


را براي اولين بار در ايران  تيكامپوز) حوضچه

ي از سازمان بردار دريافت پروانه بهرهآغاز نمود و پس از احداث كارخانجات خود در شهرك صنعتي اشتهارد موفق به 

  .باشد

شركت . ورانه در زمينه توليد محصوالت كامپوزيتي در سطح كشور بوده است

هاي دريچهو  )حوضچه(هندهول  ،و تجهيزات به روز توانسته است انواع منهول

را آغاز نموده كه اين  محصوالت جديد خود

مورد توجه  است كه ، تير برق كامپوزيت

  :هاي گوناگوني همچون 

  

 .گازرساني و مخابرات بكار رفته است

   

 

  بسمه تعالي
  

حوضچه(منهول، هندهول هاي چهيدرتوليد  ١٣٧٠شركت آب صنعت تهران از سال 

آغاز نمود و پس از احداث كارخانجات خود در شهرك صنعتي اشتهارد موفق به 

باشد و تنها دارنده استاندارد دريچه كامپوزيت در ايران مي

ورانه در زمينه توليد محصوالت كامپوزيتي در سطح كشور بوده استآاين شركت همواره واحد توليدي پيشرو و فن

و تجهيزات به روز توانسته است انواع منهول گيري از تكنولوژي آب صنعت تهران با بهره

محصوالت جديد خودتوليد  ١٣٩٥همچنين از سال  را در ابعاد مختلف توليد نمايد و

، تير برق كامپوزيتهول ، سايتمحفظه شير كامپوزيت ،اتاق تاسيسات 

  .مسئولين دولتي و خصوصي  نيز قرار گرفته است

هاي گوناگوني همچون  محصوالت متنوع شركت آب صنعت تهران در صنايع و سازمان

 نفت گاز و پتروشيمي 

 ارتباطات زير ساخت 

 )ها  شهرداري( خدمات شهري و شهرسازي 

  د توجه و استفاده قرار گرفته است و گاز تهران مور شركت ايرانسل و

گازرساني و مخابرات بكار رفته است ،انتقال فاضالب ،هاي گوناگون آبرساني

  

شركت آب صنعت تهران از سال 

آغاز نمود و پس از احداث كارخانجات خود در شهرك صنعتي اشتهارد موفق به 

و تنها دارنده استاندارد دريچه كامپوزيت در ايران مي صنايع و معادن گرديد

اين شركت همواره واحد توليدي پيشرو و فن

آب صنعت تهران با بهره

را در ابعاد مختلف توليد نمايد و كامپوزيت

 شاملمحصوالت جديد 

مسئولين دولتي و خصوصي  نيز قرار گرفته است

محصوالت متنوع شركت آب صنعت تهران در صنايع و سازمان

 آب و فاضالب  -

نفت گاز و پتروشيمي  -

 مخابرات -

ارتباطات زير ساخت  -

خدمات شهري و شهرسازي  -

شركت ايرانسل و و مشخصا

هاي گوناگون آبرساني در انواع پروژه

  



 ،ها در طول زندگي و پيشرفت شهري هندهول. شود دسترسي به تاسيسات كوچك طراحي و ساخته مي جهتهندهول 

هاي متنوع شده  هاي خاص براي كاربري دستخوش تغييراتي شده است كه اين تغييرات منجر به طراحي و توليد هندهول

شده است و در برخي  هاي سنتي استفاده مي ها از مصالح بنايي و به روش هاي گذشته جهت ساخت هندهول در سال. است

عديده در اجراي  اين امر باعث بوحود آمدن ايرادات و نواقصي. دكردن ساخته بتني استفاده مي هاي پيش موارد از هندهول

توان  يكه از آنها نم هستندهايي  داراي محدوديت يها و مصالح سنتي و قديم اين روش در ضمن .شده است ها مي پروژه

  .شوند اب كرد و هيچگاه برطرف نميناجت

اند كه منجر به  شيمي و مواد دچار تحولي عظيم شدههاي پيش ساخته با پيشرفت در علم  هاي اخير هندهول در سال

هاي  هايي مقاوم و بسيار مناسب با نوع پروژه شده است و استفاده هوشمندانه و آگاهانه از انواع اين هندهول توليد هندهول

  .رفه هستندهاي عمراني و تاسيساتي بسيار تاثيرگذار است و هم چنين كامال مقرون بص ساخته در سرعت اجراي پروژه پيش

  .توليد و به بازار عرضه نمود ،هاي كامپوزيت را طراحي آب صنعت تهران براي اولين بار در ايران انواع هندهول

   



در طراحي  در زمينه توليد محصوالت كامپوزيتها تجربه  آب صنعت تهران با تكيه بر دانش فني مديران و سال

تواند نوع خاصي هندهول با ابعاد كامال  مي يبفردي انجام داده است و براي هر كاربر ابتكار منحصر هاي كامپوزيت هندهول

هاي توليدي اين شركت  در اكثر هندهولو  هاي متنوع توليد نمايد با استانداردهاي معتبر جهاني و با رنگ سفارشي مطابق

  )دهد  به ميزاني كه استاندارد اجازه مي(  .ميتواند متفاوت باشد ها بنابر سفارش و كاربري  ميزان ضخامت و وزن هندهول

كه از هر دو نوع اين  شود ميطراحي و توليد  استوانه و مكعب آب صنعت تهران در دو شكل كلي هاي كامپوزيت هندهول

  .هاي متفاوت و يكساني استفاده نمود توان در پروژه ها مي هندهول

هـاي توليـدي    هاي آب صنعت تهران يكي از بارزترين مزاياي هنـدهول  قبل از پرداختن به جزئيات و معرفي انواع هندهول

و انـواع   ريزي در اطراف آن ندارند براي نصب دريچه نيازي به كالف و بتنها  اين هندهولاين شركت اين است كه 

ايـن مزيـت در نهايـت بـه     . هـا قـرار داد   نيـازي بـر روي هنـدهول    ها را به صورت مستقيم و بدون نياز به هيچ پيش دريچه

 .شود پروژه منجر ميو سرعت در اجراي تر منابع مالي  مديريت مناسب ،جويي صرفه

   



  ول دهــهنكـاربـرد 

ـ  ،يمخابرات يها برق و شبكه عيتوز ايدر خطوط انتقال  شتريب) كوچك يها حوضچه(ها  كاربرد هندهول  يهـا  نينصب دورب

نصـب  محل  ،ييروشنا يكابل كش يها شبكه ،يكيتراف گناليكنترل س يها شبكه ،تايو د ينور بريشبكه كابل ف ،مدار بسته

كه الزم است  ييها مكان ريو سا هاي نظارت و دسترسي سريع به تاسيسات كوچك محل ،و دسترسي به شيرآالت آبرساني

  .باشد يم ابديانتقال  ينيزممربوطه به صورت  هاي و لوله ها كابل

كـه   باشـد  يمـ  تاسيساتبه  يجهت دسترس ييبه فضاها ازيو اتصال ن ميتقس يها و در محل نيحالت در فواصل مع نيا در

  .شود ياستفاده م تيكامپوز هاي هندهولانواع از  يدسترس يبرا

   



  گازوئيل و بنزين

  راهي ندارند سطحي به داخل هندهول

 

  وزيت ـ

  مر مفيد بسيار طوالنيعوري اقتصادي و 

  تن  ٥٠يا فشار بار بيش از 

  وزن كم و سهولت در نصب

  و تجهيزات سنگين در هنگام نصب   عدم نياز به دستگاه

  بارگيري و حمل ،هاي جابجايي

  مقاوم در برابر خوردگي و امكان بكارگيري در شرايط مختلف

گازوئيل و بنزين ،مقاوم و عدم واكنش به مواد نفتي و شيميايي و اعم از نفت

  دم احتياج به پوشش داخلي و خارجي

  درگيري مناسب با بتن و آسفالت

  جويي در هزينه آن  عدم نياز به استفاده از كالف دريچه و صرفه

  درب با عملكرد چرخش  داراي پيچ نگهدارنده

  قابليت رديابي با دستگاه فلزياب

  قابليت تحمل باالي ضربات ناشي از تردد خودروهاي سنگين 

 سازي با خيابان به واسطه رينگ مخصوص

سطحي به داخل هندهولهاي  آب ،ها به دليل طراحي منحصر بفرد درب هندهول

 

ـكامپ  ـولدهـمزاياي هن

 وري اقتصادي و  حداكثر بهره

  يا فشار بار بيش از داراري تحمل

 وزن كم و سهولت در نصب

 عدم نياز به دستگاه

 هاي جابجايي كاهش هزينه

 مقاوم در برابر خوردگي و امكان بكارگيري در شرايط مختلف

 مقاوم و عدم واكنش به مواد نفتي و شيميايي و اعم از نفت

 دم احتياج به پوشش داخلي و خارجيع

 درگيري مناسب با بتن و آسفالت

 عدم نياز به استفاده از كالف دريچه و صرفه

 داراي پيچ نگهدارنده

 قابليت رديابي با دستگاه فلزياب

  قابليت تحمل باالي ضربات ناشي از تردد خودروهاي سنگين

 سازي با خيابان به واسطه رينگ مخصوص سطح امكان هم

 به دليل طراحي منحصر بفرد درب هندهول

 



اياي آن اين است كه به راحتي 

قابل حمل و نقل بوده و در زمان نصب نيازي به ماشين آالت سنگين  جهت 

شود و دقيقا بنا بر 

نصب قفل 

  

بكارگيري درپوش  ،دار مخصوص امكان نصب مفصل در داخل با واشر شيب

 )اي  استوانه(  كامپـوزيت 

اياي آن اين است كه به راحتي زاز م. بسيار سبك است

قابل حمل و نقل بوده و در زمان نصب نيازي به ماشين آالت سنگين  جهت 

  .باشد جاگذاري در محل نصب نمي

شود و دقيقا بنا بر  در ابعاد مختلف توليد مياي  هندهول كامپوزيت استوانه

  .نياز پروژه و درخواست كارفرما قابل توليد است

  ) الياف مصنوعي و رزين ( كامپوزيت 

  كامپوزيت

  قابل انتخاب توسط كارفرما ؛هاي مختلف

نصب قفل بصورت پيچ و مهره استيل يا آچار مخصوص؛ امكان 

  سوراخ ورودي از سطح 

  تن به انتخاب كارفرما ٤٠و  ٢٥ ، ١٢,٥مقاومت درب در برابر فشار سطحي 

امكان نصب مفصل در داخل با واشر شيب ،داراي نگهدارنده دپوي كابل با نصب پايه

  هاي ورودي پالستيكي مسدود كننده سوراخ

 

 سيلندري هنـدهـول

بسيار سبك است )حوضچه(هندهول اين 

قابل حمل و نقل بوده و در زمان نصب نيازي به ماشين آالت سنگين  جهت 

جاگذاري در محل نصب نمي

 هندهول كامپوزيت استوانه

نياز پروژه و درخواست كارفرما قابل توليد است

  كامپوزيت : جنس بدنه

  كامپوزيت: جنس درب

  هاي مختلف رنگ: رنگ درب

  بصورت پيچ و مهره استيل يا آچار مخصوص؛ امكان : قفل درب

  در دوطرف درب

  سوراخ ورودي از سطح  ٨داراي

  مقاومت درب در برابر فشار سطحي

 داراي نگهدارنده دپوي كابل با نصب پايه

پالستيكي مسدود كننده سوراخ

  

  



 

بكارگيري درپوش  ،دار مخصوص امكان نصب مفصل در داخل با واشر شيب

 كامپـوزيت

از مزاياي . همانند نمونه استوايي بسيار سبك است

آن اين است كه به راحتي قابل حمل و نقل بوده و در زمان نصب نيازي به 

  .باشد ماشين آالت سنگين  جهت جاگذاري در محل نصب نمي

شود و دقيقا بنا بر  در ابعاد مختلف توليد مي مكعبي

  .نياز پروژه و درخواست كارفرما قابل توليد است

  ) الياف مصنوعي و رزين ( كامپوزيت 

 كامپوزيت

  گالوانيزه گرم ٥نبشي آهني سايز 

  قابل انتخاب توسط كارفرما ؛هاي مختلف

استيل يا آچار مخصوص؛ امكان نصب قفل  بصورت پيچ و مهره

  سوراخ ورودي از سطح 

تن به انتخاب  ٤٠و  ٢٥ ، ١٢,٥مقاومت درب در برابر فشار سطحي 

امكان نصب مفصل در داخل با واشر شيب ،نگهدارنده دپوي كابل با نصب پايه

  هاي ورودي د كننده سوراخ

 

كامپـوزيت مكعبي هنـدهـول

همانند نمونه استوايي بسيار سبك است )حوضچه(هندهول اين 

آن اين است كه به راحتي قابل حمل و نقل بوده و در زمان نصب نيازي به 

ماشين آالت سنگين  جهت جاگذاري در محل نصب نمي

  مكعبيهندهول كامپوزيت

نياز پروژه و درخواست كارفرما قابل توليد است

  كامپوزيت : جنس بدنه

  كامپوزيت: جنس درب

  نبشي آهني سايز : جنس كالف درب

  هاي مختلف رنگ: رنگ درب

  بصورت پيچ و مهره: قفل درب

  در دوطرف درب

  سوراخ ورودي از سطح  ٨داراي

  مقاومت درب در برابر فشار سطحي

  كارفرما

  نگهدارنده دپوي كابل با نصب پايهداراي

د كننده سوراخپالستيكي مسدو



    



 

پيمانكاران ملزم به رعايت  ،هاي گازرساني

هاست كه در شبكه گازرساني كشور مورد استفاده قرار 

   

  )سايتهول ( گاز  كامپـوزيت

هاي گازرساني ت و در انجام پروژههاي انتقال گاز از اهميت بسيار بااليي برخوردار اس

باالترين سطوح استاندارد و رعايت كليه نكات ايمني هستند و استفاده 

ها  ترين اصول اين پروژه از مواد و مصالح درجه يك و مرغوب از اساسي

   وان اولين توليد كننده هندهولشركت آب صنعت تهران به عن

است از معدود مخصوص شبكه گازرساني ) 

باشد و آب صنعت تهران جزو  هاي مورد تائيد شركت گاز مي

  .ليست تامين كنندگان شركت گاز است

هاست كه در شبكه گازرساني كشور مورد استفاده قرار  سال ،كه به سايتهول معروف استشبكه گاز 

كامپـوزيت دهـولـهن

هاي انتقال گاز از اهميت بسيار بااليي برخوردار اس پروژه

باالترين سطوح استاندارد و رعايت كليه نكات ايمني هستند و استفاده 

از مواد و مصالح درجه يك و مرغوب از اساسي

  . است

شركت آب صنعت تهران به عن

) سايتهول(كامپوزيت 

هاي مورد تائيد شركت گاز مي هندهول

ليست تامين كنندگان شركت گاز است

شبكه گاز مخصوص   هندهول

  .گيرد مي



  فيبـر نــوريكامپـوزيت دهـول ـهن

نيازمند راهكاري در جهت افزايش سرعت در روند  ،در جهت ارائه خدمات به مشتركين OSPهاي  اهميت راهبردي پروژه

بايد به دنبال رويكرد  ،بدين منظور و جهت استفاده بهينه از زمان در اجرا. كند ها را ايجاب مي اندازي اين پروژه اجرا و راه

باشد و  ندارد ميهاي ساده و كارآمد و استا سازي روش مديريت كيفيت همراه با پياده ،سازي فرآيندهاي پيچيده پروژه ساده

  .هاي كاري مختلف بود نوآوري و خالقيت در حوزه ،ها با بكاربردن ابتكار سازي فعاليت همچنين در پي بهينه

دو  ،هاي فيبرنوري در پروژه) هندهول(شركت آب صنعت تهران پس از بررسي مشكالت اجرايي در نصب حوضچه كوچك 

طراحي و توليد نموده است كه  ،هاي فيبرنوري شهري جهت اجرا در پروژه با مشخصات متفاوت) هندهول ( نمونه حوضچه 

  .داده شد توضيح هاي توليدي اين شركت پيشتر انواع هندهول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  



    

 



    



  هاي آب صنعت تهران با استفاده از هندهول FTT-Xهاي  تصاوير برخي از پروژه

  

   

 



  هاي آب صنعت تهران استفاده از هندهول با FTT-Xهاي  تصاوير برخي از پروژه

  

   

 



 

 هاي آب صنعت تهران با استفاده از هندهول FTT-Xهاي  تصاوير برخي از پروژه

  

  

   



  با استفاده از هندهول  اجرا شده هاي تصاوير برخي از پروژه
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