


آنچــه امــروز موجــب رشــد و توســعه یــک کشــور میشــود، اســتفاده درســت 
ــر  ــه در ه ــت ک ــی اس ــزرگ و کوچک ــای ب ــازمان ه ــه س ــک ب ــع و کم از مناب
ارگونومــی کســب و کاری موجــب افزایــش تــوان عملیاتــی و بهــره بــرداری 

ــا ارائــه خدمــات مــی شــوند. بیشــتر در زمینــه ســاخت و تولیــد و ی

از  اســتفاده  بــا  ایپاکــو  شــرکت 
تجربــه حضــور 15 ســاله مدیــران 
خوبــی  بــه  عرصــه  ایــن  در  خــود 
تولیدکننــدگان اصلــی و واقعــی را 
مــی شناســد و اطمینــان دســت اول 
ــما  ــه ش ــوالت را ب ــن محص ــودن ای ب

ــش مــی دهــد. ــه دان ــکا ب ــا ات ــو ب ــرکت ایپاک ش
مهندســان پلیمــر فعــال در مجموعــه 
خــود و بــا ارتباطــی کــه بــا معتبرترین 
هــای  شــرکت  و  هــا  آزمایشــگاه 
بازرســی ایــن صنعــت دارد وجــود 
ســاخته  و  کیفیــت  بــا  محصــوالت 
ــو و مطابقــت  ــه ن ــواد اولی شــده از م
ــی را  ــتانداردهای مل ــات اس ــا الزام ب

ــد. ــی کن ــن م تضمی ایپاکــو بــا اســتفاده از ســاز و کار 
جهــت  شــده  طراحــی  مالــی  هــای 
بــرای  اعتبــاری  خطــوط  ایجــاد 
و  لولــه  خریــداران  و  پیمانــکاران 
ــی  ــار مال ــن ، فش ــی اتیل ــاالت پل اتص
وارده بــه مصــرف کننــدگان نهایــی را 

رســاند. خواهــد  حداقــل  مــا بــا پیــاده ســازی فراینــد کامــاً بــه 
علمــی در حــوزه زنجیــره تامیــن و 
دســته بنــدی منطقــه ای آنهــا و بــا 
شــناخت کافــی از تولیــد کننــدگان 
اســتان هــای مختلــف مناســب تریــن 
و نزدیــک تریــن تولیــد کننــده را 
ــی را  ــه حمــل حداقل انتخــاب و هزین
بــرای محصــوالت خــود بوجــود آورده 
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خدمـات مـا
تولید و تامین

شرکت ایپاکو

افــزون  روز  رشــد  بــه  توجــه  بــا  امــروزه 
و  کاال  تامیــن  و  تولیــد  ماهیــت  تکنولــوژی، 
خدمــات بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت 
ــه  ــن کاال ب ــد و تامی ــد خری ــه فرآین ــوری ک ، بط
منظــور بــاال بــردن قــدرت کنتــرل عملیاتــی 
ــازی  ــل س ــزی و حداق ــه ری ــهیل در برنام ، تس
ریســک موفقیــت پــروژه هــا بــه کارگــروه هــای 
ــود. ــی ش ــپرده م ــازمانی س ــرون س ــی ب تخصص

انجــام دقیــق و برنامــه ریــزی شــده پروســه 
کاهــش  و  کنتــرل  در  مهمــی  نقــش  تامیــن، 
هزینــه هــا، و افزایــش بهــره وری در عملکــرد 
ــن رو  ــت. از ای ــد داش ــا  خواه ــروژه ه ــی پ کل
فرآینــد تامیــن بســیار حســاس و در عیــن حــال 
دشــوار اســت کــه مســتلزم  بکارگیــری توانایــی 
ــات  ــتفاده از ارتباط ــی و  اس ــی، تجرب ــای علم ه
موثــر در میــان تولیــد کننــدگان کاال و ارائــه 

ــد. ــی باش ــات م ــدگان خدم دهن



ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از پرســنل بــا تجربــه و دارای دانــش تخصصــی و 
مرتبــط و بــا بــه خدمــت گرفتــن نیــروی اجرایــی کار آزمــوده و در اختیــار داشــتن 
تجهیــزات و ماشــین آالت الزم آمادگــی طراحــی و اجــرای پــروژه هــای مختلــف را 

دارد، پــروژه هایــی نظیــر
    ســاخت ســازه هــای هیدرولیکــی شــامل بنــد هــا، کانــال هــای انتقــال 

هــا کننــده  پل،تنظیــم  و  کالــورت  روبــاز،  آب،زهکشــی 
    ترانشــه کاری ، لولــه گــذاری و جوشــکاری هیدرولیــک لولــه پلــی اتیلن)خطــوط 

انتقال(
    طرح های انتقال لوله پلی اتیلن گاز رسانی و توزیع شهری 

     پــروژه هــای انتقــال فاضــاب ) لولــه پلــی اتیلــن دوجــداره کاروگیت-منهــول( 

بــه روش ترانشــه رو بــاز و لولــه رانــی
     شبکه های زهکشی زیر سطحی

     خطوط اطفای حریق پر فشار

     طراحی و ساخت ایستگاه پمپاژ

طراحی و اجرا  



محصوالت :
لوله و اتصاالت پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی

اتصاالت پیچی پلی اتیلن

اتصاالت جوشی پلی اتیلن
   اتصــاالت جوشــی پلــی اتیلــن بــه روش تزریــق و قالــب تــا  ســایز 400 میلیمتــر مطابــق 

INSO 14427-3 ، ISO 4427-3  با اســتاندارد

ــا  ــات فیــوژن ب ــرش و جــوش ب   اتصــاالت جوشــی دســت ســاز توســط دســتگاه هــای ب

اســتفاده از لولــه پلــی اتیلــن بــا کیفیــت طبــق اســتاندارد  DIN 16963 تــا ســایز 1400 

میلیمتــر

DIN 8074  و  INSO 14427-2  تولید بر اساس استاندارد

تا سایز 1400 میلیمتر

دارای بیمه نامه  تضمین کیفیت  کاال

اتصاالت پیچی پلی اتیلن مخصوص لوله پلی اتیلن تا سایز 125 میلیمتر



اتصاالت الکتروفیوژن
   تامیــن معتبــر تریــن اتصــاالت الکتروفیــوژن ســاخت ایــران و وارداتــی  شــامل 
کوپلــر الکتروفیوژن,کــپ الکتروفیــوژن, ســه راه مســاوی و تبدیلــی الکتروفیــوژن ,زانــو 

الکتروفیــوژن , زیــن انشــعاب یــا تــی ســرویس پلــی اتیلــن جهــت اســتفاده بــرای لولــه 

پلــی اتیلــن گازرســانی

لوله پلی اتیلن چند الیه
ــه و اســتفاده از مســتربچ  ــه شــامل ســه الی ــک جــداره ســه الی ــن ت ــی اتیل ــه پل     لول
هــای خــاص و متنــوع جهــت کاربــرد هایــی نظیر:اســتفاده بــه عنــوان غــاف شــیر خــودکار 

نســوز در طــرح هــای آبیــاری بارانی،انتقــال ســیاالت دوغابــی و جامد،انتقــال آب داغ و 

ســیاالت نفتــی و مــواد شــیمیایی بســیار خورنده،انتقــال آب آشــامیدنی ســالم در مناطــق 

گرمســیری کشــور.

لوله پلی اتیلن گازرسانی
   لولــه پلــی اتیلــن گاز رســانی از ســایز 25 میلیمتــر تــا 225 میلیمتــر طبــق اســتاندارد     
IGS-MS-PL-014  شــرکت ملــی گاز ایــران بــا اســتفاده از بــا کیفیــت تریــن مــواد اولیــه 

ــی اتیلن پل



لوله دوجداره اسپیرال
   لولــه پلــی اتیلــن دو جــداره اســپیرال تــا ســایز 2600 میلیمتــر بــا 
مقاومــت حلقــوی بــاال مناســب جهــت اســتفاده در پــروژه هــای انتقــال آب، 

اســتفاده بــه عنــوان پــل، قطعــه اولیــه تولیــد مخــرن پلــی اتیلــن و ســپتیک 

پلــی اتیلــن

لوله دوجداره کاروگیت
ــی  ــت پل ــه کاروگی ــاب لول ــال فاض ــای انتق ــروژه ه ــتفاده در پ ــت اس    جه
ــه  ــق اســتاندارد ب ــر مطاب ــا 1200 میلیمت ــر ت ــن از ســایز 110 میلیمت اتیل

ــه. ــاالت مربوط ــدی و اتص ــر آب بن ــر و واش ــراه کوپل هم



 Rotational(تولیــد منهــول پلــی اتیلــن دو جداره اســتاندارد به روش روتاری مولــدی   
Molding( بــه صــورت تکــه ای  پیــش ســاخته و قابــل اســمبل شــدن توســط پیــچ و مهره 

و واشــر آب بنــدی EPDM بــا اســتفاده از مــواد اولیــه پلــی اتیلــن بــا کیفیــت)3840 

پتروشــیمی تبریــز و مــواد مشــابه خارجــی و مســتربچ( و دارای مقاومــت بــاال در برابــر 

UV اشــعه

منهول، مخزن و سپتیک تانک پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن روتاری مولدینگ چند تکه

منهول پلی اتیلن دو جداره اسپیرال )یکپارچه(
   منهــول دوجــداره پلــی اتیلــن یکپارچــه ، ایــن نــوع منهــول بــه طــور مســتقیم از لولــه 
پلــی اتیلــن دوجــداره اســپیرال و یــا از لولــه هــای کرتیــوب دار تولیــد مــی شــود. مزایــا 

ــن در قســمت مقــاالت ســایت شــرکت  ــی اتیل ــواع منهــول پل و معایــب هــر کــدام از ان

تکتــا تامیــن آتیــه میهــن )ایپاکــو( بــه تفصیــل قابــل دســترس اســت.

دریچه منهول چدنی
   دریچــه منهــول و دریچــه بازدیــد  چدنــی کاس دار ضــد ســرقت  در دو نــوع گــرد و 

مربــع بــا کاف  طبــق اســتاندارد . فشــار قابــل تحمــل تــا 120 تــن.

دریچه منهول
دریچه منهول و بازدید کامپوزیت

EN 124 ClassA-E   مطابق استاندارد BMC  تولید دریچه منهول کامپوزیتی به روش   
 ASTM  306-05  تحمــل بــار 1/5 ، 12/5 ،25 و 40 و 60 و 90 تــن



مخازن دوجداره پلی اتیلن
ــی  ــپیرال پل ــداره اس ــه دوج ــط لول ــتاندارد توس ــن اس ــی اتیل ــداره پل ــازن دو ج ــد مخ    تولی

ــر ــر 2400 میلیمت ــا قط ــن ت اتیل

سپتیک تانک پلی اتیلن
   تولیــد ســپتیک پلــی اتیلــن دو جــداره بــه عنــوان یــک واحــد پیــش تصفیــه جهــت کاهــش 

بــار آلودگــی فاضــاب.

در ایــن روش فاضــاب بــه کمــک فرآینــد ته نشــینی، شناورســازی و توســط میکروارگانیســم 

هــا تصفیــه می شود.ســپتیک تانــک هــای پلــی اتیلــن بــه منظــور جمــع آوری موقــت فاضــاب 

در محیــط هــای کارگاهــی، ســاختمانی و پــروژه هــا کاربــرد دارد. 

لوله و اتصاالت پی وی سی
U-PVC لوله و اتصاالت

   اســتفاده از لولــه هــای U-PVC درانتقــال فاضــاب زیــر زمینــی، انتقــال آب و ســاختمان 
شــامل لولــه پــی وی ســی فشــار قــوی )چســبی و اورینگــی و ســاده(

لوله پی وی سی فاضابی-ساختمانی)پوش فیت سایلنت و خود اطفاء(

لوله upvc جداره چاه 

 DIN 4925  شیار دار و ساده طبق استاندارد

لوله  UPVC زهکشی   با پوشش الیاف و ساده

لوله UPVC جهت محافظت کابل برق و فیبر نوری)ساب داکت(



    لولــه هــای فــوالدی اســپیرال تولیــد شــده از ورق هــای فــوالدی از ضخامــت 4 میلیمتــر تــا 

AWWA-C200  10 میلیمتــر از ســایز 14 اینــچ تــا 120 اینــچ طبــق اســتاندارد

 ISIRI3765 لوله های گالوانیزه سبک و سنگین طبق استاندارد    

AWWA-C200-97-API5LPSL2IPS

لوله و اتصاالت فوالدی
و  اینــچ   24 تــا   6 قطــر  از  مســتقیم(  دار  )درز   ERW فــوالدی  هــای  لولــه   
و  لولــه   ایــن  تولیــد  اســتاندارد هــای  تــا 20 میلیمتــر طبــق  از 4 میلیمتــر  ضخامــت 

AWWA-C200-97-API5LPSL2IPS مخصوص خطوط انتقال نفت و گاز و انتقال آب .

لوله فوالدی بدون درز مانیسمان
    لولــه هــای فــوالدی بــدون درز از ســایز 3/8 اینــچ تــا 24 اینــچ جهــت مصــرف در صنایــع 
ــف  ــای مختل ــت در رده ه ــال( و نف ــازل و انتق ــرای من ــهری ب ــبکه گاز ش ــی ش ــه کش گاز )لول

ISIRI3360 -IGS ISIRI3574 فشــاری  طبــق اســتاندارد



    شیر فلکه کشویی 
    شیر فشار شکن

    شیر یک طرفه
    شیر تخلیه هوا 
    شیر پروانه ای

    شیر توپی 
    شیر سوزنی

    شیر آتشنشانی
    شیرهای تثبیت کننده فشار و دبی

    شیر آالت برنجی
    شیر آالت پلیمری

    شیر های کنترل اتوماتیک

   لوله های فوالدی آلیاژی جهت مصارف صنعت نفت و صنایع غذایی

    انواع فلنج فوالدی و بک رینگ فوالدی

    تبدیل و زانو و سراه و...

فیتینگ فوالدی کربن استیل و استنلس استیل    
   , ASME , DIN  طبق استاندارد های   DIN2544-DIN2527-DIN2634-DIN255

اتصاالت چدنی
    اتصــاالت چدنــی تولیــدی بــه روش ریختــه گری جهــت مصارف انتقال آب و کشــاورزی 

INSO 3732-1393   و  ISO 2531  طبق استاندارد

شیر آالت
انواع شیرآالت با کاربرد های مختلف در صنایع  



 دستگاه جوش هیدرولیکی پلی اتیلن
 دستگاه جوش الکتروفیوژن

 انواع لوله بر
 اسکوئیزر

 کلمپ جوشکاری الکتروفیوژن

دستگاه و تجهیزات 



ابزار دقیق 
فلـو                                                                                  

میکرومترها

کولیس ها

گیج ها 

گونیاها 

عمق سنج

فلومتر کورپولیس                                                                            
فلومتر روتاری               

فلومتر ورتکس
فلومتر الکترومغناطیسی

اختاف فشار 
 فلومتر حرارتی

کولیس های ساده 
کولیس های عقربه ای                                                     

کولیس های دیجیتال
لوازم جانبی

سیرکومتر ها

میکرومترهای ساده
میکرومترهای دیجیتال

لوازم جانبی 

گیج های عقربه ای
گیج های دیجیتال

 لوازم جانبی

ابزارهای نشانه گذاری
تجهیزات بازرسی

ابزارهای انتقال دهنده

عمق سنج ساده 
عمق سنج دیجیتال

خا
گیج خا

 فشار سنج
پمپ خا

ترنسمیتر
اختاف فشار                                                                           
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