
 

 کمربند انشعاب آب

 AWWA C800طراحی رزوه ها به صورت ساده و مولر مطابق با استاندارد  -

این وسیله بعنوان اصلی ترین قطعـه  .  انشعابگیري  از شبکه هاي اصلی آب  توسط کمربندهاي انشعاب انجام می گیرد 
 . در شبکه توزیع  محسوب می شود 

و دو نوع پلیمري   در راستاي تولید لوازم انشعابات آب اقدام به طراحی و تولیدکمربند در شرکت آبران صنعت پارسیان 
 . با مزایاي ویژه نموده است  چدنی

مـانـع از     ( و آبکاري شـده )  مانع از ترکیدگی( کمربند با نافه برنزي، کمربند با نافه برنجی آنیل :  کمربندهاي پلیمري   -1
تولید این کمربـنـدهـا بصـورت                ( ، کمربند با نافه پلیمري و کمربند  نافه پلیمري با حلقه محافظ فلزي  )  زدایش روي

  )براي اولین بار در کشوررزوه ساده و مولر 
در دو نوع چهارپیچ جهت لوله هاي چدنی و دو پیج جهت لوله هاي آزبست با روزه سـاده و        :  کمربندهاي چدنی  -2

 رزوه مولر

 :مزایاي کمربند هاي پلیمري آبران صنعت 
 ISIRI 8996طراحی و تولید مطابق استاندارد ملی  -

 استفاده از مواد  پلی پروپیلن  داراي انعطاف پذیري مناسب  -
 تولید و ارائه به صورت نافه پلیمري ،  برنجی و حلقه محافظ فلزي -
کروم  در محل رزوه کمـربـنـد    -استفاده از نافه برنجی آنیل شده با آبکاري نیکل  -

برنج  و )  خوردگی( جهت جلوگیري از  زدایش روي    DIN 17660مطابق استاندارد 
 ترکیدگی نافه برنجی



 

مناسب جـهـت     SBRو    EPDMاستفاده از اورینگ با جنس   -
 EN681آب بندي کامل مطابق استاندارد 

داراي برجستگی داخل کمربند جهت جلوگیـري    -
 از چرخش کمربند بر روي لوله 

 طراحی نشیمنگاه گل پیچ  جهت استفاده از یک آچار به هنگام  بستن کمربند -
 

 میلی متر 200تا    32قابل ارائه در سایزهاي 

 ISO 13460مطابق استاندارد ) PN 10(داراي گزارش تست فشار هیدرواستاتیک  -
  ISIRI1053داراي تاییدیه بهداشتی جهت مصارف آب آشامیدنی مطابق استاندارد  -
داراي تاییدیه گزارش تست گشتاور خمشی ، گشتاور پیچشی ، لغزشی محوري ،فشار منفی هیدرواستاتیـک و افـت فشـار از              -

 آزمایشگاه هاي معتبر

استفاده از یک حلقه فلزي بر روي     -
نافه کمربند رزوه پلیمري  به منـظـور   

جلوگیري از ترك برداشتن محل رزوه    
ناشی از استفاده بیش از حد نوار تفلون 

 در زمان نصب 
 

طراحی مناسب محل اورینگ به منظور آب بـنـدي       -
 مناسب کمربند

قابل ارائه  پیچ و مهره به دو صورت گالوانیزه و     -
 استیل مطابق استاندارد 



 

  کلکتور

با تکیه بر تجارب ارزشمند خود اقدامات زیادي را در راستاي یافتن روشهاي نویـن   شرکت آبران صنعت پارسیان 
این شرکت با تولید انواع کلکتور آب مشکالت فراوان مشترکیـن  . جداسازي انشعابات آب به انجام رسانیده است 

را ...  از جمله عدم یکنواختی فشار و سرعت آب در طبقات، افت فشار ،نشتی و اتفاقات ، هزینه هـاي مـازاد، و      
 . برطرف نموده است

تقسیم یکنـواخـت   طراحی داخل لوله کلکتور به صورت زاویه دار جهت   -
 آب در تمامی خروجی ها

 به وسیله کمربند جلوگیري از نصب انشعابات غیرمجاز طراحی مهندسی کلکتور جهت -
 طراحی ویژه درپوش  در طرفین کلکتور به منظور مقاومت در مقابل ضربه هاي قوچ  -

 :مزایاي کلکتورهاي آبران صنعت 
 ناشی از آن جلوگیري از نشتی و اتفاقات جهت  یکپارچه طراحی و تولید به صورت  -

 بین ورودي  و خروجی هاي کلکتور جلوگیري از افت فشار ویکسان بودن سرعت و فشار  طراحی مهندسی جهت -
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جهت جلوگیري از انشـعـاب       درپوش یکپارچه طراحی ویژه کلکتور آبران به صورت -
 غیرمجاز و کاهش اتفاقات 

 طراحی و محاسبه  قطر داخلی و دیواره کلکتور متناسب با خروجی هاي کلکتور-
استفاده از  نافه هاي برنجی آبکاري و آنیل شده در ورودي و خروجی کلکتور به -

 منظور کاهش اتفاقات 

سهولـت نصـب     بین خروجی هاي کلکتور  و فاصله عرضی مناسب رعایت -
 چندین انشعاب

 )in(خروجی    )in(ورودي     واحد
 3/4  -  1/2   1  -  3/4 واحدي 2

 3/4  -  1/2   1  -  3/4 واحدي 3

 3/4  -  1/2 1.1/4  -  1  -  3/4 واحدي 4

 3/4  -  1/2 1.1/4  -  1  -  3/4 واحدي 5

 3/4  -  1/2 1.1/2  -  1.1/4   -  1 واحدي 6

 3/4  -  1/2 1.1/2  -  1.1/4   -  1 واحدي 7

 3/4  -  1/2 1.1/2  -  1.1/4   -  1 واحدي 8

 3/4  -  1/2 1.1/2  -  1.1/4   -  1 واحدي 9

 3/4  -  1/2 1.1/2  -  1.1/4   -  1 واحدي 10

 3/4  -  1/2 2  -  1.1/2  -  1.1/4 واحدي 11

 3/4  -  1/2 2  -  1.1/2  -  1.1/4 واحدي 12

 3/4  -  1/2 2  -  1.1/2  -  1.1/4 واحدي 13

 3/4  -  1/2 2  -  1.1/2  -  1.1/4 واحدي 14

 3/4  -  1/2 2  -  1.1/2  -  1.1/4 واحدي 15

 جدول سایز کلکتور 

 3/4  -  1/2 2  -  1.1/2  -  1.1/4 واحدي 16

 ) Fluentنرم افزار ( طراحی مهندسی مبتنی بر تحلیلهاي نرم افزاري سیاالتی-

 واحدي 16تا   2تولید و قابل ارائه جهت مجتمع هاي مسکونی 

مانـع از    ( نافه برنزي، نافه برنجی با فرایند آنیل قابل ارائه به صورت   -
مطـابـق     ) مانع از  زدایش روي ، خوردگی( و آبکاري نیکل )  ترکیدگی

 براي اولین بار در کشور نافه پلیمري و )   DIN 17660استاندارد 
 



 

 شیرآالت برنزي

 :مزایاي شیرآالت برنزي آبران  صنعت 
 مقاوم در مقابل خوردگی و فرسایش* 
 مقاوم در برابر رسوب پذیري* 
 کیفیت ظاهري مطلوب* 
 داراي تاییدیه بهداشتی جهت مصارف آب آشامیدنی از مراکز آزمایشگاهی معتبر * 
 

در راستاي پاسخگویی به نیاز صنعت آب و فاضالب و عمل به شعار همیشگـی خـود     شرکت آبران صنعت پارسیان 
اینک در ادامه فعالیت خود به جهت بهینه سازي لوازم مصرفی و تکمیل قیمت مناسب و زمان مناسب ، کیفیت مناسب 

 .سبد تولیدات خود اقدام به طراحی و تولید شیرآالت  برنزي مطابق با استاندارد نموده است
در صنعت آب  بدلیل بهداشتی بـودن    بهبود شرایط آب بندي ،استفاده از آلیاژ  برنز : هدف از طراحی این شیرآالت 

 .می باشد ... وافزایش استحکام ، کیفیت برتر در مقایسه با آلیاژ برنج ، مقاومت باال در مقابل خوردگی و 



 

 :مشخصات شیرآالت برنزي آبران
  C83600گرید مواد  ANSI/ASTM B62تولید شیرآالت مطابق استاندارد - 

به صورت رزوه هاي ورودي شـیـر    ANSI / ASTM B 1 . 20 . 1تولید رزوه ها مطابق استاندارد  -
 .می باشد     NPTو رزوه هاي خروجی شیر بر اساس استاندارد  AWWA C800مطابق استاندارد 

 Plug valveمکانیزم تولید شیر  -

 از آزمایشگاههاي معتبر    PN 16داراي گزارش تست فشار هیدرواستاتیک  -
 قلع% 5سرب، % 5روي، % 5درصدمس، % 85داراي گزارش تست آنالیز مواد مطابق استاندارد به صورت آلیاژي   -
 اینچ 2تا  1/2شیرآالت قابل ارائه از سایز  -



 

 شیر شبکه  برنزي 

 شیر خودکار یکسر مغزي برنزي 

 شیر خودکار ساده برنزي 



 

 پله منهول پلیمري با هسته فلزي

ایمنی و سالمت کاربران در انتقال و جابجایی راحت از منهولهاي فاضالبی یکی از مهمترین نکات اصـلی در انتخـاب         
 .پله هاي فاضالبی می باشد

یکی از مشکالت پله هاي چدنی پوسیده شدن در برابر گازهاي فاضالبی و رطوبت محیط و درآمدن پایـه هـاي آن از        
 .درون منهول می باشد 
با تکیه بر تجارب ارزشمند کادر فنی خود در تولید لوازم انـشعاب آب و فاضـالب، اقـدامات              شرکت آبران صنعت   

 . نموده است پله هاي منهول پلیمري با هسته فلزي گسترده اي را در زمینه تولید 
طراحـی و تولیـد                     BS EN 13101این پله ها داراي  مزایا و ویژگی هاي کامال بی نظر بوده  و بر اسـاس اسـتاندارد      

 .می شوند 
 

این پله ها جهت استفاده در انواع منهول ها اعم از منهول هاي پلی اتیلـن ،     
GRP     بتنی پیش ساخته ، بتنی درجا ،آجري ، مخازن آب و اسـتخرها و در ،

) جفـت پـا   (  32و)تک پـا  (  22مدل هاي مهره دار ،ساده و بالدار در دو سایز  
 .تولید و عرضه می گردد

 ردیف نوع پله  سایز 

 1 ساده  22

 3 بالدار 22

 4 مهره دار 32

 2 ساده  32
آموزش روشهاي اجرا به کلیه 

 پیمانکاران و مجریان



 

 

 :مزایاي پله هاي تولیدي آبران صنعت 

 جهت استفاده در منهول هاي آجريداراي زائد بال بر روي هر یک از پایه هاي پله -

جهت پله هـاي مـورد اسـتفاده در         مهره و واشر  داراي-
 ، مخازن فلزيGRP منهول هاي پلی اتیلن ،

 مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی -

 نصب آسانو مقاومت فشاري باال  -

 :داراي گزارش تست   -
 بارقائم-
 آزمون ضربه-
 آزمون پیچیدگی در حالت خشک و تر- 

 آزمون پیچش-
 آزمون ابعادي مطابق استاندارد -

 هسته فوالدي با روکش پلیمري از جنس پلی پروپیلنداراي -

    BS-EN 13101طراحی مطابق استاندارد -

جهت رویت پله در  شبرنگ-
 تاریکی منهول

بر روي پایه هاي پله جهت وجود حلقه -
 گیرایی با بتن و گروت

 در قسمت داخلی جهت سهولت قرارگیري دستفرورفتگی انگشتی -

 جهت حداکثر درگیري و اصطکاك با کفش کاربرآج و برجستگی -



 

   BS-EN 124طراحی و تولید  و تست فشار  مطابق استاندارد  -
 جنس درب ترکیبی از چدن خاکستري با آرماتوربندي میلگرد و بتن مسلح شده با الیاف پلیمري -
 DIN 19584چدن خاکستري مطابق با استاندارد ) :کالف(جنس قاب -
 مقاومت در محیط فاضالبجهت ) ضدسولفات ( 5استفاده از سیمان تیپ -

 افزایش  استحکام ومقاومت فشاري دریچه میلی متر جهت  8استفاده از میلگرد  آج دار به قطر -

خستگی بتن ،جلوگیري   و  افزایش مقاومت کششی، ضربه اي به منظور افزودنی هاي خاص و الیاف پلیمري اسثفاده از   -
 افزایش دوام و کاهش انقباضو  سایشو عدم خوردگی ، کاهش نفوذپذیري آب در بتن ،از رشد و ایجاد ترك 

 

 پلیمر-بتن-دریچه منهول چدن

کاهش ،  کاهش هزینه ها باتوجه به معایب و مشکالت دریچه هاي منهول چدنی  و در راستاي شرکت آبران صنعت پارسیان 
این دریچه ها  .نموده است  پلیمر -بتن -چدن اقدام به تولید دریچه از جنس ... عدم سرقت دریچه هاي منهول و، اتفاقات 
 .تولید می گرددلوالدار و بدون لوال در انواع 

 :پلیمر -بتن -مشخصات فنی دریچه هاي چدن

 :کاربرد در صنعت 
 آب و فاضالب 
 گاز 
 نفت 



 

 دریچه به منظور جلوگیري از خوردگی بتندو پوشش عایق در سطح زیرین داراي  -

 بر روي کالف جهت باز و بسته کردن دربمحل آچار خور داراي دو عدد  -

 بر روي درب دریچهدو عدد سوراخ جهت تخلیه گازهاي فاضالب ایجاد  -

 سانتی متر به صورت لوالدار و بدون لوال  63و  60قابل ارائه در دوسایز  -

 میلگرد آجدار

 هسته چدنی

محل آچار خور و 
 سوراخ هوا

 :پلیمر –بتن  –مزایاي دریچه منهول چدن 

 پلیمر -بتن  –دریچه ها با توجه به جنس بتن و الیاف پلیمري درب دریچه هاي منهول چدن حل مشکالت سرقت  -

 هزینه نسبت به دریچه هاي منهول از جنس کامپوزیت و چدن يدرصد 40کاهش هزینه و صرفه جویی حدود  -

 در هنگام عبور وسیله نقلیه از  روي دریچهجلوگیري از تولید صدا  -



 

 EN 124مطابق استاندارد   C 250و قرار گرفتن دریچه در کالس تن  25تحمل فشار داراي  -

 مصالح از آزمایشگاههاي معتبرگزارش تست دانه بندي داراي  -

 از آزمایشگاههاي معتبرگزارش متالوگرافی چدن داراي  -

 از مراکز بازرسی و شرکت هاي آبفا کشورداراي تاییدیه  -

 نوع )(mmسایز )(kgوزن

100 60 
 دریچه بدون لوال

 دریچه لوالدار

63 

 دریچه بدون لوال

 دریچه لوالدار
110 

 پلیمر –بتن  –دریچه منهول  چدن  

   124ENمحل نصب دریچه هاي منهول در استاندارد 



 

 دریچه منهول کامپوزیت

در راستاي تامین نیاز مشتریان خود و حل مشکالت فراوان در استفاده از دریچه هاي منهول چدنی از   شرکت آبران صنعت 

پلیمر ، چدن     –بتن   –در کنار تولید دریچه هاي منهول چدن ...  قبیل سرقت ، زنگ زدگی ، خوردگی ، قابل بازیافت بودن و 

 .نموده است دریچه هاي منهول از جنس کامپوزیتداکتیل و چدن خاکستري  اقدام به طراحی و تولید 

 :کاربرد در صنعت 
 آب و فاضالب 
 گاز 
 نفت 

 مخابرات 

 

 :مشخصات دریچه منهول کامپوزیت
 EN 124طراحی و تولید دریچه منهول کامپوزیت مطابق استاندارد  -

 بودن دریچه ها به جهت استفاده از مواد غیرقابل بازیافتضد سرقت  -
 مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی و آب هاي اسیدي -
 جهت مقاومت در برابر نور آفتاب UVداراي مواد آنتی  -
 آب و هوایی و دماي باالي صفر و زیر صفرقابل استفاده در هر نوع محیط  -
 دریچه هاي منهول کامپوزیتی نسبت به سایر دریچه ها وزن مناسب  -
 بنا به سفارش مشتريتنوع رنگ و طرح دریچه  -
 در هنگام عبور وسیله نقلیه از روي دریچهجلوگیري از تولید صدا  -
 مقاومت شیمیایی باالو استحکام مکانیکی  -
 قابل ارائه به صورت کالف و درب از جنس کامپوزیت یا کالف از جنس چدن و درب کامپوزیت  -
 در شرایط مختلف محیطیمقاومت حرارتی باال  -



 

 تن1.5در محدوده تردد عابران پیاده * 

 تن12.5در محدوده تردد وسایل نقلیه سبک * 

 تن25در سایت هاي تولیدي صنایع * 

 تن40در مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه سبک و سنگین * 

 تن60در محدوده حرکت وسایل نقلیه فوق سنگین،اسکله و فرودگاه * 

 تن90در مسیر حرکت وسایل نقلیه فوق سنگین مانند باند فرودگاه * 

 EN 124محل کاربرد  مطابق استاندارد 

سانتی متر به صورت  80،  60،  40، 20قابل ارائه در ابعاد 
 کالف کامپوزیت یا چدنی

   124ENمحل نصب دریچه هاي منهول در استاندارد 


