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2  4

ارائه  با هدف  و  و ساختمان  تأسیسات  در صنعت  مدرن  و  پرکاربرد  محصوالت  ارائه  منظور  به  در سال 1۳۹6  پیاکو 

راهکارهای نوین، خالقانه، مؤثر و سبز به مشتریان راه اندازی شده است. در اولین سال فعالیت، این شرکت با ارائه 

محصوالت شرکت های RBM و EUROTIS ایتالیا و ADEY انگلستان فعالیت خود را در زمینه گرمایش و راهکارهای نوین 

خودرو،  و  سرمایــش  زمینــه های  در  خود  محصـوالت  سبد  گستـرش  هدف  با   1۳۹۷ سـال  در  پیاکو  نمود.  آغـاز  آن 

محصــوالت ERRECOM ایتالیا را به مشتریان خود ارائه نموده است. هم چنین در این سال اقدام به طراحی، ثبت و 

تولید فیلتر مغناطیســی مدار گرمایـش با نام MAGY نمود. در سال ۹8، پیاکو در راستای تکمیــل محصـوالت خود، 

کیـت شستشـوی مدار گرمایش و فیلتر مغناطیسـی موتورخانه از سایز 1 اینـچ تا 8 اینـچ را به بازار عرضـه نمود. 

در همین سال، با همکاری یکی از پیشروترین شرکت های انگلیسی در زمینه تولید محلول های افزودنی سیستم، اقدام 

به تولید محلول محافظ و محلول نشتی گیر مدار گرمایش نمود. مشتریان ما فروشندگان، ارائه دهندگان خدمات و کاربران 

سیستم های سرمایـشی، گرمایشـی و خودرو هستند و رسالت ما ارائه بهترین و حرفه ای ترین محصوالت و خدمات به 

مشتریان می باشد. از ارزش های کلیدی در توسعه پیاکو کمک به حفظ محیط زیست، حفظ سرمایه مشتریان و توسعه 

پایدار مبتنی بر ارزش ها می باشد.
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در مدار گرمایش، زمانی که رسوب فلزی )مگنتایت یا زنگ آهن( بر روی سطح فلز می چسبد، باعث پدیدار شدن دو ناحیه 

آب - رسوب و رسوب - فلز می گردد که این دو ناحیه دارای بار الکتریکی مخالف هستند. وجود بار الکتریکی مخالف باعث 

خوردگی بیشتر سطح فلز شده و در نتیجه موجب ضعیف تر شدن و حتی سوراخ شدن 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 گردد.

در نتیجه رسوبات فلزی باید در سریع ترین زمان ممکن به طور کامل از مدار گرمایش حذف شوند، در غیر این صورت عالوه 

بر امکان آسیب رساندن به قطعات، خود باعث تسریع فرآیند خوردگی می شوند.

آسیب ناشی از رسوبات فلزی و هوا به سیستم



گرفتگی و خراب شدن پمپ، شیر سه راهه و حتی شیر رایاتور:

آسیب ناشی از وجود رسوبات فلزی در سیستم

در طول زمان، رسوبات فلزی تحت تأثیر میدان مغناطیسی در پمپ انباشته می شوند و در نتیجه باعث ایجاد صدا و خرابی پمپ 

نوع  از  رادیاتور )مخصوصاً  و خراب شدن پمپ و شیر سه راهه و هم چنین شیر  نامناسب  ایجاد صدای  می گردند. گرفتگی، 

ترموستاتیک( از نتایج انباشت رسوبات فلزی در این تجهیزات می باشد. 

6۷

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 می دهد. این خوردگی می تواند باعث ضعیف شدن و حتی خرابی 

قطعات سیستم، لوله و اتصاالت، رادیاتور و مشعل )برنر( شود.

آسیب ناشی از وجود هوا در سیستم

کاهش بازده گرمایی مبدل اصلی، مبدل ثانویه و رادیاتور:
تشکیل الیه ی رسوب و یا ته نشینی رسوب فلزی در مبدل های حرارتی و رادیاتورها، باعث کاهش سطح تبادل حرارت، جذب 

حرارت توسط این رسوبات و در نتیجه کاهش قابل مالحظه جریان، راندمان و عملکرد مبدل ها می شود.

هم چنین برای رسیدن به توزیع حرارتی مطلوب در صورت وجود رسوبات فلزی در رادیاتور و مبدل ها، می بایست دمای تنظیمی 

را باالتر قرار داده که این امر موجب افزایش مصرف گاز می گردد.

کاویتاسیون:
خوردگی ناشی از کاویتاسیون باعث ایجاد لرزه و صدا در قطعات می گردد. عالوه بر این، وقوع کاویتاسیون باعث ایجاد تخلخل در 

سطوح، عملکرد نامناسب پمپ و شیر سه راهه خواهد شد. 

ایجاد صدا در پمپ:
وجود هوا در سیستم گرمایش و یا سرمایش، یکی از دالیل ایجاد صدای نامطلوب در پمپ حین کارکرد می باشد.
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فیلتر پلی فسفات هوشمند

مزایا و مشخصات فنی:

تعداد در کارتن سایز اتصاالت کد سفارش نام محصول

12 1/2” 5۳258 فیلتر پولیدو

- - 8۳458 قرص پلی فسفات

به لطف مکانیزم ونتوری به کار گرفته شده در قسمت برنجی این فیلتر ، آب پس از ورود به خاطر اختالف فشار قبل و بعد از 
ونتوری، به داخل محفظه شفاف فیلتر جریان پیدا می کند. با کاهش یا افزایش سرعت حرکت آب )ِدبی آب( جریان آب به داخل 
تزریق  آب  به  پلی فسفات،  از  مشخصی  و  یکسان  نسبت  همواره  ترتیب،  بدین  و  یافته  افزایش  یا  و  کاهش  شفاف،  محفظه 
می گردد. با این تکنیک هم محدوده پلی فسفات محلول در آب کمتر از 4ppm )محدوده خوراکی( خواهدبود و هم براساس ِدبی 

آب، پلی فسفات به آب تزریق خواهد شد که عدم نشست رسوب در سیستم را تضمین می نماید.

ابعاد کوچک با قابلیت نصب در هر مکان با هر نوع محدودیت فضایی •
قابلیت نصب در دو جهت عمودی و افقی •
مجهز به پلی فسفات خوراکی و غیر سمی •
حفظ راندمان حرارتی مسیر بهداشتی •
کاهش مصرف گاز •
کاهش هزینه تعمیر و نگه داری •
از بین بردن رسوب موجود در سیستم های کارکرده •
کاهش خوردگی در سیستم •
نصب بسیار ساده حتی در فضای کم •
سرویس و تعویض قرص بسیار ساده، بدون نیاز به قطع جریان آب •
گستره دمایی کارکرد 4 الی 45 درجه سانتی گراد •
حداکثر فشار کارکرد 10 بار •
حداکثر دبی مجاز آب 20 لیتر بر دقیقه •
حداکثر سختی آب مجاز •
محصول مشترک ایران و ایتالیا •

۹

پولیـدو )polido(، تنهـا  راهـکار صـد در صـدی بـرای جلوگیـری از نشسـت و تشـکیل رسـوب آهکـی در 
مسـیر آب آشـامیدنی می باشـد. کربنـات کلسـیم موجـود در آب از دمـای حـدود 40 درجـه سـانتیگراد شـروع به 
رسـوب گذاری در سیسـتم می نمایـد، لـذا نصـب ایـن فیلتـر در ورودی آب سـاختمان )بـه شـرط اینکـه ِدبـی آب 
از 20 لیتـر بـر دقیقـه تجـاوز ننمایـد( جهـت جلوگیـری از ته نشـینی رسـوب بـر مبدل هـای حرارتـی سیسـتم های 
گرمایشـی توصیـه می گـردد. ایـن فیلتـر ضـد رسـوب آهکـی، بـرای ماشـین لباسشـویی، ماشـین ظرفشـویی، 
مبدل هـای حرارتـی، آبگرمکـن، پکیـج شـوفاژ دیـواری، دیـگ آب گرم، دیـگ بخار و بـرج خنک کننده مؤثر اسـت.

پس از اتمام قرص موجود در محفظه شیشـه ای، بدون نیاز به قطع جریان آب ورودی، کافی اسـت تا دکمه جلوی 
فیلتر را فشرده و همزمان محفظه شفاف به سمت راست چرخانده شود. پس از جانمایی قرص، محفظه شفاف باید 
در محل قرار گیرد و در جهت چپ چرخانده شـود. این محصول در دسـته »محافظت« از چهارگانه پیاکو می باشـد.

500 ppm

1 2 3

نصب در مسیر ورود آب سرد

خانگی
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جلوگیری صددرصدی از ته نشینی رسوب آهکی در مبدل ها، سر دوش حمام، شیرآالت و ...

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

polido

)بسته سه عددی(



فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش

مزایا و مشخصات فنی:

تعداد در کارتن سایز اتصاالت کد سفارش نام محصول

24 3/4” ۷0۷2۷ مگی

1 - 50۷2۷ استوانه نمایشی )لگی(

طراحی محفظه این فیلتر به گونه ای است که سرعت چرخش آب در آن کاهش یافته و ذرات ناخالصی در آن معلق خواهد شد. 
آهن ربای داخل فیلتر، با قدرت 12000 گاوس تمام ناخالصی های فلزی داخل مدار گرمایش را جذب می نماید. یک توری با مش بندی 

مناسب )800 میکرومتر( برای جذب تمام ناخالصی های غیرفلزی مدار گرمایش، درون فیلتر تعبیه شده است.

ابعاد بسیار کوچک •
بدنه پلیمر PA66 با ۳0% الیاف شیشه •
• AISI 304 کارتریج فیلتر از جنس استیل ضد زنگ
•  EPDM واشر درزبند از جنس
•  MF UNI-EN-ISO 228 اتصاالت رزوه ای
تست شده در فشار ۷ بار •
محدوده مناسب فشار 4 بار •
دمای عملکرد از 0 تا ۹0 درجه سانتی گراد •
آهن ربای نئودیمیوم با قدرت 12000 گاوس •

11

مگــی )magy(، بهتریــن روش بــرای حــل مشــکالت ناشــی از انــواع ناخالصــی در مــدار گرمایــش از قبیــل 
رســوب فلــزی، الی و لجــن، باقیمانده هــای نــوار تفلــون، خــاک، شــن و ماســه و ... اســت. بــه لطــف اســتفاده از فیلتــر 
مغناطیســی همــه ذرات ناخالصــی سیســتم جــذب شــده و از چرخــش مجــدد آن هــا در سیســتم جلوگیــری می شــود؛ 
در نتیجــه ی نصــب ایــن فیلتــر، عمــر مفیــد پکیــج بــاال رفتــه و عــدم خرابــی پمــپ، مبــدل اصلــی، مبــدل ثانویــه و شــیر 
ســه راهه تضمیــن خواهــد شــد. عــالوه بــر عــدم خرابــی پکیــج، کاهــش چشــم گیر مصــرف گاز، یکنواخــت بــودن دمــای 
آب گــرم بهداشــتی و توزیــع حــرارت مناســب در ســاختمان، از نتایــج نصــب ایــن فیلتــر در مســیر برگشــت گرمایــش 

ــو می باشــد. ــه پیاک ــن محصــول در دســته »محافظــت« از چهارگان می باشــد. ای

نصب در مسیر برگشت گرمایش

محفظه فیلتراسیون

برچسب محصول دارای 
شماره سریال اختصاصی

توری با مش 800 میکرومتر
 استیل ضدزنگ

اورینگ آب بندی

درپوش مجهز به آهن ربای نئودیمیوم با قدرت
 12000 گاوس

1 2 3

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

آچار مگی
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جلوگیری صددرصدی از خرابی قطعات پکیج شوفاژ دیواری



ــیرآالت،  ــپ، ش ــی پم ــل خراب ــن عام ــوفاژ(، مهم تری ــدار ش ــش )م ــدار گرمای ــود در م ــزی موج ــزی و غیرفل ــوبات فل رس
مبدل هــای حرارتــی و قطعــات پکیــج شــوفاژ دیــواری می باشــند. 

مــگ پــرو ]Mag Pro[ بهتریــن راه حــل بــرای محافظــت از پکیــج در مقابــل همــه رســوبات و ناخالصی هــای موجــود 
ــا درنظــر گرفتــن ویژگی هــای مطلــوب و درخواســتی تکنســین های خدمــات  در مــدار گرمایــش می باشــد. ایــن فیلتــر ب
و براســاس تجربیــات گذشــته در ســاخت اولیــن فیلتــر مغناطیســی ایــران )مگــی(، از قبیــل 60 درصــد قــدرت بیشــتر 
نســبت بــه تمامــی فیلترهــای موجــود در بــازار، تنــوع نصــب، راحتــی در بــاز کــردن و تمیز کــردن، تخلیــه ســاده آب فیلتر، 
عــدم انســداد مســیر در صــورت عــدم ســرویس بلندمــدت فیلتــر، نصب ســریع، ابعــاد کوچک و فشــرده فیلتــر و قابلیت 

نصــب در فضاهــای کوچــک و فشــرده، طراحــی و تولیــد شــده اســت. 

مزایا و مشخصات فنی:
60 درصد قوی تر از تمامی فیلترهای مغناطیسی موجود در بازار •
سرعت باالی نصب با قابلیت نصب در هر جهت دلخواه •
مجهز به شیر تخلیه جهت تخلیه آب سیستم قبل از سرویس فیلتر •
بدنه شفاف جهت مشاهده کیفیت آب سیستم حین کارکرد •
قابلیت نصب در کمترین فضا •
مجهز به روکش آهن ربا جهت سهولت در هنگام تنظیف فیلتر •
عدم انسداد مسیر عبور آب حتی در صورت عدم سرویس بلندمدت •
جمع آوری کلیه رسوبات و ناخالصی های سیستم اعم از فلزی و غیرفلزی •
افزایش طول عمر پکیج شوفاژ دیواری •
جلوگیری از خرابی قطعات حساس پکیج شوفاژ دیواری از قبیل پمپ، شیر سه راهه و مبدل های حرارتی •
گستره دمایی 4- تا ۹0 درجه سانتی گراد •
حداکثر فشار کاری 4.5 بار •

نصب در مسیر برگشت گرمایش

1 2 3

121۳
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خروجــی آب عــاری از 
ناخالصــی

ورودی آب محتـوی 
ناخالصی های فلزی و غیرفلزی

دکمه جهت آزادسازی مخزن 
برای تمیز کردن فیلتر

پوشش آهن ربا برای راحتی 
در تمیز کردن فیلتر

آهن ربای نئودیمیوم با 
قدرت 12000 گاوس

محل انباشت 
رسوبات غیرفلزی

شیر تخلیه برای تخلیه 
آب درون فیلتر

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

خانگی

فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش

جلوگیری صددرصدی از خرابی قطعات پکیج شوفاژ دیواری

توری با مش 800 میکرومتر
 استیل ضدزنگ برای 

جمع آوری رسوبات غیرفلزی

تعداد در کارتن سایز اتصاالت نوع اتصال کد سفارش

12 3/4” رزوه ۳۹268



صنعتی

دوال مــگ ]dual Mag[، یــک فیلتــر مغناطیســی بــرای اســتفاده در ســیکل بســته گرمایــش می باشــد. 
نصــب ایــن فیلتــر در موتورخانــه به منظــور جلوگیــری از خرابــی قطعــات حســاس ســیکل گرمایــش از قبیــل پمــپ، 
ــر،  تمامــی ذرات  ــن فیلت ــت و کارآمــد ای ــه لطــف عملکــرد ثاب ــی و شــیرآالت ضــروری می باشــد. ب مبدل هــای حرارت
ناخالصــی ناشــی از پدیــده خوردگــی در ســیکل بســته ، جمــع آوری گشــته تــا چرخــش آزاد آن هــا در سیســتم، باعــث 
آســیب بــه قطعــات نگــردد. نصــب ایــن فیلتــر، در ابتــدای راه انــدازی ســیکل گرمایــش، باعــث ثابــت مانــدن راندمــان 
ــیرآالت  ــپ و ش ــد پم ــاس همانن ــات حس ــی قطع ــدم خراب ــن ع ــادی و تضمی ــالیان متم ــی س ــتم ط ــی کل سیس حرارت

ــد. ــو می باش ــه پیاک ــت« از چهارگان ــته »محافظ ــول در دس ــن محص ــردد. ای می گ

مزایا و مشخصات فنی:

ــه ورودی، ســرعت حرکــت آب کاهــش  ــه لول ــه واســطه قطــر بیشــتر محفظــه نســبت ب ــه داخــل فیلتــر، ب ــا ورود جریــان آب ب ب
می یابــد. بــه لطــف کاهــش ســرعت و بــه واســطه مانــع تعبیــه شــده در مقابــل جریــان، جریــان آب بــه اجبــار، طــی دو مرحلــه در 
تمــاس بــا آهن ربــا قــرار خواهــد گرفــت. کل رســوبات )مگنتایــت، الی و لجــن و زنــگ آهــن( کــه ماهیــت فلــزی داشــته اســت 
بــه واســطه آهن ربــای بــه کار رفتــه در ایــن فیلتــر جــذب خواهــد شــد و از چرخــش آزادانــه آن هــا در کل سیســتم و آســیب 
رســاندن بــه اجــزا و قطعــات جلوگیــری می شــود. در نتیجــه بــا نصــب ایــن فیلتــر در ســیکل بســته، می تــوان از خرابــی اجــزا و 

قطعــات بــه صــورت کامــل جلوگیــری کــرده و راندمــان حرارتــی یکنواخــت و پایــدار سیســتم را تضمیــن نمــود.

ابعاد کلی کوچک و مناسب •
قابلیت نصب بصورت عمودی و یا افقی •
بدنه و درب از استیل ضد زنگ )استیل ۳04( •
واشر درزبند از جنس سیلیکون •
جمع آوری کلیه ذرات ناخالصی در سیکل بسته •
جلوگیری از پیشروی خوردگی در سیستم •
مناسب موتورخانه های کوچک و متوسط و همچنین استفاده های صنعتی •
ثابت نگه داشتن راندمان حرارتی سیستم •
کاهش هزینه تعمیرات و نگه داری •
فشار تست شده 15 بار •
محدوده دمایی کارکرد 0 تا ۹0 درجه سانتی گراد •
میدان مغناطیسی 12000 گاوس •

تعداد در کارتن سایز اتصاالت نوع اتصال کد سفارش

1 1” رزوه ۳۹1011

1 1” 1/4 رزوه ۳۹1012

1 1” 1/2 رزوه ۳۹101۳

1 2” رزوه ۳۹1014

1 DN40 فلنج ۳۹1015

1 DN50 فلنج ۳۹1016

ایده آل برای نصب در موتور خانه

1 2 3
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w w w . p y a c o . i r فیلتر مغناطیسی موتورخانه - رزوه ای

شیر هواگیر مجهز به شیر
 یک طرفه 

خروجی آب عاری از ناخالصی

ورودی آب محتـوی 
ناخالصی های فلزی 

رسوبات فلزی جذب شده توسط آهن ربا 
)مگنتایت، الی و لجن و زنگ آهن(

دیواره استیل برای 
هدایت اجباری جریان 
آب به سمت پایین

شیر تخلیه برای تخلیه 
آب درون فیلتر

جلوگیری از خرابی پمپ، شیرآالت و مبدل های موتورخانه و ...

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



صنعتی

مزایا و مشخصات فنی:

فیلتر مغناطیسی موتورخانه - فلنجی

با ورود جریان آب به داخل فیلتر، به واسطه قطر بیشتر محفظه نسبت به لوله ورودی، سرعت حرکت آب کاهش می یابد. به لطف این 
کاهش سرعت و به واسطه مانع تعبیه شده در مقابل جریان، جریان آب به اجبار، طی دو مرحله در تماس با آهن ربا قرار خواهد گرفت. 
کل رسوبات )مگنتایت، الی و لجن و زنگ آهن( که ماهیت فلزی داشته است به واسطه آهن ربای به کار رفته در این فیلتر جذب خواهد 
شد و از چرخش آزادانه آن ها در کل سیستم و آسیب رساندن به اجزا و قطعات جلوگیری می کند. در نتیجه با نصب این فیلتر در سیکل 

بسته، می توان از خرابی اجزا و قطعات به صورت کامل جلوگیری کرده و راندمان حرارتی یکنواخت و پایدار سیستم را تضمین نمود.

تعداد در کارتن سایز اتصاالت نوع اتصال کد سفارش

1 DN50(2”) فلنج ۳۹1022

1 DN65(2” 1/2) فلنج ۳۹102۳

1 DN80(3”) فلنج ۳۹1024

1 DN100(4”) فلنج ۳۹1025

1 DN150(6”) فلنج ۳۹1026

1 DN200(8”) فلنج ۳۹102۷

ایده ال برای نصب در موتور خانه

161۷

w w w . p y a c o . i r

1 2 3

دوال مــگ پــالس )dual Mag plus(، یــک فیلتــر مغناطیســی بــرای اســتفاده در ســیکل بســته گرمایــش می باشــد. 
نصــب ایــن فیلتــر در موتورخانـــه به منظــور جلوگیـــری از خرابــی قطعــات حســاس سیکـــل گرمایــش از قبیــل پمــپ،

مبدل هــای حرارتــی و شــیرآالت ضــروری می باشــد. بــه لطــف عملکرد ثابــت و کارآمد این فیلتــر،  تمامی ذرات ناخالصی ناشــی 
از پدیــده خوردگــی در ســیکل بســته، جمــع آوری گشــته تــا چرخــش آزاد آن هــا در سیســتم، باعث آســیب به قطعــات نگردد.

نصــب ایــن فیلتــر، در ابتــدای راه انــدازی ســیکل گرمایــش، باعــث ثابــت مانــدن راندمــان حرارتــی کل سیســتم طی ســالیان 
متمــادی و تضمیــن عــدم خرابــی قطعــات حســاس هماننــد پمــپ و شــیرآالت می گــردد. ایــن محصــول در دســته »محافظــت« 

از چهارگانــه پیاکــو می باشــد.

ابعاد کلی کوچک و کم حجم •
حذف کامل رسوبات فلزی )مگنتایت و الی و لجن( از سیستم •
قابلیت نصب به صورت عمودی و یا افقی •
نصب و سرویس آسان •
مناسب موتورخانه های متوسط و بزرگ •
مناسب برای فرآیند تولید و یا خنک کاری کارخانجات •
کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان سیستم •
کاهش هزینه تعمیر و نگه داری سیستم •
افزایش چشم گیر عمر قطعات سیستم •
جلوگیری از پیشروی خوردگی در سیستم •
افت فشار ناچیز و قابل چشم پوشی •
فشار تست شده 1۷ بار •
محدوده دمایی کارکرد 0 تا ۹0 درجه سانتی گراد •
میدان مغناطیسی 12000 گاوس •

محل های کاربرد دوال مگ پالس:
صنعتی: کارخانجات و سایت های تولیدی •
تجاری: بلوک های اداری، عمومی و تفریحی •
مسکونی: برج های بلند، آپارتمان ها و خانه های بزرگ   •
مراکز سالمت: بیمارستان ها، مراکز درمانی، مراقبتی و غیره •
فرهنگی -تفریحی -ورزشی: مراکز ورزشی، استخرهای شنا، •

مجتمع های تفریحی، هتل ها و سینماها
آموزشی: دانشگاه ها، مدارس و مراکز آموزشی •
اجتماعی: ساختمان های شهری و شهرداری ها •

جلوگیری از خرابی پمپ، شیرآالت و مبدل های موتورخانه و ...

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



ــه  ــور و در نتیج ــرد روی رادیات ــی س ــاد نواح ــث ایج ــش باع ــدار گرمای ــن در م ــوب، الی و لج ــی، رس ــول ) G1( خوردگ محل
ــات آن  ــی قطع ــج و خراب ــادن پکی ــث از کار افت ــیدگی باع ــدم رس ــورت ع ــده و در ص ــزل ش ــط من ــدن محی ــرد ش س
می گردنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ذرات، بــه واســطه کیفیــت آب مــدار گرمایــش و کارکــرد سیســتم بــا فلــزات 
ــن یکــی از مشــکالت  ــوم در مــدار گرمایــش ایجــاد می شــود. هم چنی ــج و آلومینی ــه آهــن، مــس، برن ــف از جمل مختل
رایــج در رادیاتــور آلومینیومــی، تولیــد گاز هیــدروژن در قســمت بــاالی رادیاتــور و الــزام هواگیــری مــداوم رادیاتور 

می باشــد.
محلــول بازدارنــده G1 محافظــت مــداوم از سیســتم گرمایــش در برابــر رســوب آهکــی، خوردگــی و هم چنیــن عــدم 
تولیــد گاز هیــدروژن در رادیاتورهــا را تضمیــن نمــوده و باعــث طول عمر پکیــج و ثابت نگه داشــتن راندمان گرمایش 

می گردد. این محصول در دسته »محافظت« از چهارگانه پیاکو می باشد.
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۳00 سی سی محلول:

           مناسب برای 15 متر رادیاتور

           مناسب برای 125 لیتر آب در مدار گرمایش 

           مناسب برای 100 متر لوله گرمایش از کف

مزایا و مشخصات فنی:

محلول محافظ )مخصوص سیکل بسته(

باالنس کننده pH مدار گرمایش
فرموالسیون ضد خوردگی منحصر به فرد

مناسب برای آب نرم، سخت و خیلی سخت

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 20 ثانیه •
بدون نیاز به تخلیه پس از تزریق به مدار •
عدم نیاز به شارژ مجدد حداقل ۳ سال •

تعداد در کارتن تعداد در بسته سایز اتصاالت کد سفارش

12 1   کانکتور هواگیر پمپ و اتصال 
1/2 “

118۹1

4 1 4 لیتری 118۹1-4

1۹

شیوه تزریق به مدار

خانگی صنعتی

w w w . p y a c o . i r

محلول جلوگیری از خوردگی و رسوب آهکی در سیکل بسته

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبه رو را اسکن نمائید.

L



20

محلــول )G3( بــرای تمیــز کــردن و شستشــوی مــدار گرمایــش از ذرات و مــواد چســبیده و به جــا مانــده روی 
ســطوح داخلــی مــدار گرمایــش از جملــه مبــدل اصلــی، مبــدل ثانویــه، پمــپ، شــیر ســه راهه، رادیاتورهــا، لوله هــا 
و اتصــاالت بــدون نیــاز بــه از کار انداختــن و کاهــش فشــار پکیــج اســتفاده می شــود و کارایــی پکیــج را هماننــد روز 
اول آن می نمایــد. 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 مجــدداً 

آب گیــری کنیــد. حداکثــر زمــان مجــاز بــرای مانــدن محلــول G3 در سیســتم، 4 هفتــه می باشــد.

صنعتی

مزایا و مشخصات فنی:

محلول شستشو )مخصوص سیکل بسته( 

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 20 ثانیه •

21

شیوه تزریق به مدار

مناسب برای سیستم های کارکرده با نواحی سرد روی رادیاتور و یا دارای افت بهره وری
مناسب برای سیستم های دارای گرفتگی مبدل ناشی از رسوبات فلزی

حذف و تمیز کردن رسوب، الی و لجن و ذرات به جا مانده ناشی از خوردگی 
غیر اسیدی و غیر خورنده و دارای pH خنثی

بازگرداندن راندمان تحریق
کاهش مصرف انرژی و هزینه تعمیرات

خانگی

w w w . p y a c o . i r

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبه رو را اسکن نمائید.

)dual wash( ایده آل برای مصرف هم زمان با کیت شستشو

تعداد در کارتن تعداد در بسته سایز اتصاالت کد سفارش

12 1   کانکتور هواگیر پمپ و اتصال 
1/2 “

118۹۳

قبل از مصرف بعد از مصرف

۳00 سی سی محلول:

           مناسب برای 15 متر رادیاتور

           مناسب برای 125 لیتر آب در مدار گرمایش 

           مناسب برای 100 متر لوله گرمایش از کف



محلــول )G4( یکــی از عوامــل خوردگــی در سیســتم گرمایــش یــا ســرمایش، وجــود اکســیژن در آب مــدار می باشــد 
کــه به طــور معمــول اکســیژن از طریــق آب تــازه وارد سیســتم می گــردد. 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 جبــران افــت فشارسیســتم می نمایــد. محلــول نشــتی گیــر G4 محصولــی ایــده آل بــرای گرفتــن نشــتی های 
ــوع  ــرای رفــع نشــتی در هــر ن ــول ب ــن محل ــل دســترس در سیســتم لوله کشــی ســاختمان می باشــد. ای ــر قاب ــز و غی ری
سیســتم لولــه کشــی و بــا هــر جنســی قابــل اســتفاده اســت. ایــن محصــول بــا ســایر محصــوالت پیاکــو ســازگار بــوده 
و هیــچ گونــه صدمــه ای بــه ســایر قطعــات مــدار گرمایش/ســرمایش بــه طــور مثــال قطعــات پکیــج شــوفاژ دیــواری 
ــه شــارژ  ــاز ب ــوده و نی ــم ب ــه صــورت دائ ــول G4 ب ــه ذکــر اســت کــه رفــع نشــتی توســط محل نمی رســاند. الزم ب

ــه پیاکــو میباشــد. ســالیانه ایــن محلــول نمی باشــد. ایــن محصــول در دســته »احیــاء« از چهارگان

22

صنعتی

مزایا و مشخصات فنی:

محلول نشتی گیر )مخصوص سیکل بسته(

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 20 ثانیه •
بدون نیاز به تخلیه پس از تزریق به مدار •

تعداد در کارتن تعداد در بسته سایز اتصاالت کد سفارش

12 1   کانکتور هواگیر پمپ و اتصال 
1/2 “

118۹4
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شیوه تزریق به مدار

رفع مشکل افت فشار در مدار گرمایش 
غیراسیدی و غیرخورنده و دارای pH خنثی

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

خانگی

w w w . p y a c o . i r

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

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبه رو را اسکن نمائید.

۳00 سی سی محلول:

           مناسب برای 15 متر رادیاتور

           مناسب برای 125 لیتر آب در مدار گرمایش 

           مناسب برای 100 متر لوله گرمایش از کف



ــش و ــدار گرمای ــل م ــوی کام ــرای شستش ــل ب ــن راه ح ــش )dual wash(، بهتری ــدار گرمای ــوی م ــت شستش کی
جمــع آوری صــد در صــدی مگنتایــت (Fe3O4) و زنــگ آهــن قرمــز (Fe2O3) بوده، به نحــوی که ایــن ذرات را به صورت 
کامــل از سیســتم خــارج خواهــد کــرد. ایــن کیــت شستشــو توســط اتصــاالت همــراه آن، حداکثــر بــه مــدت 2 ســاعت 
در مســیر برگشــت گرمایــش قــرار می گیــرد، پــس از آب گیــری و هواگیــری توســط شــیر هواگیــر تعبیــه شــده روی 
کیــت شستشــو، هــر رادیاتــور تنهــا بــه مــدت 20 ثانیــه توســط ابــزار Vibra Max کــه همراه محصــول می باشــد، ویبره 
شــود. پــس از آن بــا بســتن شــیر ورود و خــروج ایــن محصــول و بیــرون آوردن میله آهنربایــی آن، اقدام بــه تمیز نمودن 
آهنربــا نمــوده و کیــت شستشــو از سیســتم جــدا می شــود. ایــن محصــول در دســته »شستشــو« از چهارگانــه پیاکــو

می باشد.

24

مزایا و مشخصات فنی:

کیت شستشوی مدار گرمایش

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

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 •
بی نیاز از باز کردن قطعات سیستم به منظور شستشوی سیستم •
بدون پمپ و قطعات مکانیکی •
ساخته شده از استیل ضد زنگ •
مجهز به غالف استیل به منظور عدم تماس مستقیم آب با آهن ربا •
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 2 ساعت •
صرفه جویی در مصرف آب حین شستشوی سیستم )تنها یک بار انتهای فرایند شستشو( •
وجود ابزار کار آمد چکش لرزشی مخصوص تحریک و به حرکت در آوردن الی و لجن ته نشین شده در کف رادیاتورها •
قابلیت تمیزکاری آسان آهن ربا پس از استفاده •

تعداد در کارتن تعداد در بسته سایز اتصاالت کد سفارش

4 1   3/4 “ ۳۹۳48
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خانگی صنعتی
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ابزار مؤثر و کاربردی مخصوص تکنسین های خدمات به منظور شستشوی کامل مدار گرمایش
 ظرف مدت حداکثر 2 ساعت

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبه رو را اسکن نمائید.



روش استفاده در جهت دریافت بهترین نتیجه:
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 20 ثانیه
بستن شیر ورودی و خروجی رادیاتور بعد از 2 دقیقه

تکرار سه مرحله قبل برای رادیاتورهای بعدی

چکــش لرزشــی رادیاتــور )Vibra  Max(، ویبرامکــس، ابــزاری کاربــردی و واســطه ای برای تحریک و آزادســازی رســوب 
ته نشــین شــده در کــف رادیاتورهــا می باشــد. بــا ایــن ابــزار، بــه آســانی و بــدون نیــاز بــه جداســازی رادیاتورهــا، می تــوان 
تمامــی رســوبات رادیاتورهــا، حتــی رســوباتی کــه طــی ســالیان متمــادی در رادیاتــور تجمیــع شــده اند، بــدون آســیب رســاندن 
بــه ظاهــر و رنــگ رادیاتــور از سیســتم پاکســازی نمــود. بدین منظــور کافــی اســت ویبرامکــس را بــه یــک دریــل SDS )پیکــور( 

متصــل نمــوده و در حالــت ویبــره )چکشــی( تمامــی ســطح رادیاتــور را ویبــره نماییــد.  
از مزایــای اســتفاده از ویبرامکــس می تــوان بــه جداســازی صددرصــدی رســوبات، کوتــاه شــدن زمــان رســوب برداری، عــدم 
ــا آب  ــا جداســازی و شستشــو ب ــدون کثیفــی در مقایســه ب ــز و ب ــرای شستشــو و اجــرای تمی ــزی و هــدر رفــت آب ب آب ری

رادیاتــور اشــاره نمــود.

26

چکش لرزشی

2۷

w w w . p y a c o . i r

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبه رو را اسکن نمائید.

تعداد در کارتن تعداد در بسته سایز اتصاالت کد سفارش

1 1 SDS  ۳۹۳۳۹

خانگی صنعتی

مزایا و مشخصات فنی:
مخصوص شستشوی 100 درصد رادیاتور بدون نیاز به باز کردن آن •
استفاده آسان و مؤثر •
5 سال گارانتی •
افزایش اثربخشی شستشوی مدار تا %50 •
کاهش زمان شستشوی مدار گرمایش •
• )SDS مناسب با هر نوع پیکور )دریل

ابزاری مفید و کاربردی برای آزادسازی الی و لجن، مگنتایت و رسوب های آهنی تجمیع شده در کف 
رادیاتورها بدون نیاز به باز کردن و جداسازی رادیاتورها



لیست محصوالت سرمایشی

Evo Tabs
قـرص شسـتشــوی اواپـــراتـور

برای  • گازدار  قــرص  یک  این محصول 
شستشـــــو و تمیـــز کردن اواپــراتــور

می باشد.

Alkal ine Tabs
قرص شستشــوی کندانســور - 

قلیایی

این محصول یک قرص گازدار قلیایی  •
کندانسور  کردن  تمیز  و  برای شستشو 

می باشد.

Acid Tabs
قرص شستشــوی کندانسـور - 

اسیدی
محافـــظ کندانســــور در مقابـــل 

خوردگی

محلول محافظت از کندانسور در مقابل  •
برابر  در  مقاومت  ایجاد  موجب  خوردگی، 
کاهش عمر ایجاد شده در مناطق با ریسک 
اکسیداسیون باال )همانند مناطق ساحلی یا 
مناطق شدیدا آلوده که باران های اسیدی 

دارند( می گردد.

این محصول یک قرص گازدار اسیدی  •
کندانسور  کردن  تمیز  و  برای شستشو 

می باشد.

No Age Citric Acid
اسیـد  سیـتریـک

یک کیلوگـرم پودر اسیـــد سیتریک که  •
تمیزکردن  و  شویــی  اسید  مخصوص 

رسوب آهکی می باشد.

یک لیتر محلول شستشــوی اواپراتور •
pH7 Cleaner  محــلولـــی خنــثــــی

درنتیجه  و  قلیایی(  غیر  و  اسیدی  )غیر 
بدون خوردگـی، برای شستشــوی هر دو 

نوع کثیفی )چربی و کربناتی( می باشد.

pH7 Cleaner
افشانــه شستشــوی اواپراتـور

لیست محصوالت سرمایشی

Cool Shot Ultra
کولر  کولـرگازی،  برودت  افزایش 

خودرو و چیلر

Cool Shot Ultra یک ماده  چند جزئی  •
گازی،  کولرهای  تمامی  در  تزریق  برای 
خودروهـا و  چیلرهـا  و  چیلرهـا  مینــی 

می باشد که سرمایش اولیه سیستم های 
تراکمی را به آن ها برمی گرداند.

No Acid Ultra
خنثـی کننـــده حالـــت اسیــدی

برای  • خنثی کننـــده  یک  محصول  این 
که  ناخالصی هایی  تمامی  بردن  بین  از 
باعث تغییر اسیدیته سیستم می شوند 
بین بردن حالت اسیدی،  از  و هم چنین 
جهت جلوگیری از سوراخ شدن سیستم 

و سوختن کمپرسور می باشد.

Extreme White Ultra
نشـتــی گیــــر مبـــرد گازهــــای 

اشتعال پذیر

محصولی در جهت گرفتن نشتی های ریز  •
در تمام طول مسیر عبوری مبرد، بدون 
میلی   0.۳  ( نشتی  محل  جنس  اهمیت 

متر( می باشد.

تعــویــــض  حیــــن  افـزودنــــی 
کمپرســـور

+compressor یک محلول افزودنـــی  •
سیکل  ایده آل  حالت  بازگرداندن  برای 
تراکمی می باشد و حین تعویض کمپرسور 
استفاده  مورد  سیستم  شستشوی  یا  و 

قرار می گیرد.

Super Dry Ultra
رفع رطوبت کولر گازی، مینی چیلر 

و کولر اتومبیل

رطوبت زدا  • افزودنی  یک  محلول  این 
جهت حذف و جلوگیری از تشکیل رطوبت 
کولرهای  تمامی  تبرید  داخل سیکل  در 

گازی، مینی چیلرها و چیلرها می باشد.

EXTREME ULTRA یک نشتــی گیــر  •
جهــت  کاربــــردی  و  کارآمــد  مبـــرد 
ریز  آشکارسازی و رفع کامل نشتی های 
می باشد. تراکمی  های  در سیستم  مبرد 

Extreme Ultra
نشتـــی گیر مبــرد کولــر گــازی، 

مینی چیلر و کولر اتومبیل

Compressor+



لیست محصوالت سرمایشی

External  P
قطعــــات  روکــار  نشـتـــی گیـــر 

پالستیکی

یک محصول قابل نصب خارجی بر روی  •
از  جهت  سیستم ها  پالستیکی  تجهیزات 
بین بردن نشتی هــای  تا قطر 5 میلی متر 

می باشد.

Seal  Up
نوار تفلــون مایــع )قفــل رزوه(  

همه کاره

•  Seal Up پنجـــاه میلــی لیتــر خمیــر
جایگزیـن مناسـبی بـرای نـوار تفلـون مـی 
باشـد  کـه می تـوان از آن در سیسـتم های 
تحـت خال )وکیـوم( همانند چیلرهـا، کولر 
سیسـتم های  و  اتومبیـل  کولـر  و  گازی 
)هماننـــد  بـاال  و  مثبـــت  فشـــار  تحـت 

کپســول های گاز( استفاده نمود.

Total Care
بـد  بــوی  رفـــــع  و  پاکـ ســــازی 

کولر گازی و کولر ماشین

توتال کر یک روش موثر و سریع برای  •
اواپراتــور  طراوت ســازی  و  پاک سـازی 
کولر گـازی می باشد. با استفـــاده از این 
محصول می توان عطر دلپذیر پاکیزگی را 

تجربه نمود.

External
خمیر نشتـی گیر

یک محصول قابل نصب از روی لوله و  •
بردن  بین  از  تجهیزات سیستم ها جهت 

نشتی هایی تا قطر 5 میلی متر می باشد.

خمیـر حرارتـی

خمیر حرارتی، انتقال حرارت را در حین  •
از  و  متوقف می کند  عملیات جوش کاری 
جوش کاری  محل  به  نزدیک  که  قطعاتی 

است محافظت می کند.

Stop Heat
کیت تست اسیــد برای مبـرد و 

روان کننده

تشخیص  • برای  کاربردی  محلول  یک 
گازی،  کولرهای  تمامی  در  اسیدی  حالت 
کلی  به طور  و  چیلرها   و  چیلرها  مینی 

سیستم های تبرید تراکمی می باشد.

Acid Test

لیست محصوالت سرمایشی

Best Bubbles
حباب ساز 

Best Bubbles یک محلول کاربردی برای  •
تشخیص و آشکارسازی سایز نشتی های 
ریز مبرد در طول سیکل تراکمی می باشد.

 Smoki
از بیـن برنـــده بوی سیـگـــار و 

تنباکو

با  • شده  ساخته  محصول  یک   SMOKI
تکنولوِژی نانو است که از بین برنده بوی 
سیگار و تنباکو در فضای بسته می باشد.

کندانســور   اسپـری شستشـوی 
کولر گازی

۷50 میلی لیـــتر محلول تحت فشــار •
Power Clean Out برای شستشوی 
کندانسور حتی در  محل هایی با دسترسی

محدود و سخت  می باشد.

Power Clean OutPower Clean In
اواپراتــور شستشـوی  اسپری 

600 میلــی لیــتر محلول تحت فشــار  •
شستشــوی  برای   Power clean in
اواپـراتور حتی در محل هایی با دسترسی 

محدود و سخت می باشد.




