
 

  
  اتصاالت دوجداره پلي اتيلن

  

دوام و دو جداره پلي اتيلن اتصاالت در برابر نيروهاي فشاري و خوردگي، وزن سبك و كاهش هزينه هاي خريد و نصب  نصب آسان، مقاومت
الت همگن و متنوع سبب اتصا,و زمان كاركرد طوالني اين نوع اتصاالت باعث استقبال از اين نوع اتصاالت در پروژه هاي فاضالب شده است

تنوع اتصاالت دو جداره پلي اتيلن باعث تسريع در اجراي پروژه هاي فاضالب و افزايش  .مل ميشودطرح با كيفيت را شا تضمين اجراي
  .آلمان توليد مي نمايد DIN 16961شركت پارس اتيلن كيش اتصاالت دوجداره را بر اساس استاندارد . كيفيت اجراي آن شده است
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  درجه دوجداره به دوجداره 45سه راه تبديل 
 شــــرح  رديف

  x 110 110درجه  45سه راه   1
  x 125 125درجه  45سه راه   2
 160x160درجه45سه راه 3
 160x200درجه45سه راه 4
  x 200 200درجه  45سه راه   5

  x 250 160درجه  45سه راه   
  x 250 200درجه  45سه راه   7
  x 250 250درجه  45سه راه   8
  x 315 160درجه  45سه راه   9
 200x315درجه45سه راه 10
 160x400درجه45سه راه 11
  x 400 200درجه  45سه راه   12
  x 500 160درجه  45سه راه   13
  x 500 200درجه  45سه راه   14
  x 600 200درجه  45سه راه   15

  
  جدارهتكداره به درجه دوج 45سه راه تبديل 

 شــــرح  رديف  
  110به تكجداره  110درجه دوجداره  45 سه راه  1
  125به تكجداره  125درجه دوجداره  45 سه راه  2
  160به تكجداره  160درجه دوجداره  45 سه راه  3
  160به تكجداره  200درجه دوجداره  45 سه راه  4
  160به تكجداره  250درجه دوجداره  45 سه راه  5
  160به تكجداره  315درجه دوجداره  45 سه راه  6
  160به تكجداره  400درجه دوجداره  45 سه راه  7

 
A -هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله

 

A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  
B  - مخصوص لوله تكجداره PE  ,PP , PVC

  

 
A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  

B  - مخصوص لوله تكجداره PE  ,PP , PVC

  راهي زانودار دو جداره به تكجدارهسه 
 شــــرح  رديف

  x 160 160سه راهي زانودار   1
 160x200سه راهي زانودار 2
  x 250 160سه راهي زانودار   3
  x 315 160سه راهي زانودار   4
  x 400 160سه راهي زانودار   5
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  سه راهي زانودار دو جداره به دوجداره

 شــــرح رديف
  x 160 160نودار سه راهي زا  1
 160x200سه راهي زانودار 2
  x 250 160سه راهي زانودار   3
  x 315 160سه راهي زانودار   4
  x 400 160سه راهي زانودار   5
  x 200 200سه راهي زانودار   6
  x 250 200سه راهي زانودار   7
  x 315 200سه راهي زانودار   8
 200x400سه راهي زانودار 9
  x 500 200اهي زانودار سه ر  10
  x 600 200سه راهي زانودار   11

 

 

  اي انشعاب گير رزوه
 شــــرح رديف

 B× 200 انشعاب گير رزوه اي   1
 B× 250 انشعاب گير رزوه اي   2
 B× 315 انشعاب گير رزوه اي   3
 B× 400 انشعاب گير رزوه اي   4

 

 
B - 110  160با  125يا  

 

A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  

  )كوپلر( رابط 
 شــــرح رديف

 110رابط     1
  125رابط       2
  160رابط       3
  200رابط       4
  250رابط       5
  315رابط       6
  400رابط       7
  500رابط       8
  600رابط       9
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  چهارراه انشعاب دوجداره به تك جداره

  
 شــــرح رديف

  تك جداره 160دوجداره در  160 چهاراه  1
 A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  

B  - مخصوص لوله تكجداره PE  ,PP , PVC

 

  چهارراه انشعاب دوجداره به دوجداره
  

 شــــرح رديف
 دوجداره160دوجداره در160چهاراه  1

  
A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  

 
  اوي دوجدارهدرجه سه طرف مس 90سه راه 
 شــــرح رديف

  160درجه  90سه راه   1
  200درجه  90سه راه   2
 250درجه90سه راه 3
 315درجه90سه راه 4
  400درجه  90سه راه   5
  500درجه  90سه راه   6

 

 
 A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  

 

  درپوش 
 شــــرح رديف

 110درپوش دوجداره 1
  125درپوش دوجداره   2
  160درپوش دوجداره   3
  200درپوش دوجداره   4
  160درپوش تكجداره   5

 

 
 A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  
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  تبديل دوجداره به تك جداره  
  

 شــــرح رديف
  تك جداره 110دوجداره به  110تبديل   1
  تك جداره 125دوجداره به  125تبديل   2
  رهتك جدا 160دوجداره به  160تبديل   3

 

 
A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  

B  - مخصوص لوله تكجداره PE  ,PP , PVC

  
  تبديل تك جداره به دو جداره

  
 شــــرح رديف

  دوجداره 160به  160تبديل تكجداره   1
 

 
A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  

B  - مخصوص لوله تكجداره PE  ,PP , PVC

  اي دوجدارهه درجه لوله 90زانو 
 شــــرح رديف

  110درجه  90زانو   1
  125درجه  90زانو   2
  160درجه  90زانو   3
  200درجه  90زانو   4
  250درجه  90زانو   5
  315درجه  90زانو   6
  400درجه  90زانو   7

 

 

A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  
 

  هاي دوجداره درجه لوله 45زانو 
 شــــرح رديف

  110درجه  45زانو   1
  125درجه   45زانو   2
  160درجه   45زانو   3
  200درجه   45زانو   4
  250درجه   45زانو   5
  315درجه   45زانو   6
  400درجه   45زانو   7

 

 

A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  
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  سيفون دوبل دوجداره
  

 شــــرح رديف
  110سيفون          1
  125سيفون          2
       160ون       سيف  3

 

  سيفون دوبل تبديلي
  

 شــــرح رديف
 110سيفون        1
  125سيفون          2
       160سيفون         3

 

  سيفون دوبل پوش فيت
  

 شــــرح رديف
  110سيفون          1
  125سيفون          2
       160سيفون         3

 

  سيفون دوبل متصل
  

 شــــرح رديف
  110ون        سيف  1
  125سيفون          2
     160سيفون       3

 

  سيفون دوبل يكپارچه
 شــــرح رديف

  110سيفون          1
  125سيفون          2
       160سيفون         3

 

 

 

 

 

 

A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  

A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  
B - كجدارهمخصوص لوله ت PE  ,PP , PVCيا تبديل لوله دوجداره

A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله  
B - مخصوص لوله تكجداره PE  ,PP , PVCدوجداره يا تبديل لوله

B-مخصوص لوله تكجداره PE  ,PP , PVCيا تبديل لوله 
دوجداره

A - هاي دوجداره مخصوص اتصال لوله 
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