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محصوالت خانگی پیاکو

پیاکو در سال  ۱۳۹۶به منظور ارائه محصوالت پرکاربرد و مدرن در صنعت تأسیسات و ساختمان و با هدف ارائه
راهکارهای نوین ،خالقانه ،مؤثر و سبز به مشتریان راهاندازی شده است .در اولین سال فعالیت ،این شرکت با
ارائه محصوالت شرکت های  RBMو  EUROTISایتالیا و  ADEYانگلستان فعالیت خود را در زمینه گرمایش و
راهکارهای نوین آن آغـاز نمود .پیاکو در سـال  ۱۳۹۷با هدف گستـرش سبد محصـوالت خود در زمینــههای
سرمایــش و خودرو ،محصــوالت  ERRECOMایتالیا را به مشتریان خود ارائه نموده است .همچنین در این
سال اقدام به طراحی ،ثبت و تولید فیلتر مغناطیســی مدار گرمایـش با نام

نمود .در سال  ،98پیاکو

در راستای تکمیــل محصـوالت خود ،کیـت شستشـوی مدار گرمایش و فیلتر مغناطیسـی موتورخانه از
سایز  1اینـچ تا  8اینـچ را به بازار عرضـه نمود .در همین سال ،با همکاری یکی از پیشروترین شرکتهای
انگلیسی در زمینه تولید محلولهای افزودنی سیستم ،اقدام به تولید محلول محافظ و محلول نشتیگیر مدار
گرمایش نمود.
مشتریان ما فروشندگان ،ارائهدهندگان خدمات و کاربران سیستمهای سرمایـشی ،گرمایشـی و خودرو هستند
و رسالت ما ارائه بهترین و حرفهای ترین محصوالت و خدمات به مشتریان میباشد .از ارزشهای کلیدی در
توسعه پیاکو کمک به حفظ محیط زیست ،حفظ سرمایه مشتریان و توسعه پایدار مبتنی بر ارزشها میباشد.

محصوالت خانگی پیاکو
 ۶فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش (مگی)
 ۸فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش (مگی)۲
 ۱۰فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش (مگ پرو)
 ۱۲فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش و سرمایش (مگنوس)
 ۱۴محلول محافظ (مخصوص سیکل بسته)
 1۶محلول شستشو (مخصوص سیکل بسته)
 ۱۸محلول نشتیگیر (مخصوص سیکل بسته)
 ۲۰کیت شستشوی مدار گرمایش (دوال واش)
 ۲۲فیلتر پلی فسفات هوشمند (پلیدو)
 ۲۴شیر زانو قفلی رادیاتور (کالدو)
 ۲۶چکش لرزه ای رادیاتور (ویبرامکس)
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طرح مشکل

آسیب ناشی از وجود رسوبات فلزی در سیستم

طرح مشکل
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آسیب ناشی از وجود هوا در سیستم

در مدار گرمایش ،زمانی که رسوب فلزی (مگنتـایت یا زنگ آهـن) بر روی سطـح فلــز
می چسبـد ،بـاعـث پدیـدار شـدن دو ناحیــه آب  -رسوب و رسوب  -فلز می گردد که

ایجاد صدا در پمپ:

خوردگی بیشتر سطح فلز شده و در نتیجه باعث ضعیف تر شدن و حتی سوراخ شدن

وجود هوا در سیستم گرمایش و یا سرمایش ،یکی از دالیل ایجاد صدای نامطلوب در پمپ حین کارکرد میباشد.

این دو ناحیه دارای بار الکتریکی مخالف هستند .وجود بار الکتریکی مخالف عامل
فلز ،آسیب به سایر قطعات موجود در سیستم (پمپ ،مبدل اصلی ،مبدل ثانویه ،شیر سه
راهه و رادیاتورها) و از کار افتادن کل سیستم می گردند .در نتیجه رسوبات فلزی باید
در سریعترین زمان ممکن بهطور کامل از مدار گرمایش حذف شوند ،در غیر این صورت
عالوه بر امکان آسیب رساندن به قطعات ،خود باعث تسریع فرآیند خوردگی میشوند.

گرفتگی و خراب شدن پمپ ،شیر سهراهه و حتی شیر رادیاتور:

گرم شدن بیش از حد محفظه احتراق (افزایش خوردگی در مبدل حرارتی و مشعل):
خوردگی ناشی از هوا ،به علت وجود اکسیژن موجود در آن رخ میدهد .این خوردگی میتواند باعث ضعیف شدن و حتی خرابی قطعات سیستم،
لوله و اتصاالت ،رادیاتور و مشعل (برنر) شود.

در طول زمان ،رسوبات فلزی تحت تأثیر میدان مغناطیسی در پمپ انباشته میشوند و در نتیجه باعث ایجاد صدا و خرابی پمپ میگردند.
گرفتگی ،ایجاد صدای نامناسب و خراب شدن پمپ و شیر سهراهه و همچنین شیر رادیاتور (مخصوصاً از نوع ترموستاتیک) از نتایج انباشت
رسوبات فلزی در این تجهیزات میباشد.

کاویتاسیون:
خوردگی ناشی از کاویتاسیون باعث ایجاد لرزه و صدا در قطعات میگردد .عالوه بر این ،وقوع کاویتاسیون باعث ایجاد تخلخل در سطوح ،عملکرد نامناسب
پمپ و شیر سهراهه خواهد شد.

کاهش بازده گرمایی مبدل اصلی ،مبدل ثانویه و رادیاتور:
تشکیل الیهی رسوب و یا تهنشینی رسوب فلزی در مبدلهای حرارتی و رادیاتورها ،باعث کاهش سطح تبادل حرارت ،جذب حرارت توسط این رسوبات و در نتیجه کاهش قابل مالحظه جریان ،راندمان و عملکرد
مبدلها میشود .همچنین برای رسیدن به توزیع حرارتی مطلوب در صورت وجود رسوبات فلزی در رادیاتور و مبدلها ،میبایست دمای تنظیمی را باالتر قرار داده که این امر موجب افزایش مصرف گاز میگردد.
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فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش (مگی)

www.pyaco.ir

جلوگیری صددرصدی از خرابی قطعات پکیج شوفاژ دیواری

خانگی

طراحی محفظه این فیلتر بهگونه ای است که سرعت چرخش آب در آن کاهش یافته و ذرات ناخالصی در

آن معلق خواهد شد .آهنربای داخل فیلتر ،با قدرت  12000گاوس تمام ناخالصیهای فلزی داخل مدار گرمایش
را جذب مینماید .یک توری با مشبندی مناسب ( 800میکرومتر) برای جذب تمام ناخالصیهای غیرفلزی مدار
گرمایش ،درون فیلتر تعبیه شده است.

محافظت

مزایا و مشخصات فنی:

محفظه فیلتراسیون

•ابعاد بسیار کوچک

•بدنه پلیمر  PA66با  %30الیاف شیشه

برچسب محصول دارای شماره

•کارتریج فیلتر از جنس استیل ضد زنگ AISI 304

سریال اختصاصی

•واشر درزبند از جنس EPDM

•اتصاالت رزوهای MF UNI-EN-ISO 228

توری با مش  800میکرومتر

•تست شده در فشار  7بار

استیل ضد زنگ

•محدوده مناسب فشار  4بار

اورینگ آببندی

•دمای عملکرد از  0تا  90درجه سانتیگراد

•قدرت آهنربایی  12000گاوس

درپوش مجهز به آهنربای

نئودیمیوم با قدرت  12000گاوس
آچار مگی

مگــی (

نصب در مسیر برگشت گرمایش

) ،بهتریــن روش بــرای حــل مشــکالت ناشــی از انــواع ناخالصــی در مــدار گرمایــش از

قبیــل رســوب فلــزی ،الی و لجــن ،باقیماندههــای نــوار تفلــون ،خــاک ،شــن و ماســه و  ...اســت .بــه لطــف
اســتفاده از فیلتــر مغناطیســی همــه ذرات ناخالصــی سیســتم جــذب شــده و از چرخــش مجــدد آنهــا در

سیســتم جلوگیــری میشــود؛ در نتیج ـهی نصــب ایــن فیلتــر ،عمــر مفیــد پکیــج بــاال رفتــه و عــدم خرابــی

پمــپ ،مبــدل اصلــی ،مبــدل ثانویــه و شــیر س ـهراهه تضمیــن خواهــد شــد .عــاوه بــر عــدم خرابــی پکیــج،
کاهــش چشــمگیر مصــرف گاز ،یکنواخــت بــودن دمــای آب گــرم بهداشــتی و توزیــع حــرارت مناســب در

ســاختمان ،از نتایــج نصــب ایــن فیلتــر در مســیر برگشــت گرمایــش میباشــد .ایــن محصــول در دســته
«محافظــت» از چهارگانــه پیاکــو میباشــد.
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نام محصول

کد سفارش

سایز اتصاالت

تعداد در کارتن

مگی

70727
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استوانه نمایشی (لگی)

50727

-

1

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.
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فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش (مگی)2
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جلوگیری صددرصدی از خرابی قطعات پکیج شوفاژ دیواری

خانگی

قدرت میدان مغناطیسی این فیلتر همانند تمامی فیلترهای ساخت پیاکو  ۱۲۰۰۰گاوس بوده و به لطف استفاده از

مهره هرزگرد در ورودی و خروجی این فیلتر ،سرعت و راحتی تکنسین در نصب فیلتر بسیار باالست و وجود کلیپ
بجای رزوه باعث تسهیل و سرعت باال در سرویس کردن فیلتر می گردد.

میله مگنت آهنربا

همانند مگی این محصول نیز تنها با یک واسطه به جمع آوری رسوبات فلزی و الی و لجن سیستم می نماید ولی

محافظت

میله آهنربایی تنها با یک چرخش دست ،از درب فیلتر جدا گردیده تا به سادگی بتوان شستشوی رسوبات جمع
آوری شده را انجام داد.

توری با مش  800میکرومتر
استیل ضد زنگ

درب فیلتر

مزایا و مشخصات فنی:

برچسب محصول دارای شماره

•کوچکترین فیلتر موجود در بازار ایران

سریال اختصاصی

•اتصال کلیپی درب به بدنه برای نصب و سرویس سریع و راحت
•میله مگنت جدا شونده از درب ،برای سرویس سریع و آسان
•فیلتر صافی از جنس استیل ضد زنگ 304L

مهره هرزگرد

اورینگ آببندی

•اورینگ از جنس EPDM

•امکان استفاده از دو اورینگ آب بندی
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محفظه فیلتراسیون

•اتصاالت رزوه ای هرزگرد M UNI-EN-ISO228
•تست شده در فشار  ۷بار
•حداکثر فشار کاری  3بار

•دمای کارکرد از  ۰تا  ۹۰درجه سانتیگراد

کلیپ  Uشکل

•قدرت آهنربایی  ۱۲۰۰۰گاوس

نصب در مسیر برگشت گرمایش

امــروزه نصــب فیلتــر مغناطیســی مــدار گرمایــش بــا هــدف محافظــت از قطعــات داخلــی پکیــج شــوفاژ

دیــواری بــه عنــوان یکــی از ضــروری تریــن تجهیــزات جانبــی نصــب پکیــج شــوفاژ دیــواری لحــاظ مــی

گــردد .پیاکــو بــه عنــوان اولیــن معرفــی کننــده و تولیــد کننــده ایــن ســری محصــوالت بــه بــازار تاسیســات

ایــران و بــا توجــه بــه ســابقه  ۴ســاله در ارائــه ایــن محصــوالت ،نســل دوم فیلتــر مغناطیســی مگــی را بــا
هــدف ســرعت در نصــب و ســرویس ارائــه نمــوده اســت.

بـا توجـه به گزارشـات نصـب همـکاران ،در خصوص جذب فـوق العاده فیلتر مگی نسـبت به همـه محصوالت

موجـود در بـازار ایـران و درخواسـت هـا نسـبت بـه ارتقـای مگـی ،فیلتـر مغناطیسـی مگـی [ 2

راهی بازار شـده اسـت.
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نام محصول

کد سفارش

سایز اتصاالت

تعداد در کارتن

مگی 2

80492
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استوانه نمایشی (لگی)

50727

-

1

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.
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فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش (مگ پرو)
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جلوگیری صددرصدی از خرابی قطعات پکیج شوفاژ دیواری

خانگی

فیلتر مگ پرو بهترین راهحل برای محافظت از پکیج در مقابل همه رسوبات و ناخالصیهای موجود در مدار
گرمایش میباشد .این فیلتر با در نظر گرفتن ویژگیهای مطلوب و درخواستی تکنسینهای خدمات و بر

اساس تجربیات گذشته در ساخت اولین فیلتر مغناطیسی ایران (مگی) در ابعاد کوچک و فشرده فیلتر و
قابلیت نصب در فضاهای کوچک و فشرده ،طراحی و تولید شده است.

محافظت

مزایا و مشخصات فنی:

ورودی آب محتـوی

خروجــی آب عــاری

ناخالصیهای فلزی و غیرفلزی

از ناخالصــی

دکمه جهت آزادسازی مخزن
برای تمیز کردن فیلتر

• 60درصد قویتر از تمامی فیلترهای مغناطیسی موجود در بازار

•جلوگیری از خرابی قطعات حساس پکیج شوفاژ دیواری از قبیل پمپ ،شیر سهراهه و مبدلهای حرارتی
•سرعت باالی نصب با قابلیت نصب در هر جهت دلخواه

توری با مش  800میکرومتر

•قابلیت نصب در کمترین فضا

استیل ضدزنگ برای جمعآوری

پوشش آهنربا برای راحتی در تمیز کردن فیلتر

•مجهز به روکش آهنربا جهت سهولت در هنگام تنظیف فیلتر

رسوبات غیرفلزی

•عدم انسداد مسیر عبور آب حتی در صورت عدم سرویس بلندمدت

•جمعآوری کلیه رسوبات و ناخالصیهای سیستم اعم از فلزی و غیرفلزی

•افزایش طول عمر پکیج شوفاژ دیواری

آهنربای نئودیمیوم با

•گستره دمایی  -4تا  90درجه سانتیگراد

قدرت  12000گاوس

•تست شده در فشار  7بار

•حداکثر فشار کاری  4.5بار

شیر تخلیه برای تخلیه
آب درون فیلتر

محل انباشت رسوبات
غیرفلزی

نصب در مسیر برگشت گرمایش

رســوبات فلــزی و غیرفلــزی موجــود در مــدار گرمایــش (مــدار شــوفاژ) ،مهمتریــن عامــل خرابــی پمــپ،
شــیرآالت ،مبدلهــای حرارتــی و قطعــات پکیــج شــوفاژ دیــواری میباشــند.

مــگ پــرو [

] بهتریــن راهحــل بــرای محافظــت از پکیــج در مقابــل همــه رســوبات و

نام محصول

کد سفارش

سایز اتصاالت

تعداد در کارتن

درخواســتی تکنســینهای خدمــات و براســاس تجربیــات گذشــته در ســاخت اولیــن فیلتــر مغناطیســی ایــران

مگ پرو

39268

”3/4

18

در بــاز کــردن و تمیــز کــردن ،تخلیــه ســاده آب فیلتــر ،عــدم انســداد مســیر در صــورت عــدم ســرویس بلندمدت

استوانه نمایشی (لگی)

50727

-

1

ناخالصیهــای موجــود در مــدار گرمایــش میباشــد .ایــن فیلتــر بــا درنظــر گرفتــن ویژگیهــای مطلــوب و

(مگــی) ،از قبیــل  60درصــد قــدرت بیشــتر نســبت بــه تمامــی فیلترهــای موجــود در بــازار ،تنــوع نصــب ،راحتی
فیلتــر ،نصــب ســریع ،ابعــاد کوچــک و فشــرده فیلتــر و قابلیــت نصــب در فضاهــای کوچــک و فشــرده ،طراحی

3

2

1

و تولیــد شــده اســت.

10

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.
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فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش و سرمایش (مگنوس)

www.pyaco.ir

جلوگیری صددرصدی از خرابی قطعات پکیج شوفاژ زمینی

خانگی

مزایا و مشخصات فنی:

•ایدهآل برای پکیجهای زمینی ،پکیج شوفاژ دیواری توان باال و موتورخانههای مجهز به پکیجهای آبشاری

محافظت

Magnus

•مخصوص سیستمهای نیمهصنعتی با سایز لوله یک اینچ

•ایدهآل برای موتورخانههای کوچک
•قابل نصب برای مینیچیلرها

•جلوگیری از نوسان دمای آب گرم بهداشتی (مصرفی) در نتیجه جلوگیری از نشست رسوب در مبدل و منبع کویلی
•محافظت از قطعات حساس موتورخانه از قبیل پمپ سیرکوالتور ،مبدلهای حرارتی و شیرآالت

•ثابت نگه داشتن راندمان و توان حرارتی موتورخانه در طول زمان
•کاهش صدای کارکرد پمپ سیرکوالسیون

•قابلیت نصب در هر جهت و با هر زاویه ای به لطف سه راهی تلسکوپی
•مجهز به شیر هواگیر دستی با سوپاپ اطمینان

•مجهز به درپوش تخلیه برای تسریع در سرویس دورهای

•وجود آهنربای بسیار قوی با قدرت  12000گاوس
•نصب سریع و آسان

•تست شده در فشار  4/5بار
•حداکثر فشار کاری  3بار

ایدهآل برای پکیجهای زمینی

رســوبات فلــزی و غیرفلــزی موجــود در مــدار بســته ،مهمتریــن عامــل خرابــی پمــپ ،شــیرآالت و مبدلهــای
حرارتــی میباشــد.

فیلتــر مغناطیســی مــدار بســته مگنــوس [ ،]Magnusمناســب بــرای سیســتمهای نیـمهصنـــعتی سایـــز یــک

اینــچ میباشــد .ایــن محصــول بــرای موتورخانههــای مجهــز بـــه پکیجهــای زمینــی ،آبشــاری ،موتورخانههــای
کـــوچک با سایـز لولـــه یک اینـچ و مینـیچیلـرها منـــاسب میباشد.

بــه لطــف سـهراهی تلســکوپی ،ایــن محصــول قابلیــت نصــب بــا هـــر زاویـــه و در هـــر جهتـــی را داشتـــه و

میتـــواند بـــه آســانی در سیســتم نصــب شــود.

12

نام محصول

کد سفارش

سایز اتصاالت

تعداد در کارتن

مگنوس

77176

”1

10

استوانه نمایشی (لگی)

50727

-

1

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.

3

2

1

13

محلول محافظ (مخصوص سیکل بسته)

www.pyaco.ir

محلول جلوگیری از خوردگی و رسوب آهکی در سیکل بسته

صنعتی

خانگی

•باالنس کننده  pHمدار گرمایش

•فرموالسیون ضد خوردگی منحصر بهفرد

محافظت

•مناسب برای آب نرم ،سخت و خیلی سخت

مزایا و مشخصات فنی:
•استفاده آسان

•قابلیت تزریق به مدار گرمایش حین کارکرد و بدون نیاز به تخلیه مدار گرمایش
•مجهز به اتصاالت متنوع (برای تزریق از محل دلخواه)
•تزریق به مدار گرمایش در  20ثانیه

•بدون نیاز به تخلیه پس از تزریق به مدار
•عدم نیاز به شارژ مجدد حداقل  3سال

 300میلی لیتر محلول:
مناسب برای  15متر رادیاتور
مناسب برای  125لیتر آب در مدار گرمایش
مناسب برای  100متر لوله گرمایش از کف
خوردگــی ،رســوب ،الی و لجــن در مــدار گرمایــش باعــث ایجــاد نواحــی ســرد روی رادیاتــور و در نتیجــه
ســرد شــدن محیــط منــزل شــده و در صــورت عــدم رســیدگی باعــث از کار افتــادن پکیــج و

خرابــی قطعــات آن میگردنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ذرات ،بــه واســطه کیفیــت آب مــدار
گرمایــش و کارکــرد سیســتم بــا فلــزات مختلــف از جملــه آهــن ،مــس ،برنــج و آلومینیــوم در

مــدار گرمایــش ایجــاد میشــود .همچنیــن یکــی از مشــکالت رایــج در رادیاتــور آلومینیومــی،
تولیــد گاز هیــدروژن در قســمت بــاالی رادیاتــور و الــزام هواگیــری مــداوم رادیاتــور میباشــد.

محلـــول بـازدارنـــده  G1محـافـظـت مـداوم از سیـستـم گـرمایـش در بـرابـر رسـوب آهکی ،خـوردگـی و

کد سفارش
11893
11893-2 L

سایز اتصاالت
کانکتور هواگیر پمپ و اتصال “1/2
 1.8لیتری به صورت ظرفی

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

1

12

1

-

شیوه تزریق به مدار

همچنیـــن عـــدم تـــولید گـــاز هیـــدروژن در رادیـــاتورها را تضمیـــن نموده و باعث طول عمر پکیج و ثابت
نگهداشــتن راندمــان گرمایــش میگــردد .ایــن محصــول در دســته «محافظــت» از چهارگانــه پیاکو میباشــد.

14

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.
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محلول شستشو (مخصوص سیکل بسته)

www.pyaco.ir

ایده آل برای مصرف همزمان با کیت شستشو ()dual wash

صنعتی

خانگی

•مناسب برای سیستمهای کارکرده با نواحی سرد روی رادیاتور و یا دارای افت بهرهوری

•مناسب برای سیستمهای دارای گرفتگی مبدل ناشی از رسوبات فلزی

شستشو

•حذف و تمیز کردن رسوب ،الی و لجن و ذرات به جا مانده ناشی از خوردگی
•غیر اسیدی و غیر خورنده و دارای  pHخنثی
•بازگرداندن راندمان تحریق

•کاهش مصرف انرژی و هزینه تعمیرات

مزایا و مشخصات فنی:
•بدون آسیب به اجزا و قطعات سیستم
•استفاده آسان

•قابلیت تزریق به مدار گرمایش حین کارکرد و بدون نیاز به تخلیه مدار
•مجهز به اتصاالت متنوع (برای تزریق از محل دلخواه)
•تزریق به مدار گرمایش در  20ثانیه

•نیاز به تخلیه حداکثر بعد از گذشت  4هفته
 300میلی لیتر محلول:
مناسب برای  15متر رادیاتور
مناسب برای  125لیتر آب در مدار گرمایش
محلــول ( )G3بــرای تمیــز کــردن و شستشــوی مــدار گرمایــش از ذرات و مــواد چســبیده و بهجــا مانــده
روی ســطوح داخلــی مــدار گرمایــش از جملــه مبــدل اصلــی ،مبــدل ثانویــه ،پمــپ ،شــیر ســهراهه،
رادیاتورهــا ،لولههــا و اتصــاالت بــدون نیــاز بــه از کار انداختــن و کاهــش فشــار پکیــج اســتفاده میشــود

و کارایــی پکیــج را هماننــد روز اول آن مینمایــد .کافــی اســت پــس از تزریــق ایــن محلــول ،بــا قــرار دادن
سیســتم در حداکثــر تــوان گرمایشــی ،بعــد از دو ســاعت مــدار را تخلیــه نمائیــد .در ادامــه بــا شستشــوی
مســیر گرمایــش بــا آب تــازه ،مــدار را مجـ ً
ـددا آبگیــری کنیــد .حداکثــر زمــان مجــاز بــرای مانــدن محلــول

 G3در سیســتم 4 ،هفتــه میباشــد.

16

مناسب برای  100متر لوله گرمایش از کف

کد سفارش
11893
11893-2 L

سایز اتصاالت
کانکتور هواگیر پمپ و اتصال “1/2
 1.8لیتری به صورت ظرفی

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

1

12

1

-

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.

بعد از مصرف

قبل از مصرف

شیوه تزریق به مدار

17

محلول نشتی گیر (مخصوص سیکل بسته)

www.pyaco.ir

رفع نشتی سیکل بسته (مدار گرمایش یا سرمایش) در کمتر از  24ساعت

صنعتی

خانگی

•رفع مشکل افت فشار در مدار گرمایش

•غیراسیدی و غیرخورنده و دارای  pHخنثی

احیاء

•کاهش هزینه نشتی یابی و رفع عیب
•غیر حساسیت زا و غیر سمی

مزایا و مشخصات فنی:
•استفاده آسان

•قابلیت تزریق به مدار گرمایش حین کارکرد و بدون نیاز به تخلیه مدار گرمایش
•مجهز به اتصاالت متنوع (برای تزریق از محل دلخواه)
•تزریق به مدار گرمایش در  20ثانیه

•بدون نیاز به تخلیه پس از تزریق به مدار
 300میلی لیتر محلول:
مناسب برای  15متر رادیاتور
مناسب برای  125لیتر آب در مدار گرمایش
مناسب برای  100متر لوله گرمایش از کف
محلــول ( )G4یکــی از عوامــل خوردگــی در سیســتم گرمایــش یــا ســرمایش ،وجــود اکســیژن در آب مــدار میباشــد کــه
بهطــور معمــول اکســیژن از طریــق آب تــازه وارد سیســتم میگــردد .تزریــق مــداوم آب تــازه بــه سیســتم بــه خاطــر
وجــود نشــتی ریــز در مــدار گرمایــش یــا (ســرمایش) اســت و کاربــر را مجبــور بــه بــاز کــردن شــیر پــر کــن مــدار ،جهــت

شیوه تزریق به مدار

جبــران افــت فشارسیســتم مینمایــد .محلــول نشــتی گیــر  G4محصولــی ایــدهآل بــرای گرفتــن نشــتیهای ریــز و غیــر قابــل

دســترس در سیســتم لولهکشــی ســاختمان میباشــد .ایــن محلــول بــرای رفــع نشــتی در هــر نــوع سیســتم لولــه کشــی و بــا

کد سفارش

سایز اتصاالت

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

ســایر قطعــات مــدار گرمایش/ســرمایش بــه طــور مثــال قطعــات پکیــج شــوفاژ دیــواری نمیرســاند .الزم بــه ذکــر اســت

11894

کانکتور هواگیر پمپ و اتصال “1/2

1

12

هــر جنســی قابــل اســتفاده اســت .ایــن محصــول بــا ســایر محصــوالت پیاکــو ســازگار بــوده و هیــچ گونــه صدم ـهای بــه
کــه رفــع نشــتی توســط محلــول  G4بــه صــورت دائــم بــوده و نیــاز بــه شــارژ ســالیانه ایــن محلــول نمیباشــد .ایــن
محصــول در دســته «احیــاء» از چهارگانــه پیاکــو میباشــد.

18

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.
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کیت شستشوی مدار گرمایش (دوال واش)

www.pyaco.ir

ابزار موثر و کاربردی مخصوص تکنسین های خدمات به منظور شستشوی کامل مدار گرمایش ظرف مدت حداکثر  2ساعت

شستشو

محتویات بسته بندی:
•بدنه کیت شستشو با پایه نگهدارنده
•دو عدد شیر توپی بهعنوان ورودی و خروجی کیت شستشو
•دو عدد کلمپ برای بستن شیرآالت به بدنه
•دو عدد سرشیلنگی برنجی
•دو عدد مهره هرزگرد برنجی
•چکش لرزشی Vibra Max
•دو عدد شیلنگ یک و نیم متری
•شش عدد بست کمربندی (دو عدد اضافه)
•چهار عدد واشر الستیکی “( 3/4دو عدد اضافه)
•مغزی“3/4
•چهار عدد پکینگ آببندی مخصوص اتصال بین شیرآالت و بدنه کیت شستشو (دو عدد اضافه)

صنعتی

خانگی

مزایا و مشخصات فنی:

•بازگرداندن راندمان و توان حرارتی سیستم طی شستشو
•ابعاد کلی کوچک

•حمل و نقل و جابجایی راحت

•امکان فعال بودن و کارکرد عادی سیستم حین فرآیند شستشو
•بینیاز از باز کردن قطعات سیستم بهمنظور شستشوی سیستم
•بدون پمپ و قطعات مکانیکی

•ساخته شده از استیل ضد زنگ

کیــت شستشــوی مــدار گرمایــش ( ،)dual washبهترین راهحل برای شستشــوی کامل مــدار گرمایش و

جم ـعآوری صــد در صــدی مگنتایــت ( )Fe3O4و زنــگ آهــن قرمــز ( )Fe2O3بــوده ،بــه نحــوی کــه

ایــن ذرات را بهصــورت کامــل از سیســتم خــارج خواهــد کــرد .ایــن کیــت شستشــو توســط اتصــاالت

همــراه آن ،حداکثــر بــه مــدت  ۲ســاعت در مســیر برگشــت گرمایــش قــرار میگیــرد ،پــس از آبگیــری
و هواگیــری توســط شــیر هواگیــر تعبیــه شــده روی کیــت شستشــو ،هــر رادیاتــور تنهــا بــه مــدت ۲۰

ثانیــه توســط ابــزار  Vibra Maxکــه همــراه محصــول میباشــد ،ویبــره شــود .پس از آن با بســتن شــیر

ورود و خــروج ایــن محصــول و بیــرون آوردن میلــه آهنربایــی آن ،اقــدام بــه تمیــز نمــودن آهنربــا نمــوده

و کیــت شستشــو از سیســتم جــدا میشــود .ایــن محصــول در دســته «شستشــو» از چهارگانــه پیاکــو

•مجهز به غالف استیل بهمنظور عدم تماس مستقیم آب با آهنربا
•مجهز به شیر هواگیر

•حذف صد در صدی الی و لجن ،مگنتایت و اکسیدهای آهن در یک مرحله چرخش آب
•کاهش زمان شستشوی سیستم به  ۲ساعت

•صرفه جویی در مصرف آب حین شستشوی سیستم (تنها یک بار انتهای فرایند شستشو)

•وجود ابزار کارآمد چکش لرزشی مخصوص تحریک و به حرکت در آوردن الی و لجن ته نشین شده در کف رادیاتورها
•قابلیت تمیزکاری آسان آهنربا پس از استفاده
کد سفارش

سایز اتصاالت

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

39348

“ 3/4

1

4

قبل از شستشوی سیستم

بعد از شستشوی سیستم

میباشد.
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برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.
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فیلتر پلی فسفات هوشمند (پلیدو)
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جلوگیری صددرصدی از ته نشینی رسوب آهکی در مبدل ها ،سردوش حمام ،شیرآالت و ...

پیچ نگهدارنده

خانگی

به لطف مکانیزم ونتوری بهکار گرفته شده در قسمت برنجی این فیلتر  ،آب پس از ورود بهخاطر اختالف فشار

قبل و بعد از ونتوری ،به داخل محفظه شفاف فیلتر جریان پیدا میکند .با کاهش یا افزایش سرعت حرکت

شستشو

Polido

آب ِ
(دبی آب) جریان آب به داخل محفظه شفاف ،کاهش و یا افزایش یافته و بدین ترتیب ،همواره نسبت

اتصال برنجی
دکمه جهت باز نمودن فیلتر

یکسان و مشخصی از پلیفسفات ،به آب تزریق میگردد .با این تکنیک هم محدوده پلیفسفات محلول در
آب کمتر از ( 4ppmمحدوده خوراکی) خواهدبود و هم براساس ِدبی آب ،پلیفسفات به آب تزریق خواهد

شد که عدم نشست رسوب در سیستم را تضمین مینماید.

نگهدارنده الستیکی داخل فیلتر

پـس از اتمـام قـرص موجـود در محفظـه شیشـهای ،بـدون نیاز به قطـع جریـان آب ورودی ،کافی اسـت تا
دکمـه جلـوی فیلتر را فشـرده و همزمان محفظه شـفاف به سـمت راسـت چرخانده شـود .پـس از جانمایی

قـرص ،محفظـه شـفاف بایـد در محل قـرار گیـرد و در جهت چپ چرخانده شـود.

قرص پلی فسفات

مزایا و مشخصات فنی:

اورینگ سیلیکونی

•ابعاد کوچک با قابلیت نصب در هر مکان با هر نوع محدودیت فضایی
•قابلیت نصب در جهت عمودی

•مجهز به پلیفسفات خوراکی و غیر سمی

مخزن شفاف

•حفظ راندمان حرارتی مسیر بهداشتی

•کاهش مصرف گاز و هزینههای تعمیر و نگهداری

•از بین بردن رسوب موجود در سیستمهای کارکرده و کاهش خوردگی در سیستم

•سرویس و تعویض قرص بسیار ساده ،بدون نیاز به قطع جریان آب
•گستره دمایی کارکرد  4الی  45درجه سانتیگراد
•تست شده در فشار  9بار

پلیـدو ( ،)polidoتنهـا راهـکار صـد در صـدی بـرای جلوگیری از نشسـت و تشـکیل رسـوب آهکی در

•حداکثر فشار کاری  7بار

بـه رسـوبگذاری در سیسـتم مینمایـد ،لـذا نصـب ایـن فیلتـر در ورودی آب سـاختمان (بـه شـرط اینکه

•حداکثر سختی آب مجاز 500ppm

مسـیر آب آشـامیدنی میباشـد .کربنات کلسـیم موجود در آب از دمای حدود  40درجه سـانتیگراد شـروع
ِدبـی آب از  20لیتـر بـر دقیقـه تجـاوز ننماید) جهـت جلوگیری از تهنشـینی رسـوب بر مبدلهـای حرارتی

سیسـتمهای گرمایشـی توصیـه میگـردد .ایـن فیلتـر ضـد رسـوب آهکـی ،بـرای ماشـین لباسشـویی،

ماشـین ظرفشـویی ،مبدلهـای حرارتـی ،آبگرمکـن ،پکیـج شـوفاژ دیـواری ،دیـگ آب گرم ،دیـگ بخار و

بـرج خنـک کننـده مؤثر اسـت .ایـن محصـول در دسـته «محافظـت» از چهارگانه پیاکو میباشـد.
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نصب در مسیر ورود آب سرد

•حداکثر دبی مجاز آب  20لیتر بر دقیقه
•محصول مشترک ایران و ایتالیا
نام محصول

کد سفارش

سایز اتصاالت

تعداد در کارتن

فیلتر پلیدو

53258

”1/2

18

قرص پلیفسفات

83458

-

-

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.

3

بسته سه عددی

2

1
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شیر زانو قفلی رادیاتور (کالدو)
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ی و چه پانلی)
شیر زانوی قفلی کالدو به رادیاتور (چه آلومینیوم 

خانگی

•آب بندی دقیق با دو عدد اورینگ در مکانیزم داخلی شیر
•بدنه برنجی با آبکاری نیکل

محافظت

Caldo

•مجهز به کالهک ضد ضربه از جنس ABS

•مجهز به اورینگ آب بندی از جنس  PTFEنسوز در محل اتصال به رادیاتور

مزایای شیر زانو قفلی کالدو برای مصرف کننده:
•طراحی بسیار زیبا و شکیل و نمای بسیار عالی در هنگام نصب

•امکان تنظیم دبی آب ورودی به رادیاتور از طریق شیر برگشت به منظور باالنس سیستم
•ساخته شده از بهترین و مرغوب ترین آلیاژ برنج موجود در کشور
•گارانتی مادام العمر بدون قید وشرط

مزایای شیر زانو قفلی کالدو برای تکنسین:
•نصب سریع و آسان بدون نیاز به نوار تفلون (به لطف مهره و اورینگ  PTFEنسوز)
شـیر رادیاتـور کالـدو ( ،)caldoشـیر زانو قفلـی رادیاتور کالدو ،یکی از بهترین و شـیک ترین شـیرهای

رادیاتـور موجـود در بـازار ایران میباشـد .به لطف دو اورینگ اسـتفاده شـده در مکانیزم داخلی این شـیر،

احتمال نشـتی آب از این شـیر صفـر خواهد بود.

•مکانیزم دو اورینگ آب بندی داخلی به منظور افزایش ضریب اطمینان آب بندی
•بدون نیاز به باز کردن کامل شیر در زمان نشتی از قسمت متصل به رادیاتور

•امکان باالنس هیدرولیکی سیستم در زمان باالنس نبودن سیستم از طریق شیر برگشت

ی و چـه پانلی) از یـک اورینگ
در قسـمت اتصـال شـیر زانـوی قفلـی  Caldoبـه رادیاتـور (چـه آلومینیوم 

از جنـس  PTFEاسـتفاده شـده اسـت کـه وجـود آن اسـتفاده از نـوار تفلـون جهـت آب بنـدی را منتفـی
میکنـد و در نتیجـه نیـاز بـه بسـتن ایـن شـیر توسـط آچـار آلـن نبـوده و نصـب را سـریعتر و زیبـا تـر
مینمایـد.

این شیر دارای گارانتی مادام العمر و بی قید و شرط میباشد.
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کد سفارش

سایز اتصاالت

39348

“ 1/2

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

 1دست (رفت و برگشت)

 50دست (رفت و برگشت)

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.
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چکش لرزه ای رادیاتور (ویبرامکس)
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ابزار مفید و کاربردی برای آزادسازی الی و لجن ،مگنتایت و رسوب های آهنی تجمیع شده در کف رادیاتورها بدون
نیاز به بازکردن و جدا سازی رادیاتور

صنعتی

خانگی

روش استفاده جهت دریافت بهترین نتیجه :
احیاء

vibra max

•راه اندازی مدار گرمایش (پکیج شوفاژ دیواری یا موتورخانه)
•بستن شیر ورودی و خروجی تمام رادیاتورها

•باز کردن شیر ورودی و خروجی یکی از رادیاتورها

•اعمال لرزش به سطح رادیاتور به صورت همگن به مدت  20ثانیه
•بستن شیر ورودی و خروجی رادیاتور بعد از  2دقیقه
•تکرار سه مرحله قبل برای رادیاتورهای بعدی
•استفاده از دریل پیکوری (ضربه زن)

•نصب فیلتر مغناطیسی قبل از پمپ (یا استفاده از دوال واش)

مزایا و مشخصات فنی:
•مخصوص شستشوی 100درصد رادیاتور بدون نیاز به باز کردن آن
•استفاده آسان و موثر
• 5سال گارانتی

•افزایش اثربخشی شستشوی مدار تا %50
ویبرامکـس (،)vibra maxیکـی از مشـکالت رایـج در زمـان هایـی کـه رادیاتـور مـا از جنـس آهن
باشـد (رادیاتـور پانلـی یـا همـان فـوالدی) ،ته نشـین شـدن و تجمیع رسـوبات فلـزی در پاییـن رادیاتور

مـی باشـد .چـرا کـه رسـوبات فلـزی از آب سـنگین تـر بوده فلـذا هرکجـا سـرعت حرکت آب در سیسـتم

•کاهش زمان شستشوی مدار گرمایش
•مناسب با هر نوع یکور (دریل )SDS

•افزایش راندمان حرارتی و بازگشت به راندمان روز اول سیستم

بسـته ،کاهـش یابـد ،تمایـل به ته نشـین شـدن دارنـد .در طی سـالیان متمـادی این رسـوبات در پایین

رادیاتـور سـخت و محکـم شـده و حتـی بـا دبـی آب نمـی تـوان آن هـا را از کـف رادیاتـور جـدا نمـود.

بـه طور سـنتی تکنسـین هـا ،اقدام به باز نمـودن رادیاتور و بـردن رادیاتور در محل هایـی همانند حمام و

شستشـوی داخلـی رادیاتـور می نمایند کـه اینکار عالوه بر احتمـال صدمه به رادیاتور ،زمـان بر و با کثیفی
بـاال مـی باشـد.در ایـن مواقـع ،یکـی از اقداماتـی که می تـوان انجـام داد ،ویبـره رادیاتور بـا ویبرامکس

کد سفارش

سایز اتصاالت

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

39339

SDS

1

1

مـی باشـد .تنهـا نکتـه در ایـن روش ،وجـود یک عدد فیلتر مغناطیسـی مناسـب و متناسـب در برگشـت
گرمایش (یعنی قبل از پمپ پکیج شـوفاژ دیواری) می باشـد که رسـوبات آزاد شـده در آن به دام بیوفتند.
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برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبهرو را اسکن نمایید.

تصویر قبل از ویبره رادیاتور

تصویر بعد از ویبره رادیاتور
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