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  U_PVC  سیستم نوین لوله کشی استخر، جکوزی و آبنما با لوله، اتصاالت و شیر االت
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o   بهترین، منطقی ترین و مناسب ترین سیستم لوله کشی استخر و جکوزی در دنیا    

o    تنوع در طرح و نوع اتصاالت و شیر آالت    

o هزینه کمتر نسبت به سایر سیستمهای لوله کشی   

o   اجرای بسیار سریع و آسان  

o   عدم زنگ زدگی, رسوب کمتر و عمر بیشتر  

o   مقاوم بودن پلیمرPVCU در برابر خوردگی و مواد شیمیایی به ویژه کلر  

o   دبی( عبور جریانgpm)  بیشتر در مقایسه با لوله های فلزی و پلیمری به دلیل عدم

  تغیر سایز در نقطه اتصاالت

o   بندی بهتر آب و آسان نصب امکان با ای ماسوره مهره  شیراالت 

o   مناسب جهت سیستمهای تصفیه آب 

o   و … 

 

 

 

با پیشرفت صنعت و ورود تکنولوژیهای نوین در صنعت آب و فاضالب امروزه در کشورهای 

پیشرفته اروپایی، سیستم جدید و استاندارد لوله کشی استخرها بر اساس 

 صورت می گیرد.  PVCU آلمان و با استفاده از لوله، اتصاالت و شیراالت  DIN استاندارد

از آنجایی که اکثر تجهیزات جدید استخر مانند شیرآالت نصب شده بر روی فیلترها و پمپها 

تولید می شوند، لذا لوله کشی این سیستمها با اتصاالت فلزی)گالوانیزه و   PVCU از جنس

استیل( و سایر لوله های پلیمری ) پلی اتیلن و پلی پروپیلن( توجیه پذیر نبوده و هماهنگی 

  .سیستم لوله کشی را در نصب تجهیزات بر هم خواهد زد
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 بهتر بندی آب و آسان نصب امکان با ای ماسوره مهره  شیراالت

 

عالوه بر قابلیت باز و بسته شدن آسان، حتی با دست   PVCU شیرآالت مهره ماسوره ای

امکان آب بندی آسان و مطمئن را فراهم می کند. در صورتی که در سیستمهای فلزی 

)گالوانیزه و استیل( این امکان وجود ندارد. همچنین در سیستمهای لوله کشی فلزی استخر، 

فلکه مجزا می باشد که این امر مجری بر روی فیلتر ها مجبور به بستن مهره ماسوره و شیر 

 فیلترها، جمله از تجهیزات به رساندن آسیب سبب تواند می  در هنگام باز و بسته کردن

به علت باز و بسته  PVCU کشی لوله سیستمهای در که حالی در. شود باالتر هزینه و پمپها

  .شدن آسان و وجود شیر آالت مهره ماسوره ای این مشکل به وجود نخواهد آمد

  

در سیستم لوله کشی سنتی از لوله های فلزی )گالوانیزه ( جهت اجرای موتورخانه استخر و 

 .جکوزی استفاده می گردیده است

و   PH با توجه به نوسانات شدید شیمی آب استخر و در نتیجه افزایش و کاهش درجه

خورنده بودن کلر در آب استخر فرایند زنگ زدگی در لوله های فلزی با شدت بیشتری صورت 

  .می پذیرد
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 و جکوزی با لوله و اتصاالت گالوانیزه تصویر یک نمونه اجرای غلط موتورخانه استخر

 

 

 تصویر خوردگی و زنگ زدگی لوله کشی گالوانیزه یک جکوزی
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زنگ زدگی لوله ها تنها مشکل استفاده از لوله های فلزی نمی باشد. بلکه با توجه به اینکه با 

ن )زنگار( وارد آب استخر یا جکوزی می گردد لذا کنترل یا باالنس شیمی آب استخر ورود آه

بسیار سخت و پر هزینه خواهد شد. از طرفی مصرف کلر و مدت زمان بک واش فیلترها 

 .افزایش می یابد

 

 

 PVC-U تصویر اجرای جکوزی با سیستم لوله کشی

 

 PVC-U تصویر اجرای جکوزی با سیستم لوله کشی
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