا روش بســیار ســاده قابــل نصــب هســتند .کایرپایــپ امــروزه از جدیدتریــن و امــن تریــن
سیســتم هــای لولــه کشــی پنــج الیــه مــی باشــد کــه بــرای نصــب اتصــاالت از دســتگاه جــوش هــات فیــوژن اســتفاده می شــود.
سهولت حمل و نقل
لولــه و اتصــاالت کایرپایــپ ســبک بــوده و قابلیــت چیدمــان تــا ارتفــاع زیــاد را دارا مــی باشــد و همچنیــن مــی تــوان بــدون
اســتفاده از تجهیــزات خــاص آنهــا را جابجــا و حمــل نمــود.

اتصـاالت پنـج الیـه جـوشـی

تولیـد کننـده اتصـاالت (جوشـی)

مختص لوله های پنج الیـه

نحوه اتصال
 -1الیه داخلی پلیمری لوله پنج الیه
 -2الیه آلومینیومی لوله پنج الیه
 -3الیه خارجی پلیمری لوله پنج الیه
 -4خط جوش و نقطه پیوندالیه خارجی لوله با مادگی اتصال
 -5خط جوش و نقطه پیوند الیه داخلی لوله با نری اتصال
 -6لوله برنجی جهت جلوگیری از تغییر حالت توی اتصال در زمان جوشکاری
 -7شیار طراحی شده در اتصاالت به جهت خروج هوا در حین جوشکاری
 -8مادگی اتصال
 -9نرى اتصال

مصارف لوله و اتصاالت پنج الیه کایرپایپ
 -1لوله کشی بهداشتی (آب سرد و گرم) :
در اثــر عبــور آب آشــامیدنی از لولــه هــای کایرپایــپ ،هیچگونــه تغییــر شــیمیایی در آن صــورت نپذیرفتــه و تغییــری در بــو و مــزه
آب ایجــاد نمــی شــود .بــه دلیــل عــدم زنــگ زدگــی و خوردگــی و نیــز عــدم انباشــتگی رســوبات ،ایــن لولــه هــا ســالم و بهداشــتی
بــوده و عمــری طوالنــی خواهنــد داشــت .
 -2سیستم سرمایش و گرمایش از کف :
امــروزه در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته از سیســتم گرمایشــی از کــف ( )Underfloor Heating Systemبــه دلیــل توزیــع
گرمــای یکنواخــت و مطبــوع در منــازل ،هتــل هــا و سیســتم هــا  ،ســالن هــای اجتمــاع بــه طــور گســترده اســتفاده مــی شــود.
ایــن سیســتم گرمایشــی فاقــد هرگونــه آلودگــی بــوده و بــا هزینــه ای مقــرون بــه صرفــه و حداقــل اتــاف انــرژی کار مــی کنــد.
این سیستم عالوه بر کاهش هزینه نصب ،هزینه پمپاژ را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد .
 -3مصارف صنعتی ،آزمايشگاهي و شيميایي :
ســاختار منحصــر بــه فــرد لولــه هــای کایرپایــپ ،مصــرف آنهــا را در کارخانجــات و صنایــع شــیمیایی مــورد توجــه قــرار داده اســت.
از ایــن لولــه هــا مــی تــوان بــرای مــوادی بــا دمــای کمتــر از  ۹۰درجــه ســانتی گــراد ،ماننــد انــواع اســیدها ،بازهــا ،گازهــا،
روغــن هــا و مــواد نفتــی و  ...صنایــع پزشــکی مثــل گازهــای طبــی و سیســتم هــای دیالیــزی ،صنایــع غذایــی ،دارویــی،
کشتی سازی و دیگر منابعی که توانایی کار با لوله فلزی را ندارند ،استفاده نمود.

نکات مهم در کار
به آرم  Kayer Pipeروی محصوالت توجه نموده و لوله های پنج الیه سایر برندها را به اتصاالت کایرپایپ جوش ندهید.

از لوله های ضربه خورده و صدمه دیده استفاده نکنید .

لوله و اتصال را بعد از جوش دادن چرخش ندهيد.

لوله ها را از ضربه های سخت و افتادن ابزار کار بر روی آنها محافظت نمایید.
برای نصب اتصال برنجی از خمير و كنف استفاده نکنید.

برای جوش دادن ،فقط از لوله و اتصال تمیز استفاده کنید.

مغزهای فلزی مخروطی ( کونیک) را در دنده های برنجی تلفيقی کایرپایپ نپیچید.

www.kayerpipe.com

کایـر پـایــپ
اتصاالت جوشی پنج الیه PE-RT

زانوی صفحه دار
توپیچ جوشی

32X1ˮ
code: 2345006

32X1ˮ

code: 5590072

زانوی صفحه دار
روپیچ جوشی

32X3/4ˮ

code: 2335007

سه راه 90°صفحه دار
توپیچ جوشی

سه راه 90°صفحه دار
روپیچ جوشی

سه راه تبدیل 90°
صفحه دار توپیچ جوشی

سه راه تبدیل 90°
صفحه دار توپیچ جوشی

16X1/2ˮX20
code: 2515017

اتصـاالت پنـج الیـه جـوشـی

20X1/2ˮX16
code: 2515017

تولیـد کننـده اتصـاالت (جوشـی)

مختص لوله های پنج الیـه

سه راه تخت صفحه دار
توپیچ  180°جوشی

سه راه تخت صفحه دار
روپیچ  180°جوشی

رابط تو پیچ جوشی

رابط رو پیچ جوشی

32X3/4ˮ
code: 2215007

زانو مساوی جوشی

www.kayerpipe.com

سه راه مساوی جوشی

کایـر پـایــپ

رابط مساوی جوشی

رابط تبدیلی جوشی

سه راهی تبدیل
جوشی

مهره ماسوره جوشی
16X1/ 2ˮ
code: 2705016
20X1/ 2ˮ
code: 2705020
20X3/4ˮ
code: 2705022

زانو دوقلو جوشی
حوله خشک کن

اتصـاالت پنـج الیـه جـوشـی

زانو دوقلو جوشی
شیر مخلوط

تولیـد کننـده اتصـاالت (جوشـی)

شیر کـلکتـور

آبــی

قـرمـز
16X1/ 2ˮ
code: 2975116
20X1/ 2ˮ
code: 2975120

جعبه کلکتور

مختص لوله های پنج الیـه

کـلکتـور
(7b)1ˮX1/ 2

(3b)1ˮX1/ 2

(8b)1ˮX1/ 2

(4b)1ˮX1/ 2

(9b)1ˮX1/ 2

(5b)1ˮX1/ 2

(10b)1ˮX1/ 2

(6b)1ˮX1/ 2

code: 2995007
code: 2995008
code: 2995009

code: 2995010

www.kayerpipe.com

code: 2995004
code: 2995005
code: 2995006

درپوش کلکتور

با پیچ هواگیری

درپوش جوشی لوله

code: 2995003

درپوش پایـه بلنـد

1ˮ

code: 2805000

کایـر پـایــپ

صفحه نصب
رادیاتوری 500mm

صفحه نصب
شیرمخلوط 153mm

درپوش رزوه دار
کوتاه

بست نقره ای

ابـزار آالت

دستگاه نصب
code: 5590086

قیچـی

رول بازکن

code: 5590072

code: 5590101

اتصـاالت پنـج الیـه جـوشـی

تولیـد کننـده اتصـاالت (جوشـی)

مختص لوله های پنج الیـه

قالب جوش

کالیبراتور

کالیبراتور فلزی

code: 2945000

code: 2955001

code: 2955004

ترمومتـر

آچـار کلکتـور

فنـر خـم

code: 6220090005

code: 2965101

code: 5591005

لوله پنج الیه PE-RT-AL-PE-RT

لوله پنج الیه

( PE-RT-AL-PE-RTاورلپ)

www.kayerpipe.com

لوله پنج الیه

( PE-RT-AL-PE-RTلیزر)

لوله پنج الیه

( PEX-AL-PEXاورلپ)

code: 2107025

code: 2107016

code: 2107032

code: 2107020

کایـر پـایــپ
مراحل جوش
 )1تنظيـم نمـودن قالبهـاي جوش بروي دسـتگاه جوش يا اطـوي لوله در دماي ثابـت  280الي  300درجه سـانتي گراد اقـدام گردد.
(توجه :كاليبره كردن دماي دستگاه جوش يا اطوي لوله كه يك امري الزامي مي باشد).
 )2كاليبره نمودن لوله امري الزامي بوده و اجراي آن قبل از جوشكاري در سيستم لوله كشي كايرپايپ بدون اين عمل مجاز نمي باشد.
(توجه :در زمان كاليبراسيون جهت كاليبره كردن به هيچ عنوان نبايد از مايع روان كننده استفاده شود).
 )3رعايـت مـدت زمـان گـرم كردن لولـه و اتصال مطابـق زمانهـاي اعالم شـده در جـدول از لحظه قـرار دادن لولـه و اتصال روي
قالـب جـوش و توجـه كامـل به عالمـت و عمق جوشـكاري لولـه كايرپايپ جهت فشـار وارده بـر روي قالـب جوش كـه از اقدامات
الزم مي باشـد.
توجه - :در حين جوشكاري اتصال يا لوله نبايد خيس باشد.
 در حین جوشکاری اتصاالت عاری از هرگونه گرد و خاک بوده که حتما در بسته بندی پالستیکی قرار داشته باشد.نكات خيلي مهم:
 قبل از جوشکاری حتما عالمت گذاری الزم بر مبنای سایز لوله انجام گیرد. از پيچاندن لوله و اتصاالت كايرپايپ به هنگام خارج نمودن از روي قالب جوش بايد اجتناب كرد. از تميـز كـردن قالبهـاي تفلونـي جوش با اشـياء فلزی جـدا ً اجتناب گردد و بـه جهت تميز نمـودن قالبهاي جـوش از پارچه نخييـا يـك تكـه اي چوب عـاري از هرگونـه تيزي اسـتفاد ه گـردد .قبل از جـوش کاری قالب هـای جوش لولـه ها و اتصـاالت را تمیز
کنیـد( .در صورت لـزوم با محلـول آب و الکل)

جــدول شــرايط جــوش
لولــه و اتصــاالت كايرپايــپ

1

3

عالمت گذاری با شابلون

قطر خارجي لوله

عمق جوشكاري

16

14

20

زمان قرار گرفتن لوله و اتصال

حداقل زمان ﻻزم براي سرد

5تا  8ثانيه

 1دقيقه

شدن min

همزمان در دستگاه جوش S

25

14
16

6تا  10ثانيه

1دقيقه

32

18

8تا  15ثانيه

1دقيقه

 6تا  10ثانيه

2

تنظیم دمــا

4

حرارت دهی به لوله و اتصال

اتصـاالت پنـج الیـه جـوشـی

 1دقيقه

کالیبره کردن لوله

5

جـوش دادن

تولیـد کننـده اتصـاالت (جوشـی)
گواهی نامه ها

www.kayerpipe.com

مختص لوله های پنج الیـه

