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کمپانــی HTP بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای اصلــی در زمینــه 
ســاخت و توســعه سیســتم لولــه و اتصــاالت کلیــک در بازارهــای 
جهانــی، فعالیــت خــود را در ایــن بخــش منطبــق بــا دانــش فنــی، 
تکنولــوژی فــوق مــدرن بــا رعایــت اســتانداردهای زیســت محیطــی و 
پــردازش هــای اتوماتیــک بــا همــکاری شــرکت Roth )آلمــان( آغــاز 

نمــوده اســت.
- گروه Hita با بیش از بیســت و پنج ســال تجربه مفید در زمینه 
ســاخت و توســعه قالــب ســازی، ریختــه گــری و تزریــق پالســتیک و 
مجهــز بــه دپارتمــان هــای تحقیــق، توســعه و نــوآوری در دوران 
فعالیــت خــود در بازارهــای رقابــت جهانــی حضــوری درخشــان و 

اثرگــذار داشــته اســت.
ــغ  ــه ســابقه بیــش از شــصت ســال و بال ــکا ب ــا ات ــروه Roth ب - گ
بــر ســی شــعبه بــه عنــوان دفاتــر مرکــزی در سراســر دنیــا بــه 
صــورت یــک کمپانــــی چندملیتــی )Multinational( در زمینــــه 
ــه منظــور تأمیــن آب  ــرژی خورشــیدی ب ــم هــای انــــ ــد سیستــ تولیــ
گــرم مصــــرفی، سیســتم هــای گـــــرمـــــایش و سرمــــایش از کــف، 
تولیـــــــد تانــک هــای ذخیــره آب و سیســتم هــای تصفیــــه آب بــا 
تلفیقــی از تجربــه، دانــش وســیع و بــا رعایــت اســتانداردها دارای 
ــی  ــت جهان ــاز و بســیار برجســته در بازارهــای رقاب موقعیتــی ممت
مــی باشــد. گــروه Roth بــا توانایــی هــای ویــژه خــود و ارائــه برتریــن 
محصــوالت و خدمــات در طــی ســالیان فعالیــت خــود، حضــور خــود 
را بــه عنــوان شــرکتی مرجــع و خــالق در بازارهــای رقابــت جهانــی بــه 

ــا تثبیــت نمــوده اســت. ــه اروپ خصــوص در اتحادی

بــا  ارائــه محصــوالت  راســتای  شــرکت فــالت پالســت در 
تأسیســات  عرصــه  در  ســاختمانی  نویــن  و  کیفیــت 
پــس از ســال هــا تحقیــق، مطالعــه و کســب تجربــه در 
صنایــع پلیمــری از ســال 1381 فعالیــت خــود را در زمینــه 
واردات لولــه و اتصــاالت در بخــش ســاختمان بــا نــام 
قدیــم شــرکت بازرگانــی فالحتــی آغــاز نمــوده و در طــی 
ســالیان متمــادی، همــواره در عرضــه محصــوالت نویــن 
ــر  ــال حاضــ ــوده اســت. در حـ ــرو بــ ــعت، پیشــ ــن صنـــ ای
ایـــن مجموعــــــه نماینـــــده انحصـــــــــاری شـــــــرکت های 

اژه پالســت ترکیـــه و HTP اسپـانیـــا در ایـــران مــی باشـــد. 
شــرکت فــالت پالســت بــا ارائــه خدمــات مطلــوب در زمینــه هــای 
فنــی و مهندســی، فــروش و خدمــات پــس از فــروش 
بــا کســب تجربیــات، دانــش فنــی در کنــار توســعه واحــد 
رقابــت  بــازار  شــناخت  و   )R&D( خــود  تحقیقاتــی 
ــه منظــور  ــه تعهــدات خــود ب محصــوالت، همچنــان ب
ارائــه خدمــات مؤثــر و مشــتری مــداری تأکیــد مــی نمایــد. 
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اجزای سیستم

لـــولـــه هــا

اتـصـــــــاالت

:HTP Layer لولـــه های پنــــج الیــــه
بــا تکنولــوژی جــوش لــب بــه لــب الیــه آلومینیــوم و تحمــل دمایــی 95 درجــه 
سانتیگـــراد در فشــــار 10 بار با عمــــر بـــاالی 50 ســــال در دو نـــوع PERT-AL-PERT و

ISO 21003 و مطابــق بــا اســتاندارد PEX-AL-PEX

:HTP PEX-EVAL لوله های سه الیه
مخصــوص سیســتم گرمایــش از کــف شــامل یــک الیــه PEX-a، چســب و یــک الیــه 
غیرقابــل نفــوذ اکســیژن )Ethylene-Co-Vinyl-Alcohol( و دارای ضریــب انتقــال 

حــرارت بیشــتر نســبت بــه لولــه هــای پنــج الیــه

:HTP PEX - a لولــــه هـــای تک الیــــه
دارای درجــه مشــبکی بیــش از ٪85 و تحمــل دمایــی 95 درجــه ســانتیگراد در فشــار 
10 بــار بــا حافظــه حرارتــی و مقــاوم در برابــر افزایــش حجــم ســیال داخــل لولــه و 

ISO 15875 مطابــق بــا اســتاندارد

:PPSU ساختار
بــا   ،High-Tech ترموپالســتیک  ایــن 

مقاومــت دمایــی بــاال، ضــد خوردگــی و 

دارای ســاختار شــیمیایی منحصــر بــه فــرد 

مــی باشــد. افــت فشــار اصطکاکــی در بدنــه 

اتصــال بــه ســبب ثابــت زبــری پاییــن ایــن 

ــزان  پلیمــر )در حــدود 0/0004( حداقــل می

ممکــن اســت. اتصــاالت بــه روش قالبگیــری 

تزریقــی ســاخته مــی شــود و هیچگونــه 

مــواد ســمی و مضــر را وارد آب نمــی کنــد. 

ــاال  ــت االستیســیته )کشســانی( آن ب خاصی

بــوده و انتقــال صــوت در ایــن پلیمــر بســیار 

پاییــن و در محــدوده db 10- 5 مــی باشــد.

ایــن سیســتم تلفیــق لولــه هــای چنــد الیــه )تــک الیــه، ســه الیــه و پنــج الیــه( بــا اتصــــــــــــاالت 
کلیــک )PPSU( مــی باشـــد.

اتصــــاالت از جنــس پلــی فنیــل ســولفـون
)PPSU( می باشنـــد.
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• لوله را به طرف داخل اتصال 
فشار دهید

• قطعه جدا کننده )کلید( را بر 
روی حلقه قرمز رنگ فشار دهید

حلقــه قرمــز رنــگ متحــرک، جهــت 
فشــار بــر گیــره قفــل شــونده و جــدا 

نمــودن لولــه از اتصــال

• لوله را از اتصال جدا نمایید

اجزای تشکیل دهنده اتصاالت

دستورالعمل نصب

دستورالعمل جداسازی

تــا  صحیــح،  نصــب  منظــور  بــه  لولــه  ضروریســت 
قســمت نشــانه گــذاری شــده، داخــل اتصــال قــرار گیــرد 
تــا در صــورت نیــاز اورینــگ خارجــی بتوانــد عمــل نمایــد.

لوله بایستی به صورت 90 
درجه بـرش داده شــود.
)جهــت کاربـرد صحیـح 
اوریـنـــــــــــگ خارجـــی(

اورینگ خارجی منحصر به فرد

• بدنه داخلی
• حداکثر عبور جریان سیال

• حداقل افت فشار

اورینگ داخلی مخروطی شکل

گیره قفل شونده با تلفیقی
PPSU از فلز و

۲ عدد اورینگ ضد نفوذ آب در داخل و خارج لوله

پیشرفته ترین مکانیزم داخلی در اتصاالت سیستم های چند الیه و تک الیه

نصب لولهبرش لوله  استفاده از فرم دهنده به همراه
نشانه گذاری همزمان لوله

1۲3
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 ۲ در   HTP سیستـــــــم  منیفــــــــولــــدهـــای 
ــور  ــه منظـــــ ــابه، ب ــار انشعـــــــ ــه و چهـــــ ــوع ســ نـــ
جلوگیـــــــری از پراکنــــدگی اتصــــــــــاالت در کـــف و 
سقـــف ســــــــــــرویـــــس ها طـــــــراحی شـــــده اســــــت 
و قابلیــــت استفــــــاده در داخـــــل و روی کــــار را دارند.

MODمخصوص سیستم
کلکتـورهای مـدوالرمنیفولدهای مدرن

مشخصات فنی کلکتورهای HTP modجهت طراحی مدرن تاسیسات
PPSU ساخته شده از •

• دارای دبی سنج و شیر قطع کن
• دارای سایزینگ ورودی 1 اینچ و خروجی 3/4 اینچ

• حداکثر دمای عملکرد 95 درجه سانتیگراد
• دارای قابلیت تفکیک جزء به جزء و افزودن انشعابات تا 13 انشعاب

 )l/min( 5 دارای شیـر فلومتر با قابلیـت تنظیــــم در محدوده 0 تا •
)Actuator( منــاسب جهت نـصب محرک های الکتــریکی- حرارتی •

HTP mod موارد کاربرد سیستم مدوالر
• سیستم های سرمایش و گرمایش از کف

• سیستم های سرمایش و گرمایش توســط فن کویل
• سیستم های گرمایش رادیاتوری در درجه حـــــرارت باال 
• سیستم های توزیع و ذخیره آب سرد و گرم مصرفی
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مـحصــــــــــوالت سیستــــــــــممـزایـای سیستـم

• نصب ساده و بدون نیاز به ابزار 
• جداسازی اتصال پس از نصب بدون آسیب رسیدن به لوله و اتصال و قابلیت استفاده مجدد

• اتصــاالت دارای ۲ عــدد اورینــگ داخلــی و خارجــی مــی باشــند کــه اورینــگ داخلــی بــا ضخامــت 4 میلــی متــر، 
ــد )مخروطــی شــکل( و  ــرار مــی کن ــه برق ــه اتصــاالت پرســی در داخــل لول ســطح تمــاس بیشــتری را نســبت ب
اورینــگ خارجــی بــا ضخامــت 3/5 میلــی متــر، از روی لولــه آب بنــدی را انجــام مــی دهــد و انحصــاراً مربــوط بــه 
سیســتم HTP مــی باشــد. )ضمنــًا هرکــدام از اورینگــد هــا بــه تنهایــی قابلیــت آب بنــدی کامــل سیســتم را دارنــد(

)PPSU( عدم تشکیل رسوب و خوردگی در داخل اتصال بدلیل پلی فنیل سولفون بودن اتصاالت •
• چرخش 360 درجه اتصاالت پس از نصب )کامالً آب بند(

• دارای 3 نوع لوله تک، سه و پنج الیه می باشد که همگی با اتصاالت این سیستم سازگار هستند.
• سازگاری لوله و اتصاالت HTP با انواع لوله و اتصاالت موجود در بازار
• ماده اولیه اتصاالت )PPSU( دارای خاصیت خود خاموشی می باشد.

• میزان دبی یا آب دهی باالتر نسبت به اتصاالت فلزی )پرسی و کوپلی( به دلیل ضریب زبری کمتر 
• عایق حرارتی بهتر اتصاالت نسبت به اتصاالت برنجی )400 برابر کمتر(

• وزن کمتر اتصاالت نسبت به اتصاالت برنجی )7 برابر وزن کمتر(
• 10 سال وارانتی تولید کننده 
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تعدادی از پروژه های اجراء شده توسط شرکت                 :
• پروژه 700 واحـدی همـراه شهـر )ورد آورد - آتـی سـاز سابـق(

• پروژه 330 واحدی شبکه قرآن و اخبار خارجی )تهران(
• پروژه 100 واحدی شبکه خبر )کرج(

• پروژه بیمارستان 164 تخت خوابی رازی تهران
• پروژه ۲640 واحدی شرکت پارسابان

• پروژه 360 واحدی شرکت به روز سازان
• پروژه 350 واحدی ناجا )غرب تهران(

• پروژه دایره المعارف اسالمی )108 واحد(
• پروژه وزارت علوم )180 واحد(

• هتل چمران شیراز )30 طبقه(
• مجتمع مسکونی رویان شهرستان نور )150 واحد(

• پروژه ۲08 واحدی شهران تعاونی مسکن بسیج
• هواپیمایی ماهان 

   و صـدها پـروژه ساختـمـانی دیگـر در طول بیـش از 15 سـال
   فعالیت شرکت فالت پالست

نمونه هایی از پروژه های انجام شده توسط تولید کننده:
• بیمــارستـــان Kufstein- Endbach اتــریـــش

• موزه Bonn آلمان
• انبار مواد غذایی CBA لهستان

• استادیوم Sinsheim آلمان
• موزه هنرهای Dieselkraftwerk آلمان

• بنای آموزشی Salzburg اتریش 
• دانشگاه Karl- Franzens اتریش

• دانشگاه علوم کاربردی Salzburg اتریش 
• Dusseldorf, Media Tower آلمان

• کلینیک دامپزشکی Oberhaching آلمان
• ایستگاه قطار Linz اتریش

پــــــروژه هــــا

نکات قابل توجه قبل از انجام تست:
• از فشــار ســنجی اســتفاده کنیــد کــه فشــار  حداکثــر آن 
ــن نقطــه  ــن تری ــار باشــد. فشــار ســنج را در پایی ــل 0.1 ب حداق

سیســتم لولــه کشــی نصــب نماییــد.
• بــرای اتصــال پمــپ تســت بــه سیســتم لولــه کشــی از شــیر 
ــه  ــا پــس از رســیدن فشــار ب قطــع و وصــل اســتفاده شــود ت
مقــدار مــورد نظــر ، پمــپ از مــدار خــارج گــردد. )دقــت نماییــد 

آب مــورد مصــرف بــا محیــط هــم دمــا باشــند(
• آماده سازی جهت پر آب کردن سیستم

• از محکــم بــودن تمامــی اتصــاالت HTP و رزوه ای و بســته 
بــودن ســایر درپوشــها اطمینــان حاصــل نماییــد.

• سیستم را با آب تمیز کامالً پر نمایید.
• هوای سیستم را کامالً تخلیه نمایید.

تست پیش مقدماتی:
• سیســتم را بــا فشــار تســت 0.5 تــا 3 بــار طــی مــدت 10 
دقیقــه تحــت فشــار قــرار دهیــد و مطمئــن شــوید سیســتم 

بــدون نشــتی اســت.
• طبــق نمــودار زیــر فشــار تســت می بایســت 1.5 برابــر فشــار 

) 10 x 1.5= 15 ( .کاری سیســتم باشــد

تست مقدماتی:
• سیســتم در ۲ زمــان 30 دقیقــه ای انجــام می پذیــرد. در 30 
دقیقــه اول ابتــدا فشــار تســت را بــه 15 بــار رســانده و پــس از 
گذشــت 10 دقیقــه و وجــود افــت فشــار مجــدداً فشــار را بــه 15 
ــن عمــل را در 10 دقیقــه دوم نیــز انجــام  ــار می رســانیم. ای ب
می دهیــم. پــس از گذشــت 10 دقیقــه ســوم فشــار را ثبــت 
کــرده و بــا همــان فشــار 30 دقیقــه دوم تســت را پشــت ســر 
می گذاریــم. حداکثــر افــت فشــار پــس از گذشــت 30 دقیقــه 

ــار می باشــد. ــر از 0.6 ب دوم می بایســت کمت

تست اصلی:
• تســت اصلــی بالفاصلــه بعــد از تســت مقدماتــی بــه مــدت 
۲ ســاعت بــا همــان فشــار ثبــت شــده در تســت مقدماتــی 

ــرد. انجــام می پذی
• الزم بــه یــادآوری می باشــد در تمامــی مراحــل تســت لولــه 
و اتصــاالت بایــد بــه صــورت چشــمی بررســی گــردد و سیســتم 

بــدون نشــتی باشــد.

جهــت اعطــای وارانتــی، اجــرای صحیــح دســتورالعمل 
ــا نظــارت بخــش فنــی شــرکت فــالت  تســت سیســتم ب

پالســت الزم االجــراء می باشــد.

DIN1988-2 طبق استاندارد HTP تست سیستم لـوله و اتصـاالت
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• ISO 21003 سیستم لــولــه کشـی 5 الیه بـرای تأسیســات آب سـرد و گـرم مصرفــی
• UNE EN ISO 15875 سیستم لوله کشی PEX برای تأسیسات آب سرد و گرم مصرفـی
• PR 01.00 AENOR قوانیـــــــــن خــــــــــــاص بــــــــــــــرای مــــــــــــواد پالستــــــــیکــــــــــــی
• PR 01.00 AENOR قوانین خــاص برای لــوله های سرد و گرم مصرفی پالستیکــی
• PR 01.52 AENOR قوانیــن خــاص برای لــوله هــای 5 الیه ســرد و گــرم مصرفــی
• PR 01.00 AENOR قوانین خاص لوله های پالستیکی سیستم کانـالی سرد و گرم
• PR 01.54 AENOR قوانین خاص برای لوله های پالستیکی سیستم کانالی سرد و گرم

استانداردها و گواهینامه های سیستم






