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 اتصاالت الکتروفیوژن

 

 

 اتصاالت الکتروفیوژن پلی اتیلن

 اتصاالت در .است استفاده قابل خطوط آبرسانی و لوله انتقال گاز از انواع اتصاالتی است که در خطوط اتصاالت الکتروفیوژن

. شود می استفاده حرارت تولید برای برق جریان از و butt fusion جوش روشهای با مقایسه در دهی حرارت روش الکتروفیوژن

برای خطوط انتقال گاز است. با استفاده از این روش  IGS استاندارد تأیید مورد اتصال نوع تنها باال بسیار ایمنی علت به روش این

 را … و( ولهل خط قطر در تغییر در مثال برای) بوشن -لوله زانویی، -لوله لوله، -لوله نظیر مختلف اتصاالت پلی اتیلنی می توان

 اننش تجربه همچنین. ندارد را مشابه سایزهای با لوله اتصال مورد در اتیلن پلی لب به لب جوش روش محدودیت لذا. نمود ایجاد

در این روش مقدور است. در کنار ایمنی آن، از دیگر  نیز اتیلن پلی مختلف های نسج با های پلی اتیلنلوله اتصال که است داده

 مزایای این روش در سرعت باال و تمیزی اتصال است. اما از طرفی، محدودیت آن در هزینه باال و حداکثر قطر لوله قابل اتصال است.

. باشداروپا در ایران و خاورمیانه می FOX Fittingsشرکت پارس اتیلن کیش نماینده انحصاری و رسمی شرکت 

FOX Fittings باشدیم ی تولید انواع اتصاالت الکتروفیوژن در اروپا و سایر نقاط جهانیکی از تولید کنندگان پیشرو در زمینه ,

تروفیوژن اتصاالت الک .گیردمی قرار استفاده مورد جهان سراسر در باال کیفیت بواسطه شرکت این الکتروفیوژن اتصاالت و محصوالت

درجه ، سه راهی مساوی  54و  09نو شود شامل انواع کوپلر ، زاکه توسط پارس اتیلن کیش ارائه می FOX Fittings پلی اتیلن

 شوند .و نامساوی ، تبدیل ، کپ و زین و . . . می باشند و در سایزهای مختلف تولید می

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86


 
 

 

 

 کوپلر الکتروفیوژن SDR11 

  FOXتصاالت الکتروفیوژنا

 

 

 

 

 :داده جوش زیر روش دو به الکتروفیوژن جوش دستگاه هر با توانمی را FOX الکتروفیوژن اتصاالت تمامی

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 
 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این  مواد اولیه پلی اتیلن. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555اتصاالت مطابق با الزامات استانداردها

 

با  SDR17 > 32  و  SDR11را میتوان جهت اتصال لوله های پلی اتیلن SDR11 اتصاالت الکتروفیوژن

 .بکار برد  PE100گرید مواد

 

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
https://fa.parsethylene-kish.com/%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-SDR11/27743&docParId=22843
https://fa.parsethylene-kish.com/%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-SDR11/27743&docParId=22843


 
 

 

 

 

 

  کوپلر الکتروفیوژن SDR17 

 

 :به دو روش زیر جوش داده دستگاه جوش الکتروفیوژنتوان با هر را می FOX اتصاالت الکتروفیوژنتمامی 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 برد. بکار PE100 مواد گرید با SDR17 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR17 الکتروفیوژن اتصاالت

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR17
http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR17
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 

 

 

   کوپلر الکتروفیوژنSDR9 

 :به دو روش زیر جوش داده دستگاه جوش الکتروفیوژنتوان با هر را می FOX اتصاالت الکتروفیوژنتمامی 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR-9
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

   کوپلر الکتروفیوژنSDR7.4 

 :به دو روش زیر جوش داده دستگاه جوش الکتروفیوژنتوان با هر را می FOX اتصاالت الکتروفیوژنتمامی 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR74
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
/UserFiles/Uploads/Electrofusion-fittings-CouplerSDR9-Cad.jpg


 
 

 

 

 

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 

 . 

 

 

 

 

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

   تبدیل الکتروفیوژنSDR11 

 

 :به دو روش زیر جوش داده الکتروفیوژندستگاه جوش توان با هر را می FOX اتصاالت الکتروفیوژنتمامی 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  مواد اولیه پلی اتیلن. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 

 گرید با SDR17 >32mm و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن(  تبدیل)  تصاالتا

 برد. بکار PE80 و PE100 مواد

 

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 کمربند انشعابگیر الکتروفیوژنSDR11  

 

 :جوش داده به دو روش زیر دستگاه جوش الکتروفیوژنتوان با هر را می FOX اتصاالت الکتروفیوژنتمامی 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  ه پلی اتیلنمواد اولی. است ساخته شده  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 

 SDR17 >32mm و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( انشعابگیر کمربند) اتصاالت

 .برد بکار PE80 و PE100 مواد گرید با

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 

 

 Size  (mm)  Code C (mm) E (mm)  Weight (kg)  Packing 

40/32 OE04003211 103 65 0,315 30 

50/32 OE05003211 105 65 0,315 30 

63/32 OE06303211 105 65 0,315 30 

75/32 OE07503211 112 67 0,360 30 

75/63 OE07506311 145 90 0,455 15 

90/32 OE09003211 125 68 0,405 40 

90/63 OE09006311 143 90 0,513 30 



 
 

 

 

110/32 OE11003211 140 70 0,559 24 

110/63 OE11006311 156 88 0,663 24 

110/90 OE11009011 173 90 1,124   

125/32 OE12503211 140 75 0,513 24 

125/63 OE12506311 154 90 0,605 24 

160/32 OE16003211 162 67 0,769 20 

160/63 OE16006311 180 107 0,871 20 

160/75 OE16007511 180 107 0,990 12 

160/90 OE16009011 198 108 1,044 12 

160/110 OE16011011 199 110 1,220 12 

180/32 OE18003211 165 68 0,503 30 

180/63 OE18006311 180 107 0,512 20 

180/75 OE18007511 180 107 0,780 12 

180/90 OE18009011 194 108 1,055 12 

180/110 OE18011011 196 110 1,223 12 

200/32 OE20003211 157 99 0,512 20 

200/40 OE20004011 157 99 0,567 20 

200/50 OE20005011 156 99 0,587 20 

200/63 OE20006311 156 99 0,616 20 

200/75 OE20007511 156 97 0,660 12 

200/90 OE20009011 160 109 0,693 12 

200/110 OE20011011 162 111 0,707 12 

225/32 OE22503211 157 99 0,757 20 

225/63 OE22506311 157 97 0,837 20 

225/75 OE22507511 164 110 1,023 12 

225/90 OE22509011 166 112 1,104 12 

225/110 OE22511011 163 112 1,200 12 

250/32 OE25003211 154 99 0,793 20 

250/40 OE25004011 154 99 0,801 20 

250/50 OE25005011 156 98 0,812 20 

250/63 OE25006311 156 98 0,872 20 

250/75 OE25007511 166 114 1,094 12 

250/90 OE25009011 163 112 1,107 12 

250/110 OE25011011 168 112 1,285 12 

280/32 OE28003211 156 99 0,793 20 



 
 

 

 

280/40 OE28004011 156 99 0,817 20 

280/50 OE28005011 156 99 0,851 20 

280/63 OE28006311 157 99 0,872 20 

280/75 OE28007511 166 114 0,942 12 

280/90 OE28009011 163 111 1,107 12 

280/110 OE28011011 166 112 1,279 12 

315/32 OE31503211 157 99 0,803 20 

315/40 OE31504011 159 100 0,823 20 

315/50 OE31505011 160 101 0,855 20 

315/63 OE31506311 154 97 0,850 20 

315/75 OE31507511 167 111 1,098 12 

315/90 OE31509011 168 112 1,148 12 

315/110 OE31511011 168 112 1,220 12 

  

   انشعابگیر الکتروفیوژنSDR11 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( انشعابگیر کمربند) اتصاالت
SDR11 و SDR17 >32mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد. بکار 

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 کمربند سه راهی الکتروفیوژنSDR11 

 

 ا دستگاه بارکد خوانبه طور خودکار ب.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( راهی سه کمربند) اتصاالت
SDR11 و SDR 17 >32 mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد بکار. 

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 

Size 

 (mm) 
Code 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

Weight 

(kg) 
Packing 

40/32 TS04003211 130 118 76 0,340 20 

50/32 TS05003211 149 105 67 0,600 20 

63/25 TS06302511 148 105 67 0,590 20 

63/32 TS06303211 149 105 67 0,595 20 

63/40 TS06304011 149 105 67 0,600 20 

75/25 TS07502511 151 105 67 0,533 20 

75/32 TS07503211 151 105 67 0,547 20 

75/40 TS07504011 151 105 67 0,541 20 

75/63 TS07506311 193 161 100 0,710 15 



 
 

 

 

90/25 TS09002511 235 140 86 1,039 20 

90/32 TS09003211 235 140 110 1,040 20 

90/50 TS09005011 235 140 110 1,085 15 

90/63 TS09006311 235 140 110 1,148 15 

110/25 TS11002511 175 105 66 0,827 20 

110/32 TS11003211 175 105 66 0,835 20 

110/40 TS11004011 175 105 67 0,836 20 

110/50 TS11005011 245 140 111 1,226 15 

110/63 TS11006311 245 140 111 1,296 15 

125/25 TS12502511 175 105 66 0,784 15 

125/32 TS12503211 175 105 66 0,783 15 

125/40 TS12504011 175 105 67 0,789 15 

125/50 TS12505011 245 140 109 1,178 12 

125/63 TS12506311 245 140 109 1,250 12 

140/32 TS14003211 245 140 111 1,023 20 

140/63 TS14006311 245 140 111 1,136 15 

160/25 TS16002511 275 140 86 1,400 10 

160/32 TS16003211 275 140 111 1,385 10 

160/40 TS16004011 275 140 111 1,409 10 

160/50 TS16005011 275 140 111 1,440 10 

160/63 TS16006311 275 140 111 1,510 10 

180/25 TS18002511 275 140 86 1,116 15 

180/32 TS18003211 275 140 111 1,115 15 



 
 

 

 

180/40 TS18004011 275 140 111 1,126 15 

180/50 TS18005011 275 140 111 1,161 14 

180/63 TS18006311 275 140 111 1,230 14 

200/25 TS20002511 270 140 86 1,345 10 

200/32 TS20003211 270 140 111 1,119 10 

200/40 TS20004011 270 140 111 1,145 10 

200/50 TS20005011 270 140 111 1,176 10 

200/63 TS20006311 245 140 111 1,458 10 

225/25 TS22502511 270 140 86 1,134 10 

225/32 TS22503211 245 140 111 1,334 10 

225/40 TS22504011 245 140 111 1,350 10 

225/50 TS22505011 265 140 111 1,169 10 

225/63 TS22506311 245 140 111 1,474 10 

250/25 TS25002511 245 140 86 1,373 10 

250/32 TS25003211 245 140 111 1,384 10 

250/40 TS25004011 245 140 111 1,390 10 

250/50 TS25005011 245 140 111 1,425 10 

250/63 TS25006311 245 140 111 1,517 10 

280/25 TS28002511 240 140 86 1,373 10 

280/32 TS28003211 240 140 111 1,384 10 

280/40 TS28004011 240 140 111 1,390 10 

280/50 TS28005011 240 140 111 1,425 10 

280/63 TS28006311 240 140 111 1,517 10 



 
 

 

 

315/25 TS31502511 247 140 86 1,365 10 

315/32 TS31503211 247 140 111 1,384 10 

315/40 TS31504011 247 140 111 1,424 10 

315/50 TS31505011 247 140 111 1,492 10 

315/63 TS31506311 247 140 111 1,526 10 

 

 کمربند ترمیمی الکتروفیوژن SDR11 

 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 SDR 17 >32 و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( راهی سه کمربند) اتصاالت

mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد بکار 

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

   کمربندTAPPING VALVE 

 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  مواد اولیه پلی اتیلن. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 SDR 17 و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن(  دار شیر راهی سه کمربند) اتصاالت

>32 mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد. بکار 

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-TAPPING-VALVE
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 سه راه الکتروفیوژنSDR11  

 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن(  09 راه سه) اتصاالت
SDR 17 >32 mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد. بکار 

 

 

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

   کمربند ترمیمیHC  الکتروفیوژنSDR11 

 

 خودکار با دستگاه بارکد خوانبه طور .1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 SDR 17 و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن(  ترمیمی HC کمربند) اتصاالت

>32 mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد. بکار 

 

   سه راه تبدیل الکتروفیوژنSDR11 

 خوان به طور خودکار با دستگاه بارکد.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 با SDR 17 >32 mm و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( تبدیل راه سه) اتصاالت

 برد. بکار PE80 و PE100 مواد گرید

http://fa.parsethylene-kish.com/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-HC-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

   سه راهBHZ الکتروفیوژنSDR11 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 SDR 17 و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( کوپلردار BHZ راه سه) اتصاالت

>32 mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد بکار 

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86BHZ-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 

   درپوش الکتروفیوژنSDR11 

 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%af%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 گرید با SDR 17 >32 mm و SDR11 اتیلن پلی هایلوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( درپوش) اتصاالت

 برد. بکار PE80 و PE100 مواد

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  الکتروفیوژن 09زانوBHZ کوپلردارSDR11 

 

 خودکار با دستگاه بارکد خوان به طور.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 SDR 17 و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( کوپلردار BHZ 09 زانو) اتصاالت

>32 mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد. بکار 

 

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-90-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-BHZ-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-SDR
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 

 

 

 

  الکتروفیوژن  09زانوSDR11 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 با SDR 17 >32 mm و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن(  09 زانو) اتصاالت

 برد. بکار PE80 و PE100 مواد گرید

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-90-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 

 

  الکتروفیوژن  54زانوBHZ  کوپلردارSDR11 

 ر خودکار با دستگاه بارکد خوانبه طو.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-45-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-BHZ-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1SDR1
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 SDR 17 و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( کوپلردار BHZ 54 زانو) اتصاالت

>32 mm مواد گرید با PE100 و PE80 برد. بکار 

 

 

  الکتروفیوژن  54زانوSDR11 

 به طور خودکار با دستگاه بارکد خوان.1

 تقطعا روی هایبرچسب از اطالعات کردن وارد با –به صورت دستی . 2

این اتصاالت مطابق با  یلنمواد اولیه پلی ات. ساخته شده است  PE100RCو یاPE100  از FOX اتصاالت الکتروفیوژن

 .تولید میگردد  EN12201و  EN1555الزامات استانداردها

 با SDR 17 >32 mm و SDR11 اتیلن پلی های لوله اتصال جهت میتوان را SDR11 الکتروفیوژن( درجه 54 زانو) اتصاالت

 برد. بکار PE80 و PE100 مواد گرید

http://fa.parsethylene-kish.com/%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-45-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%88%da%98%d9%86-SDR11
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-PE100
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4
http://fa.parsethylene-kish.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b4


 
 

 

 

 

 


