


   

 

 

آب و فاضالب، نفت،  عيملزومات صنا ديو تول هيته
و توسعه در  قيتحق ن،يآغاز يها و در همان سال

 يمنهول را آغاز و پس از احداث فاز اول كارخانه در شهرك صنعت
 . ديو معادن گرد عياز سازمان صنا ي

واحد  ي و با پشتوانه ايپو تيريمد يبه رهبر هيآب صنعت تهران با تك
و فنآورانه در  شرويپ يديمتخصص و خالق، همواره واحد تول
 يديواحد تول نيا. باشد يدر سطح كشور و منطقه م

به  شرفتيدر حال پ عيو صنا يعمران يها ساخت پروژه
 نينمود و در ا ليسبد محصوالت خود را تكم جي

  چهيمختلف در يبه روز توانسته است كالسها زات
را  تيبرق كامپوز ريو ت ساتيتاس اتاق كپارچه،ي  منهول
سطح استانداردها  نيباالتر تيممكن و با رعا ت

  :همچون  يگوناگون يو سازمانها عيمتنوع شركت آب صنعت تهران در صنا

  ) ها يشهردار
  .مورد توجه و استفاده قرار گرفته است ايران مخابرات

 

  

ته شگامانيشركت آب صنعت تهران از پ
و در همان سال سيتاس ١٣٧٠در سال  يميگاز و پتروش

منهول را آغاز و پس از احداث فاز اول كارخانه در شهرك صنعت چهيدر ديتول نهيزم
يبردار بهره هپروان افتياشتهارد موفق به در

آب صنعت تهران با تك يصنعت يديواحد تول
R&D متخصص و خالق، همواره واحد تول ني، پرسنل و مهندس

در سطح كشور و منطقه م يتيمحصوالت كامپوز ديتول نهيزم
ساخت پروژه ريز يازهايبا توجه به ن يصنعت

يتوسعه محصوالت خود پرداخت و به تدر
زاتيو تجه ياز تكنولوژ يريگ راستا با بهره

منهول تهول،يانواع هندهول، سا ت،يكامپوز
تيفيك نيمتنوع با بهتر يها يجهت كاربر

  .دينما ديتول
متنوع شركت آب صنعت تهران در صنا محصوالت

  آب و فاضالب  -
  مخابرات  -
  ساخت  ريارتباطات ز  -
   يمينفت گاز و پتروش  -
شهردار(  يو شهرساز يخدمات شهر  -
مخابراتو  سازمان آب و فاضالبمشخصا  و



 

 چهيانواع در نيرا در زمينه تام انهيعراق و كشورهاي آسياي م, عمان, شركت آب صنعت تهران توانسته است نياز اكثر كشورهاي همسايه از جمله افغانستان، قطر

و  ياز كره جنوب يمانكاريو پ يالملل نيب يها با شركت يخوب يها  يهمكار نيرفع نمايد و همچن تهوليدر ابعاد مختلف و سا يو مخابرات يبرنوريف  هندهول,  تيكامپوز

  .داشته باشد ينيچ يها شركت يبرخ

 يتوليد محصوالت با باالترين كيفيت و طبق استانداردها, آب صنعت تهران هدف

نموده  يهدف كمك شايان يكه اين امر خود به گسترش بازارها باشد يم يالملل نيب

 يالزم جهت ادامه اين امر و اعتماد ساز يبسترها يبه منظور فراهم آور .است

و  تيفيمراحل متعدد آزمون ك زيآم تيپس از گذراندن موفق, شتريهرچه ب

به موفق  صالحيآالت توسط مراجع ذ نيو ماش دياز خطوط تول يمتوال يدهايبازد

از اهداف  يكي. است شده  يمختلف يها نامه ريو تقد ها نامهيكسب استاندارد و گواه

 يدارد به مشتر يسع زين ريمس نياست شركت آب صنعت تهران در ا يمشتر تيو توجه به رضا يمدار يمشتر ،يابيفروش و بازار نهيشركت در زم نيدر ا يديمهم و كل

  .باشد يمجموعه م نيا يو كارشناسان تخصص يابيبازار - فروش تيريموضوع متصل به مد نيبدهد و ا نانياطم ديدر خر

و سازمان آب و فاضالب جهت  رويآب صنعت تهران با وزارت ن يديواحد تول

 يو انواع هندهول همكار تيمنهول كامپوز ت،يكامپوز  چهيانواع در نيتام

 يدر تمام تيكامپوز يها چهيو در تهوليسا يكننده اصل نيو تام دينما يم

 ينور بريگسترش شبكه ف يها در پروژه نيهمچن. است يگازرسان يها پروژه

 نهيدر زم) رانسليتلفن همراه منجمله ا يخصوص يشركت مخابرات و اپراتورها(

و عموم  دينما يم يهمكار تيكامپوز  چهيو در يبرنوريف  انواع هندهول نيتام

 نيبا ا يمعابر شهر يمنهول و آبرو يها چهيدر نيكشور جهت تام يها يشهردار

گفت كه  توان يم نانيدارند و با اطم يكينزد اريبس يهمكار يديواحد تول

 يو عمران يميپتروش ،يمل يها پروژه يمحصوالت آب صنعت تهران در تمام

و نام آب صنعت تهران وجه اعتبار و  رنديگ يو منطقه مورد استفاده قرار م رانيا

  .باشد يگروه از محصوالت م نيا يبرا تيفيك اريمع

  

   

 



 

 ،يچدن  چهياز سرقت در يناش يها نهيكاهش هز 

 

  وزيت آب صنعت تهرانـامپـك دريچـه منهـول و هنـدهـول

 ليبه دل ،يفلز  چهيبا در تيمنهول كامپوز چهيشدن در نيگز

امكان ( يظاهر ييبايز ،ييايميباال، مقاومت ش يكيدرول

خورنده فاضالب و عدم  ي، مقاومت در برابر گازها)مختلف

 يها نيمواد و رز بياز ترك ت،يكامپوز چهيدر. است 

  .شود يحاصل م گر

 ديتول نهيو سالها تجربه در زم رانيمد يبر دانش فن 

 يابتكار منحصر بفرد يتيكامپوز دريچههاي يدر طراح

با ابعاد كامال  دريچه ينوع خاص تواند يم يهر كاربر

 . دينما ديمتنوع تول ينگهاو با ر يمعتبر جهان يمطابق با استانداردها

  كامپـوزيت

اقالم  ديجهت تول)  تيكامپوز(  نيو رز افيقرن است كه از ال

با توجه )  FRP – GRP(  تيمواد كامپوز. شود ياستفاده م

 عيمنحصر بفرد در ساخت قطعات گوناگون صنا يياي

د شده يكارگيري محصوالت تولبه . روند يجوامع بكار م

عدم  ،ينيست، مقاوم در برابر خوردگ عيكامپوزيت موضوع جديدي در صنا

در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر  قيفرابنفش، عا يپرتوها

خود رنگ بودن، عدم خود اشتعالي و مقاوم در برابر  

انتخاب بسيار  ييهوا ومختلف آب  طيدر شرا يآتش، وزن كم و عملكرد عال

  .باشند يم يعمران يها و پروژه

دريچـه منهـول و هنـدهـول

گزيبه جا ليو تما تيمحبوب

دروليو ه يكيمقاومت مكان

مختلف يها در رنگ ديتول

 شيدر حال افزا شيسافر

گريد ييايميو مواد ش يمريپل

 هيآب صنعت تهران با تك

در طراح يتيمحصوالت كامپوز

هر كاربر يانجام داده است و برا

مطابق با استانداردها يسفارش

كامپـوزيتمزايـاي دريـچه 

قرن است كه از ال كيحدود  در

استفاده م يو صنعت يمصرف

يميو ش يكيبه خواص مكان

جوامع بكار م رساختيمادر و ز

كامپوزيت موضوع جديدي در صنا

پرتوها ريعدم تاث ،يدگيپوس

 ،يحشرات و جوندگان موذ

آتش، وزن كم و عملكرد عال

و پروژه عيجذابي براي اغلب صنا

 



 

 

  وزيت 

  افتيقابل باز ريبه جهت استفاده از مواد غ

  يدياس يها و آب يدگيپوس

  جهت مقاومت در برابر نور آفتاب

  صفر ريباال و ز يو دما ييآب و هوا طيقابل استفاده در هر نوع مح

  باال يحال مقاوم در برابر فشارها ني

  شهر يساز بايبنا بر اصول ز

  چهيدر ياز رو هينقل لهيصدا در هنگام عبور وس

  كالف ييبدون جابجا چهي

 

وزيت ـچه كامپـاي دريـمزاي

 به جهت استفاده از مواد غ چهيضد سرقت بودن در

 پوس, يمقاوم در برابر خوردگ

 يآنتمواد  حاوي UV جهت مقاومت در برابر نور آفتاب

 قابل استفاده در هر نوع مح

 يو در ع چهيسبك بودن در

 بنا بر اصول ز چهيتنوع رنگ و طرح در

 صدا در هنگام عبور وس دياز تول يريجلوگ

 چهيدر يامكان هم سطح ساز

  

  

  

    



هاي  هاي متنوع توليد ميشود و امكان توليد آنها در ابعاد سفارشي جهت كاربرد

  و ديگر ابعاد سفارشي جهت كاربريهاي مختلف

   

 

  وزيت آب صنعت تهران

هاي متنوع توليد ميشود و امكان توليد آنها در ابعاد سفارشي جهت كاربرد هاي كامپوزيت آب صنعت تهران در كالسهاي مختلف، جهت كاربري

و ديگر ابعاد سفارشي جهت كاربريهاي مختلف ٣٥، ٦٠،  ٨٠وزيت آب صنعت تهران در ابعاد ـكـامپ 

وزيت آب صنعت تهرانـامپـك دريـچهانواع 

هاي كامپوزيت آب صنعت تهران در كالسهاي مختلف، جهت كاربري دريچه

 .خاص وجود دارد

 هاي گرد انواع دريـچه

 

  



هاي  سفارشي جهت كاربردهاي متنوع توليد ميشود و امكان توليد آنها در ابعاد 

  جهت كاربريهاي مختلف هاي متنوع

   

 

  متنوعآب صنعت تهران در ابعاد 

  وزيت آب صنعت تهران

هاي متنوع توليد ميشود و امكان توليد آنها در ابعاد  هاي كامپوزيت آب صنعت تهران در كالسهاي مختلف، جهت كاربري

هاي متنوع شكلو آب صنعت تهران در ابعاد هاي  انواع دريـچه

آب صنعت تهران در ابعاد آبرو هاي  انواع دريـچه

وزيت آب صنعت تهرانـامپـك انواع دريـچه

هاي كامپوزيت آب صنعت تهران در كالسهاي مختلف، جهت كاربري دريچه

 .خاص وجود دارد

انواع دريـچه

  

  



 تيوزـكامپ دريـچه يديتول يها كالس

  .گيرند توليد و بر اساس محل نصب و كاربرد ، انتخاب و مورد استفاده قرار ميكالس مختلف   ٦در  آب صنعت تيكامپوز هاي دريچه

  ها و دوچرخه سوارها جهت معابر پياده -تن  ١,٥با تحمل بار  A15:  ١ گروه

  ها ، نواحي نظير آن، نواحي پارك خودرو راه پياده - تن  ٢,٥با تحمل بار   B125:  ٢ گروه

  راه متر تا پياده ٠,٢رو   متر تا ماشين ٠,٥ها حداكثر  حاشيه جداول خيابان - تن  ٢٥بار  با تحمل  C250:  ٣ گروه

  اصلي يها رو خيابان جهت قسمت ماشين - تن  ٤٠بار  با تحمل   D400:  ٤ گروه

  ها ها و فرودگاه جهت نواحي تردد وسايل نقليه سنگين از قبيل لنگرگاه -تن  ٦٠بار  با تحمل   E600:   ٥ گروه

  ها جهت نواحي ويژه تحمل كننده وسايل نقليه سنگين همانند فرودگاه - تن  ٩٠بار  با تحمل   F900:   ٦ گروه

  

  

  

  

   



مطابق با , محكم كردن درب و كالف
قسمت  ايدرپوش  رمجازيغ يجداساز اي

   

 

 وزيتـه كامپچـنصب قفل و يا پيچ نگهدارنده دري

محكم كردن درب و كالف يها الزم باشد روش يكه در محل استفاده از درپوش مقررات خاص
ياز برداشتن  يريجلوگ لياز قب يمقاصد يلذا برا. باشد يم ري

 .باشد ازيمشبك ممكن است اجزا قفل كننده ن

نصب قفل و يا پيچ نگهدارنده دري

كه در محل استفاده از درپوش مقررات خاص يدر صورت
يپذ امكان يخاص طيشرا

مشبك ممكن است اجزا قفل كننده ن

  



 يستيالزاما با. نصب گردد ١٤٩٧٦به شماره  راني
ضخامت دال محاسبه  اتيابعاد و خصوص, وارده ي

. شود يدر نظر گرفته م متر يسانت ٢٠كمتر از آن حدود 
 

   

 

F900 , E600 , D400   براي , ميليمتر باشد ١٠٠بايد حداقل
كننده هنگام وصل و يا  جازميليمتر رسانده مشروط بر اينكه ميزان چسبندگي قاب توسط وسايل م

 

 هولمن يروبر  

يا ياستاندارد مل ايو   EN 124مطابق طرح مناسب در استاندارد
يكيباز تراف زانيبسته به م. اجرا گردد يدال بتن يحتما رو دي
كمتر از آن حدود  يمتر و برا يسانت ٢٥تن به باال ضخامت دال حدود  
 .شود يساخته م رهيدا ايو معموال بصورت مربع  ٣٥٠ مانيدال بصورت مسطح و با س

 F900 , E600 , D400هاي مربوط به رده )منهول (  رو هاي آدم

ميليمتر رسانده مشروط بر اينكه ميزان چسبندگي قاب توسط وسايل م ٧٥ميتوان عمق را به 
 .گيري در قاب بتني افزايش يابد

 تيوزـكامپ چهينصب در
مطابق طرح مناسب در استاندارد ديدرپوش مشبك با, قاب

يبا چهيتوجه نمود كه قاب در
٤٠ يها سكال يبرا شود يم
دال بصورت مسطح و با س نيا

  

هاي آدم عمق جاگذاري دريچه
ميتوان عمق را به   D400هاي رده

گيري در قاب بتني افزايش يابد هنگام قالب



ارائه  يمنيبه منظور ورود انسان مطابق با الزمات ا

هر طرف ( منگاهينش متريليم ٥٠باشد كه با احتساب 

 يها چهيدر زيسا يساز كسانياستاندارد در 

   

 

  تيكامپـوز ـچه

به منظور ورود انسان مطابق با الزمات ا... و  ي، چدن تيهندهول و منهول اعم از كامپوز

باشد كه با احتساب  متريليم ٦٠٠حداقل  ديبا يالملل نيو ب يهاى مل

استاندارد در  زيسا يها استفاده از درب. باشد متريليم ٦٥٠ يستيبا يدرب م

ـچهيدر نصب در يپارامتر لق

هندهول و منهول اعم از كامپوز يها چهيدر هيدهانه كل يطراح

هاى مل نامه نييآ يشده در استانداردها

درب م الفكقطر ) متريليم ٢٥

 .باشد يم تيكشور حائز اهم

 

  



با  يتيكامپوز يها درب ينيگزيجا طرح يها اقدام به اجرا
كار شده  ي ها كالف ييبه جابجا يازين گريطرح د
 .دينما هيخود را ته ازيتواند درب مورد ن

 .ديها خواهد گرد سازمان

 

 

ها اقدام به اجرا چهيدر يبردار رهبه يها نهيشركت آب صنعت تهران در جهت كاهش هز
طرح د نيدر ا هذايعل .است كالف نموده ييبدون جابجا يشكسته فلز
تواند درب مورد ن يبردار م بهره, قطر و ضخامت كالف يريگ اندازه

سازمان يها نهيهز يدرصد ٧٠طرح باعث كاهش  ني

 جايگزينيطرح 

شركت آب صنعت تهران در جهت كاهش هز
شكسته فلز اي يمفقود يها چهيدر

اندازه با در سطح شهر نبوده و فقط

يا ياجرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



   

  انواع آچـار 

   



   

 

 

 

  

  



به  رانيا ياستاندارد مل. است  رانيدر ا تيكامپوز چهيدر ديتول يدارنده نشان استاندارد مل نيشركت آب صنعت تهران اول

 ٦٧صفحه  ١-مطابق جدول ج( از تحمل بار مورد نظر ، و طبق متن استاندارد  نانيو جهت اطم  ١٤٩٧٦INSOشماره 

 .دهد يمعتبر تحت آزمون فشار قرار م كزخود را در مرا يديتول يها چهيدر) استاندارد ٦٨و 
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