کاتالوگ محصوالت سرمایشی پیاکو

محصوالت سرمایشی 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 راه اندازی شده است .در اولین سال فعالیت ،این شرکت با ارائه
محصوالت شرکت های  RBMو  EUROTISایتالیا و  ADEYانگلستان فعالیت خود در زمینه گرمایش و راهکارهای نوین آن
آغـاز نمود .پیاکو در سـال  ۱۳۹۷با هدف گستـرش سبد محصـوالت خود در زمینــه های 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  MAGYنمود .در سال  ،۹۸پیاکو 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 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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 ,ERRECOMدر سال  2001در شهر برشا ایتالیا تاسیس شده است و تا به امروز در زمینه طراحی و تولید محصوالت
به منظور ارائه راهکارهای خالقانه جهت رفع مشکالت در سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع توانسته است خود را به
عنوان برند برتر جهانی ،معرفی نماید.
دو سال پس از تأسیس شرکت ،صادرات به سایر کشورها آغاز گردید و در سال  2005محصوالت مربوط به نگهداری
سیستم سرمایشی اتومبیل را نیز توسعه داد .شرکت  Errecomدر سال  2008موفق به ابداع محصولی جدید و اساسی
برای رفـع مشکل نشتـــی های ریز در سیستم هـای سرمایشی و تهویه مطبــوع گردیـد .در نتیجـه موفق به کسـب جوایز
بین المللی بسیاری شد .این شرکت در سال  2008موفق به صادرات محصوالت خود به پنجاه کشور گردید و در ادامه
توسعه کسب و کار خود ،هم اکنون دارای  6000متر فضای سرپوشیده و  10000متر فضای سرباز تولیدی می باشد و به
 92کشور جهـان صادرات دارد Errecom .دارای گواهـی کیفیت  UNI EN ISO 9001/2008و گواهی  TUV SUDایتالیا
می باشد.
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احیاء

نشتی گیر  -کولرگازی ،مینی چیلر و چیلر

احیاء

EXTREME ULTRA

EXTREME WHITE ULTRA
خودرو

یک نشتی گیر مبرد کارآمد و کاربردی جهت آشکارسازی و رفع کامل نشتی های ریز مبرد در سیستم های تراکمی می باشد .این محصول عاری

صنعتی

خانگی

( 2تن تبرید) کافی می باشد .این محصول در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

(6تن تبرید) کافی می باشد .این محصول در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:

مزایا و مشخصات فنی:

••گرفتن نشتی های ریز در تمام طول مسیر عبوری مبرد ،بدون اهمیت جنس محل نشتی ()Ø 0.3mm
••مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی ( )PAG - PAO - POE - ALKYLBENZENE - MINERAL
••مناسب برای  R600و R290
••جلوگیری از نشتی های آتی سیستم
••استفاده آسان و سریع
••بدون مواد پلیمری
••غیر قابل اشتعال
••کاهش چشمگیر صدای کمپرسور
••عدم واکنش در حضور اکسیژن
••عدم واکنش در حضور رطوبت
••عدم آسیب به سیستم و قطعات آن
••عدم آسیب به دستگاه شارژ و ریکاوری
••بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
••بی ضرر برای محیط زیست
••مجهز به اتصال“  SAE 1/4مورد نیاز جهت تزریق
••قابلیت استفاده نامحدود از اتصال همراه
••ساخت ایتالیا

••گرفتن نشتی های ریز در تمام طول مسیر عبوری مبرد ،بدون اهمیت جنس محل نشتی ()Ø 0.3mm
••مناسب برای تمامی مبردها از جمله  R32؛  R410aو R1234yf
••مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی ( )PAG - PAO - POE - ALKYLBENZENE - MINERAL
••قابلیت رویت محل نشتی با آشکارساز UV
••جلوگیری از نشتی های آتی سیستم
••استفاده آسان و سریع
••بدون مواد پلیمری
••غیر قابل اشتعال
••کاهش چشمگیر صدای کمپرسور
••عدم واکنش در حضور اکسیژن
••عدم واکنش در حضور رطوبت
••عدم آسیب به سیستم و قطعات آن
••عدم آسیب به دستگاه شارژ و ریکاوری
••بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
••بی ضرر برای محیط زیست
••قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه
••مجهز به تمام اتصاالت مورد نیاز جهت تزریق
••قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه
••ساخت ایتالیا

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1163.AL2

2

20

* در صورت سفارش تکی محصول ،اتصاالت به صورت جداگانه سفارش داده شود .

این نشتی گیر به طور خاص به منظور گرفتن نشتی های ریز سیستم های تراکمی که با مبردهای  R600و ( R290گازهای اشتعال پذیر) کار

خودرو

صنعتی

خانگی

می کننــد طراحــی شده است 6 .میلی لیتر از محصــول برای تزریق در سیستم هـای تراکمــی حداکثـــر تا ظرفیـــت 24000 BTU/hr

از هر گونه پلیمر بوده و نشتـی های تا  0.3mmرا به طور کامل رفــع خواهد نمود 6 .میلی لیتر از محصول برای تزریق در تمامی یخچال های
خانگــی و صنعتــی ،کولرهــای گازی ،مینی چیلرها و چیلــرها و به طور کلی سیستم هـــای تبرید تراکمــی تا ظرفیت 72000 BTU/hr

6

نشتی گیر مبرد مخصوص گازهای  R600و R290
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توضیحات

اتصاالت به همراه محصول *

”5/16
کد سفارشRK1426 :

”1/4

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

توضیحات

TR1176.AL.H4.S2

1

30

اتصاالت به همراه محصول

کد سفارشRK1425 :

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

”1/4
کد سفارشRK1425 :

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

افزایش راندمان عملکرد سیستم های تراکمی  6 -میلی لیتر

احیاء

COOL SHOT ULTRA

ضد رطوبت برای سیستم های تراکمی  6 -میلی لیتر

www.pyaco.ir

SUPER DRY ULTRA
خودرو

 Cool Shot Ultraیک ماده چند جزئی برای تزریق در تمامی کولرهای گازی ،مینی چیلرها و چیلرها و خودروها می باشد که سرمایش اولیه

صنعتی

خانگی

سیستم هــای تراکمی را به آن ها برمی گردانـد 6 .میلی لیتر از محصول برای تزریق در تمامی یخچال های خانگی و صنعتی ،کولرهای گازی،

این محلول یک افزودنی رطوبت زدا ،جهت حذف و جلوگیری از تشکیل رطوبت در داخل سیکل تبرید تمامی یخچال های خانگی و صنعتی،
کولرهای گازی ،مینی چیلرها و چیلرها می باشد .این ماده جهت پایداری بیشتر روان کننده و جلوگیری از تشکیل رطوبت در سیکل تبرید

مینی چیلرها ،چیلرها و به طور کلی سیستم های تبرید تراکمی تا ظرفیت 6(72000 BTU/hrتن تبرید) کافی می باشد .این محصول در

طراحی شده است 6 .میلی لیتر از محصول برای تزریق در تمامی کولرهای گازی ،مینی چیلرها و چیلرها و به طور کلی سیستم های تبرید

دسته «شستشو» از چهارگانه پیاکو می باشد.

تراکمی حداکثر تا ظرفیت 6(72000 BTU/hrتن تبرید) کافی می باشد .این محصول در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:

مزایا و مشخصات فنی:

••کاهش چشمگیر صدای کمپرسور
••افزایش  62درصد قدرت روان کنندگی در کمپرسور
••افزایش  30تا  40درصدی ظرفیت سرمایی
••افزایش تا  76درصدی انتقال حرارت در کویل های سرمایشی
••افزایش  20تا  50درصد عمر کمپرسور
••افزایش  70تا  80درصد عمر سیستم
••کاهش مصرف برق و کاهش انتشار دی اکسید کربن
••مناسب برای تمامی مبردها از جمله R32؛  R410aو R1234yf
••مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی ( )PAG - PAO - POE - ALKYLBENZENE - MINERAL
••کاهش  20درصدی هزینه های تعمیر و نگهداری
••استفاده آسان و سریع
••بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
••مجهز به تمام اتصاالت مورد نیاز جهت تزریق
••قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه
••ساخت ایتالیا

••عاری از متانول
••بدون ضرر برای تجهیزات درزبندی سیستم و قطعات سیستم تبرید
••کمک به عدم تشکیل اسید در سیستم
••افزایش راندمان فیلتر ضد رطوبت سیستم از جمله  CFCs، HFCsو HCFCs
••مناسب برای تمامی مبردها از جمله  R410aو R1234yf
•• مناسب برای هر نوع روان کننده ی ( روغن) سیستم های تراکمی
••عدم تاثیرگذاری روی کیفیت و کارکرد مبرد
••عدم تاثیر گذاری بر کارکرد و توان سیستم
••عاری از اجزای جامد
••عدم آسیب به دستگاه شارژ و ریکاوری
••بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
••مجهز به تمام اتصاالت مورد نیاز جهت تزریق
••قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه
••ساخت ایتالیا

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1170.AL6.H3

6

20

* در صورت سفارش تکی محصول ،اتصاالت به صورت جداگانه سفارش داده شود .
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توضیحات
اتصاالت به همراه محصول *

خودرو

صنعتی

خانگی

”5/16
کد سفارشRK1426 :

”1/4
کد سفارشRK1425 :

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

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1174.AL6.H3

6

20

* در صورت سفارش تکی محصول ،اتصاالت به صورت جداگانه سفارش داده شود .

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

توضیحات
اتصاالت به همراه محصول *

”5/16

”1/4

کد سفارشRK1426 :

کد سفارشRK1425 :
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آزمون

کیت تست اسید برای مبرد و روان کننده  6 -میلی لیتر

خنثی کننده  -کولرگازی ،مینی چیلر و چیلر

www.pyaco.ir

NO _ACID ULTRA

ACID TEST
یک محلول کاربردی برای تشخیص حالت اسیدی در تمامی کولرهای گازی ،مینی چیلرها ،چیلرهـا و به طور کلی سیستم هــای تبرید تراکمـی

خودرو

صنعتی

خانگی

این محصول یک خنثی کننده برای از بین بردن تمامی ناخالصی هایی که باعث اسیدیته سیستم می شوند و همچنین از بین بردن حالت اسیدی،

می باشد .تشخیص حالت اسیدی یک قدم اساسی ،سریع و دقیق در فرآیند نگهداری و تعمیرات سیستم های تراکمی برای تشخیص اسیدی

جهت جلوگیری از سوراخ شدن سیستم و سوختن کمپرسور می باشد .این ماده به ذرات اسیدی موجود چسبیده و آنها را از بین می برد .حالت

بودن روان کننده است .این محصول در دسته «آزمون» از چهارگانه پیاکو می باشد.

اسیدی ممکن است ناشی از تجزیه گاز مبرد یا روان کننده ،رطوبت و فرسودگی باشد و با تزریق این محصول سبب جلوگیری از اسیدی شدن

سیستم و کولر گازی می گردد 6 .میلی لیتر از محصول برای تزریق در تمامی یخچال های خانگی و صنعتی ،کولرهای گازی ،مینی چیلرها،
چیلرها و به طور کلی سیستم های تبرید تراکمی تا ظرفیت 6(72000 BTU/hrتن تبرید) کافی می باشد.

نحوه استفاده:

مزایا و مشخصات فنی:

یک قطره از روغن درون یک بسته ریخته و با تغییر رنگ به زرد ،سبز متوجه می شویم که بسته اسیدی شده است .رنگ زرد میزان
اسیدی در باالترین حالت ممکن را نشان می دهد.

••حذف کامل اسید از سیکل تبرید
••خنثی کردن حالت اسیدی بعد از سوختن کمپرسور
••خنثی کردن حالت اسیدی احتمالی در صورت استفاده از دستگاه شارژ و ریکاوری
••مناسب برای هر نوع روان کننده (روغن) سیستم های تراکمی
••عدم تاثیرگذاری روی کیفیت و کارکرد مبرد
••عدم تاثیر گذاری روی کارکرد و توان سیستم
••ایده آل در زمان سرویس و نگهداری
••اثرگذاری سریع بعد از تزریق
••بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
••مجهز به تمام اتصاالت مورد نیاز جهت تزریق
••قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه
••مجهز به یک آداپتور“  SAE 5/16مخصوص انواع سیستم های سرمایشی
••ساخت ایتالیا

مزایا و مشخصات فنی:
••مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی ( )PAG - PAO - POE - ALKYLBENZENE - MINERAL
••تشخیص نتیجه تست در چند ثانیه
••استفاده آسان و سریع
••زیست تخریب پذیر
••غیرقابل اشتعال
••غیرسمی و بی خطر
••ارزان قیمت در مقایسه با سایر روش ها
••هر بسته جهت انجام  ۴تست
••ساخت ایتالیا

10

خودرو

صنعتی

خانگی

کد سفارش

نوع

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

RK1349

_

1

19

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1175.AL.H3.S2

1

20

توضیحات
اتصاالت به همراه محصول

”5/16
کد سفارشRK1426 :

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

برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبرو را اسکن نمائید.
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افزودنی سیستم حین تعویض کمپرسور یا شستشوی سیستم

www.pyaco.ir

آزمون

COMPRESSOR+

حباب ساز برای پدیدار سازی نشتی های ریز مبرد

www.pyaco.ir

BEST BUBBLES

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

خودرو

صنعتی

خانگی

 Best Bubblesیک محلول کاربردی برای تشخیص و آشکارسازی سایز نشتی های ریز مبرد در طول سیکل تراکمی می باشد .با اسپری نمودن

مورد استفاده قرار می گیرد .بعد از سوختن کمپرسور ،ذرات ناخالصی مختلفی در سیستم پدیدار می شوند (هیدروفلوریک ،اسید کربونیک،

این محلول از فاصله نزدیک به محل نشتی ،به لطف فرموالسیون این ماده و با چسبیدن آن به سطح ،وجود نشتی در کسری از ثانیه با ایجاد

اسید کلریدریک ،رطوبت و ذرات سنگین بجا مانده از فرایند شستشو) .این ذرات باعث کاهش عمر قطعات و کارکرد سیستم می گردند .در

حباب بزرگ و ضخیم در محل تشخیص داده می شود .این محصول در دسته «آزمون» از چهارگانه پیاکو می باشد.

حالت عادی ،قبل از نصب کمپرسور جدید برای جایگزینی با کمپرسور قبلی ،جداسازی قطعات و شستشوی آن ها با محلول شستشو جهت

مزایا و مشخصات فنی:

جلوگیری از خرابی قطعات سیستم اجباری است ولی با تزریق  compressor +به همراه روغن روانکار به سیستم ،این ماده ذرات ناخالصی را
به خود جذب نموده و با خنثی سازی آن ذرات ،از آسیب رسیدن به اجزا و قطعات سیستم ،جلوگیری می نماید .اضافه نمودن این ماده به

••یک لیتر
••آماده مصرف
••بازده دمایی  -40تا  80درجه سانتیگراد
••قدرت باال در چسبندگی به سطح
••استفاده سریع و آسان
••عدم آسیب به سیستم و قطعات سیستم
••بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
••بی ضرر برای محیط زیست
••ساخت ایتالیا

سیستم عالوه بر جلوگیری از خرابی های سیستم باعث باال رفتن راندمان کارکرد سیستم می گردد.

 6میلی لیتر از محصول برای تزریق در تمامی کولرهای گازی ،مینی چیلرها و چیلرها و به طور کلی سیستم های تبرید تراکمی به همراه
 400میلی لیتر روغن روان کننده کافی می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:
••حذف و خنثی سازی کامل ناخالصی ها و آلودگی های داخل سیکل تبرید
••مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی ( )PAG - PAO - POE - ALKYLBENZENE - MINERAL
••استفاده سریع و آسان
••اثربخشی سریع
••عدم آسیب به سیستم و قطعات سیستم
••بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
••مجهز به یک آداپتور مخصوص انواع سیستم های گرمایشی
••ساخت ایتالیا
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کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

توضیحات

TR1162.AL.01.S2

1

30

بدون نیاز به اتصال

خودرو

صنعتی

خانگی

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

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1143.K.01

1

6

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

نشتی گیر روکار سیستم های تبرید  20 -گرم

احیاء

نشتی گیر روکار قطعات پالستیکی  20 -گرم

EXTERNAL

www.pyaco.ir

EXTERNAL P

یک محصول قابل نصب از روی لوله و تجهیزات سیستم ها جهت از بین بردن نشتی هایی تا قطر  ۵میلی متر می باشد .استفاده از این محصول

خودرو

صنعتی

خانگی

یک محصول قابل نصب خارجی بر روی تجهیزات پالستیکی سیستم ها جهت از بین بردن نشتی های تا قطر  5میلی متر می باشد .از کاربردهای

برای نشتی گیری مبردها و گازهای قابل اشتعال به شدت توصیه می گردد چرا که جوشکاری در چنین محل هایی بسیار دشوار می باشد .جهت

دیگر این محصول قابلیت مصرف برای نشتی گیری در سیستم لوله کشی است .طریقه مصرف این محصول مانند  Externalاست .این محصول

استفاده کافی است که تکنسین با مالش این محصول با حرارت دست و قرار دادن آن روی محل نشتی در زمان داغ شدن آن ،نشتی را گرفته

در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

و از برش و جوشکاری محل بی نیاز باشد .این محصول برای نشتی گیری از محل هایی حداکثر تا قطر  ۵میلی متر با جنس فلزی یا الستیکی

مزایا و مشخصات فنی:

تغییرات دمایی ،می توان چه در سمت فشار باال و چه در سمت فشار پایین از آن استفاده کرد (گرم یا سرد) .این محصول در دسته «احیاء»

••قابل استفاده روی قطعات پالستیکی سیستم
••قابلیت استفاده در سیستم لوله کشی
••قابل استفاده با تمامی مبردها و گازهای قابل اشتعال از قبلی  R600و R290
••مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی ( )PAG - PAO - POE - ALKYLBENZENE - MINERAL
••مقاوم در برابر تمامی مبردها از جمله  R32، CO2، HCFC، CFCو R1234yf
••مقاوم در برابر تمامی محلول های شستشو از جمله ترکیبات کلر
••استفاده سریع و آسان
••مقاوم در برابر تغییر مداوم دما از  -100تا  270درجه سانتیگراد
••ساخت ایتالیا
••مقاومت در برابر فشار بسته به قطر نشتی:

طراحی و تولید شده است و روان کننده ها ،مواد افزودنی و مبردها بر روی آن بی اثر می باشند .با توجه به مقاومت این محصول در مقابل
از چهارگانه پیاکو می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:
••قابل استفاده با تمامی مبردها و گازهای قابل اشتعال از قبلی  R600و R290
••قابلیت استفاده بر روی انواع فلزات از قبیل مس ،آلومینیوم ،آهن و استیل
••قابل استفاده بر روی لوله های با جنس ترموپالستیک
••مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی
••مقاوم در برابر تمامی مبردها از جمله  R32، CO2، HCFC، CFCو R1234yf
••مقاوم در برابر تمامی محلول های شستشو از جمله ترکیبات کلر
••استفاده سریع و آسان
••مقاوم در برابر تغییر مداوم دما از  -100تا  270درجه سانتیگراد
••ساخت ایتالیا
••مقاومت در برابر فشار بسته به قطر نشتی:
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Bar

mm

57

1

50

2

40

5

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1166.01

1

60

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

Bar

mm

57

1

50

2

40

5

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1172.01

1

60

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

خودرو

صنعتی

خانگی

15
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احیاء

از بین برنده بوی سیگار و تنباکو در فضای بسته

احیاء

رفع بوی نامطبوع حیوان خانگی  -یک لیتر

SMOKI

www.pyaco.ir

WOOFI

 SMOKIیک محصول ساخته شده با تکنولوژی نانو است که از بین برنده بوی سیگار و تنباکو در فضای بسته می باشد .جهت مصرف اسپری،

خودرو

خانگی

تکنولوژی نانو است که از بین برنده بوی حیوان خانگی (پت) در فضای بسته می باشد .این محلول خوشبو
 WOOFIیک محصول ساخته شده با
ِ

پس از بستن درب ها و پنجره ها محصول را در دفتر و یا محل زندگی تخلیه و برای مدتی محل را ترک نمایید .در ادامه درب ها و پنجره ها

کننده نیست و با محاصره مولکول های تولید کننده بوی نامطبوع آن ها را از بین می برد .این محلول بی ضرر برای حیوان خانگی ( )petبوده و

را باز نموده و شرایط تهویه مناسب را مهیا سازید .این محصول در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

در بلند مدت ،اثر مخرب بر روی سطوح استفاده شده ندارد .استفاده از  woofiبه عنوان رفع بوی بد حیوان خانگی ،بسیار ساده بوده و کافی

مزایا و مشخصات فنی:

است در محل و یا روی سطح مورد نظر اسپری شده و یا روی سطح مورد نظر ریخته شود .نتیجه محلول رفع بوی نامطبوع حیوان خانگی woofi
بسیار سریع بوده و ظرف چند ثانیه اثر تمیزی و خوشایند را به فضا باز میگرداند .پس از استعمال محلول رفع بوی نامطبوع حیوان خانگی،

•• 2نوع با دو وزن
••در ابعاد  30 × 8 × 8سانتی متر
••مورد استفاده در فضای داخلی
••ساخت ایتالیا

16

خودرو

خانگی

نیازی به بازکردن پنجره ها و یا تهویه محیط نیست .این محصول در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:
••یک لیتر محلول بصورت افشانه برای از بین بردن بوی ناشی از نگهداری حیوان خانگی در محل
••ساخته شده از تکنولوژی نانو
••بی ضرر برای سطوح ،مصرف کننده ،حیوان و محیط زیست
••مناسب برای محیط نگهداری حیوان خانگی ( )petو سطوح
••ماندگاری طوالنی مدت
••اثر سریع و بدون نیاز به هوای تازه برای محیط
••ساخت ایتالیا

کد سفارش

نوع

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

AB1087.J.01

اسپری  200میلی لیتر

1

24

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

AB1087.K.01

افشانه یک لیتری

1

6

AB1088.K.01

1

6

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

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

اسپری شستشوی اواپراتور  6 -میلی لیتر

احیاء

POWER CLEAN IN

اسپری شستشوی کندانسور  750 -میلی لیتر

www.pyaco.ir

POWER CLEAN OUT

 ۶۰۰میلی لیتر محلول تحت فشار  Power clean inبرای شستشوی اواپراتور حتی در محل هایی با دسترسی محدود و سخت می باشد .این

صنعتی

خانگی

اسپری  Power Clean Outیک کپسول خاص با فشار ثابت و باال برای پاکسازی هر نوع کثیفی و گرفتگی روی کندانسور می باشد .با این

محلول به گونه ای طراحی شده است که در طول زمان خروج محلول با فشار باال و یکنواخت تا آخرین لحظه از اسپری خارج شده و کثیفی و گرد

محصول می توان گرفتگی بین فین های کندانسور را به سادگی از بین برد و انتقال حرارت روز ابتدای نصب را به کندانسور باز گرداند .جهت

و خاک و چربی را از بین فین های اواپراتور به راحتی تمیز نماید .این محلول به هیچ عنوان آسیبی به فین ها نمی رساند و پس از مصرف

شستشوی یونیت خارجی کولر گازی (کندانسور) می توان ازاسپری  Power Clean Outو یا قرص شستشوی  Alkaline Tabsو یا قرص

نیازی به آبکشی اواپراتور نیست .این محصول در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

شستشوی  Acid Tabsاستفاده نمایید .این محصول در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:

مزایا و مشخصات فنی:

•• ۶۰۰میلی لیتر محلول تحت فشار برای شستشوی اواپراتور
••استفاده آسان و موثر
••مناسب برای محل هایی با دسترسی سخت جهت شستشو با کارواش و سمپاش
••بی ضرر برای محیط زیست و تکنسین
••بدون نیاز به آبکشی پس از شستشو
••تمیز کردن کامل فین های اواپراتور بدون باقی ماندن ذره ای از کثیفی ها
••آماده مصرف
••ساخت ایتالیا

•• ۷۵۰میلی لیتر محلول تحت فشار برای شستشوی کندانسور
••استفاده آسان و موثر
••مناسب برای محل هایی با دسترسی سخت جهت شستشو با کارواش و سمپاش
••بی ضرر برای محیط زیست و تکنسین
••بدون نیاز به آبکشی پس از شستشو
••تمیز کردن کامل فین های کندانسور بدون باقی ماندن ذره ای از کثیفی ها
••آماده مصرف
••ساخت ایتالیا
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کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

AB1063.U.01

1

12

AB1063.YW.01

1

12

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

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

صنعتی

خانگی

19
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محافظت

محلول ضد خوردگی و محافظت از کندانسور  -یک لیتر

احیاء

NO - AGE

قرص شستشوی اواپراتور  -قلیایی

www.pyaco.ir

EVO TABS

 No - Ageیک محلول محافظ برای کندانسورهایی که در محیط اکسیداسیون شدید هستند (مناطق ساحلی یا مناطق با آلودگی شدید) و یا در

صنعتی

خانگی

این محصول یک قرص گازدار برای شستشو و تمیز کردن اواپراتور می باشد .با حل کردن هر قرص در  ۵لیتر آب آماده استفاده می گردد و

معرض نمک و باران های اسیدی می باشند ،طراحی و تولید شده است .در روز اول نصب یا پس از اسید یا بازشویی کندانسور با پاشش

با پاک کردن چربی و کثیفی های شدید از اواپراتور ،رایحه دلنشین پاکیزگی را به اواپراتور باز می گرداند .این محصول در دسته «احیاء» از

مستقیم محلول بر روی سطوح کندانسور یک الیه نازک از محلول روی سطح کندانسور تشکیل می شود که این الیه بدون ممانعت در امر انتقال

چهارگانه پیاکو می باشد.

حرارت ،از نشست هر نوع کثیفی (از قبیل نمک و دوده) بر روی کندانسور جلوگیری نموده و فلز را در مقابل خوردگی محافظت می نماید .این

مزایا و مشخصات فنی:

محصول در دسته «محافظت» از چهارگانه پیاکو می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:

••شستشوی اواپراتور
•• 18عدد قرص
•• 5لیتر محلول شستشو با هر قرص
••نیاز به رقیق سازی
••تصفیه کننده
••پاک کننده چربی و کثیفی های شدید
••مقرون به صرفه
••ساخت ایتالیا

••آماده مصرف و کاربری آسان
••افزایش چشمگیر طول عمر کندانسور
••عدم تاثیرگذاری روی کارکرد و توان سیستم
••بی ضرر برای مصرف کننده و سرویس کار
••بی ضرر برای فلزات
••ساخت ایتالیا
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صنعتی

خانگی

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

AL1100.P.01

1

2

AB1089.01.JA

1

12

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

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

قرص شستشوی کندانسور  -قلیایی

شستشو

ALKALINE TABS

قرص شستشوی کندانسور  -اسیدی

www.pyaco.ir

ACID TABS

این محصول یک قرص گازدار قلیایی برای شستشو و تمیز کردن کندانسور می باشد .با حل کردن هر قرص در  ۵لیتر آب آماده استفاده

صنعتی

خانگی

این محصول یک قرص گازدار اسیدی برای شستشو و تمیز کردن کندانسور می باشد .با حل کردن هر قرص در  ۵لیتر آب آماده استفاده

می گردد و برای پاک کردن چربی و کثیفی های شدید از کندانسور طراحی و تولید شده است .این محصول در دسته «شستشو» از چهارگانه

می گردد و برای پاک کردن کثیفی های شدید از نوع گرد و غبار ،رسوبات آهکی و نمکی ،دوده و فضوالت از کندانسور طراحی و تولید شده

پیاکو می باشد.

است .این محصول در دسته «شستشو» از چهارگانه پیاکو می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:

مزایا و مشخصات فنی:

••شستشوی کندانسور
•• 18عدد قرص در بسته
•• 5لیتر محلول شستشو با هر قرص
••نیاز به رقیق سازی
••پاک کننده کثیفی های شدید از نوع رسوبات گرد و غبار ،آهکی و نمکی ،دوده و فضوالت
••مقرون به صرفه
••ساخت ایتالیا

••شستشوی کندانسور
•• 18عدد قرص در بسته
•• 5لیتر محلول شستشو با هر قرص
••نیاز به رقیق سازی
••پاک کننده چربی و کثیفی های شدید
••مقرون به صرفه
••ساخت ایتالیا
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صنعتی

خانگی

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

AB1221.01.JA

1

12

AB1102.01.JA

1

12

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

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

نوار تفلون مایع (قفل رزوه) همه کاره  50 -میلی لیتر

پاکسازی و احیای کامل سیستم های سرمایشی بدون بایوساید  200 -میلی لیتر

TOTAL CARE

www.pyaco.ir

SEAL UP

 Total Careیک روش موثر و سریع برای پاک سازی و با طراوت سازی اواپراتور کولرگازی می باشد .با استفاده از این محصول می توان عطر

خودرو

خانگی

 ۵۰میلی لیتر خمیر  Seal Upجایگزین مناسبی برای نوار تفلون می باشد که می توان از آن در سیستم های تحت خال (وکیوم) همانند چیلرها،

دلپذیر پاکیزگی را تجربه نمود .هر اسپری  ۲۰۰میلی لیتری برای پاکسازی سیستم های سرمایشی تا ( 24000 BTU/hrمعادل  ۳۰متر مربع)

کولر گازی و کولر اتومبیل و سیستم های تحت فشار مثبت و باال (همانند کپسول های گاز) استفاده نمود .از خمیر  Seal Upمی توان در

می باشد .این بسته حاوی یک فوم تمیز کننده اواپراتور و یک خوشبوکننـده فضا در  ۷رایحه مختلف و یک اتصـال شلنگ  ۶سانتی متری

درزبندی فلزات ،الستیک ها و پالستیک ها استفاده نمود .از جمله موارد قابل استفاده می توان به آلومینیوم ،آلیـاژهای آلومینیوم ،آهـن،

می باشد .ابتدا با نصب اتصال شلنگ به کپسول فوم تمیز کننده ،اقدام به تمیز کردن کامل اواپراتور با فوم کنید .پس از روشن نمودن

مس،برنج ،برنز ،منیزیم ،چدن ،استیل ضد زنـگ ،گالوانیـزه ،PVC، CPVC، ABS ،فیبر شیشـه ،پلی پروپیـلن و پلی وینیل فلورید نام برد.

سیستم سرمایشی با آزاد سازی ضامن اسپری خوشبوکننده و ترک محل به مدت حداقل ده دقیقه ،رایحه مطبوع و مورد انتظار را تجربه کنید.

مزایا و مشخصات فنی:

این محصول در دسته «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:

•• ۵۰میلی لیتر خمیر آبی رنگ به عنوان قفل رزوه (نوار تفلون مایع)
••قابلیت انعطاف باورنکردنی پس از استفاده
••استفاده آسان و موثر
••مناسب برای محل های دارای لرزه و تنش
••مناسب برای فلز ،پلیمر ،پالستیک و الستیک
••مناسب برای رزوه هایی که قرار است در آینده باز شوند (قفل رزوه باز شونده)
••قابلیت تمیز و کنده شدن آسان در آینده
••گستره دمایی  -۹۰تا  ۲۰۰درجه سانتیگراد
••گستره فشار کارکرد  -۱تا  ۵۰۰بار ( -15psiتا )7252psi
••ساخت ایتالیا

••حاوی دو اسپری ،هر کدام به ظرفیت  ۲۰۰سی سی ،یکی فوم برای از بین بردن باکتری های روی کویل اواپراتور و دیگری گاز برای
از بین بردن باکتری های محیط
••عالوه بر از بین بردن باکتری ها توسط اسپری فوم ،از بین برنده گل و الی ،دوده و آلودگی روی سطح اواپراتور
••عالوه بر از بین بردن باکتری های محیط توسط اسپری گاز ،باقی گذاشتن رایحه دلنشین مالیم و کوتاه مدت
••از بین برنده کلیه باکتری های مضر و بیماری زا
••دارای  ۷رایحه دلنشین
••بی ضرر برای مصرف کننده و محیط زیست
••دارای تاییدیه از HACCP
••آماده مصرف و عدم نیاز به تجهیزات اضافی
••ساخت ایتالیا
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کد سفارش

رایحه

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

RKAB36

رایحه نعناع

1

10

RKAB37

رایحه تالک

1

10

RKAB38

رایحه توت فرنگی

1

10

RKAB39

رایحه هلو

1

10

RKAB40

رایحه لیمو

1

10

RKAB41

رایحه وانیل

1

10

RKAB42

رایحه سیب سبز

1

10

خودرو

صنعتی

خانگی

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

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1157.AL6.H3

1

30

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

کپسول شستشوی داخل سیکل تبرید  750 -میلی لیتر

احیاء

افشانه شستشوی اواپراتور با  PHخنثی  -یک لیتر

www.pyaco.ir

PH7 CLEANER

BELNET
 ۷۵۰میلی لیتر محلول تحت فشار  Belnetبرای شستشوی مسیر و خطوط کارکرد مبرد در سیستم های کوچک همانند کولر گازی اسپلیت و

خودرو

صنعتی

خانگی

یک لیتر محلول شستشوی اواپراتور PH7 Cleanerمحلولی خنثی (غیر اسیدی و غیر قلیایی) و درنتیجه بدون خوردگی ،برای شستشوی هر دو

کولر خودرو می باشد .محلول شستشوی  Belnetبهترین گزینه برای شستشوی کل سیستم می باشد ،چه سیستم های نو و در حال راه اندازی

نوع کثیفی (چربی و کربناتی) می باشد .به لطف تکنولوژی بکار رفته در  ،PH7 Cleanerاین محلول قادر به پاکسازی هر نوع سطحی خواهد بود.

و چه سیستم هایی که در حالت تعمیرات قرار گرفته اند .در سیستم های نو و در حال راه اندازی وظیفه محلول شستشوی  Belnetتمیز کردن

عملکرد سریع این محصول باعث پاک شدن آســان گرد و خاک ،رسوبات ،چربی ،روغن و باکتریهــای ال به الی فین های اواپراتور بالفاصلـه پس

روغن های محافظ داخل لوله های مسی ،گرد و غبار حین نصب و یا نفوذ کرده طی سالیان متمادی انبارش لوله ها می باشد .محلول شستشوی

از آبکشی و بازگشتـن تمیزی و درخشندگی به اواپراتور می گردد .همچنین محلول شستشوی اواپراتور  PH7 Cleanerاز بین برنده بوی بد

داخل سیکل تبرید و محل عبور مبرد ،بهترین گزینه برای زمان تعمیرات کولر گازی اسپلیت و یا زمان تعویض کمپرسور سوخته می باشد.

اواپراتور نیز می باشـد .روش مصرف این محصـول بدین صورت است که پس از پاشش محصول بر روی سطح اواپراتور پس از دو دقیقه

محلول به کار گرفته شده داخل کپسول  Belnetکامل ترین و سریع ترین روش برای شستشوی داخل مسیر حرکت مبرد می باشد .این

می توان با دستمال تمیز کثیفی ها را برداشت یا به راحتـی اواپراتور را توسط سمپاش ،آبکشــی نمود و از تمیــزی مجدد اواپراتور لذت برد.

محصول بهترین جایگزین برای شستشوی سیکل تبرید توسط گاز ازت و یا مبرد هایی همانند  R22می باشد.

این محصول در دستــه «احیاء» از چهارگانه پیاکو می باشد.

 Belnetاز محلولی که به طور خاص برای تمیز کردن تمامی کثیفی ها و ناخالصی های موجود در سیکل تبرید ،بدون باقی گذاشتن حتی ذره ای

صنعتی

خانگی

مزایا و مشخصات فنی:

اثر از خود ،تشکیل شده است و به لطف فرمول شیمیایی خود پس از تمیز کردن سیکل تبخیر شده و از خود چیزی باقی نخواهد گذاشت و
باعث ایجاد و یا باقی ماندن رطوبت در سیکل نخواهد شد .محلول  Belnetبهترین جایگزین برای شستشو با ازت و یا مبردهای ارزان قیمت
تر می باشد .بهترین نتیجه زمانی حاصل می گردد که یک کپسول برای اواپراتور ،یکی برای کندانسور و یکی برای مسیر لوله کشی مصرف

••یک لیتر محلول برای تمیز کردن اواپراتور کولر گازی
••مناسب برای تمیز کردن چربی ،گرد وخاک ،پرز و رسوب از اواپراتور (یونیت داخلی) کولر گازی اسپلیت
••استفاده آسان و موثر
••دارای اسیدیته خنثی ( PHبین  ۶.۸تا  )۷.۲به منظور عدم آسیب به اواپراتور کولر گازی اسپلیت
••بی ضرر برای محیط زیست و تکنسین
••آماده مصرف و بی نیاز از رقیق سازی
••تمیز کردن کامل فین های اواپراتور ،بدون باقی ماندن ذره ای از کثیفی ها
••قابلیت استفاده مداوم بدون آسیب رساندن به فلزات اواپراتور
••ساخت ایتالیا

شود .برای استفاده از این محصول می بایست سر الستیکی همراه محصول را سر لوله قرار داده و اجازه دهید محلول تحت فشار درون
سیستم به چرخش در بیاید .محلول خروجی از طرف مقابل لوله را می توانید چندین دفعه به کمک گاز ازت در سیکل بچرخانید تا بهترین نتیجه
حاصل شود .توجه داشته باشید که در زمان استفاده از اسپری شستشوی داخل سیکل تبرید  Belnetقطعاتی همانند شیر چهار راهه،
کمپرسور و فیلتر درایر در سیکل شستشو نباشد چرا که این قطعات هیچگاه نباید شسته شوند .این محصول در دسته «شستشو» از چهارگانه
پیاکو می باشد.
توجه :محلول  Belnetاشتعال پذیر است .موارد ایمنی را مورد توجه قرار دهید.

مزایا و مشخصات فنی:
•• 750میلی لیتر محلول تحت فشار برای شستشوی سیکل تبرید
••استفاده آسان و موثر
••مناسب برای کولر گازی اسپلیت و کولر خودرو
••بی ضرر برای محیط زیست و تکنسین
••فشار ثابت ،تا انتهای خروج محلول از کپسول
••تمیز کردن کامل داخل لوله ها و سیکل تبرید بدون باقی گذاشتن هر گونه ذره درون سیکل
••بهترین جایگزین برای شستشو با سایر مبرد ها
••ساخت ایتالیا
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کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

TR1009.YW.M0

1

12

AB1219.K.01

1

6

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

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

خمیر حرارتی  600 -گرم

شستشو

اسید سیتریک (جوهر لیمو)  -یک کیلو

www.pyaco.ir

CITRIC ACID

STOP HEAT
در حین عملیات جوشکاری لوله های مسی در کولر گازی یا سیستم های سرمایشی ،انتقال حرارت از طریق لوله مسی باعث سختی در انجام

صنعتی

خانگی

صنعتی

برای رسوب زدایی در مسیر بهداشتی (به طور مثال پکیج شوفاژ دیواری یا آبگرمکن) به دو روش می توان عمل نمود:

عملیات و همچنین خرابی قطعاتی همانند شیر موتوری خواهد شد .خمیر حرارتی ،انتقال حرارت را متوقف کرده و از قطعاتی که نزدیک به محل

 -1قراردادن قطعات مورد نیاز اسید شویی داخل ظرف فلزی بزرگ تر و ریختن آب به نحوی که کل قطعه در آب مستغرق شود .سپس براساس

جوشکاری است محافظت می کنــد .فرمول آن به گونه ای است که به راحتی چسبیده و بدون لغزش و یا جا ماندن ناخالصی در محل قرار

میزان آب اضافه شده اسید سیتریک را اضافه می کنیم .نکته مهم در مورد اسید سیتریک ،اینکه برخالف اسیدهایی همانند جوهر نمک

می گیرد .همچنین بدین وسیله سطوحی که سطح آن با رنگ پوشیده شده است را نیز محافظت می کند .این محصول در دسته «محافظت» از

(اسید کلریدریک) در صورت استفاده بیشتر از حد نیاز ،اسید آسیبی به فلزات نرسانده و تنها پودر اسید در آب حل نخواهد شد و در آب

چهارگانه پیاکو می باشد.

ته نشین می گردد .درصد ترکیب پودر اسید با آب بسته به میزان رسوب در قطعه می باشد .پس از اضافه نمودن اسید به آب ظرف فلزی

مزایا و مشخصات فنی:

را بر روی شعله قرار داده و حدود  45دقیقه الی یک ساعت اقدام به جوشاندن آب می نمائیم .پس از این زمان قطعه کامال ً تمیز شده است

خانگی

و پس از آب کشی آماده استفاده می باشد.
 -2با توجه به عدم آسیب اسید سیتریــک روی قطعات فلزی ،پلیمری و الستیکی روش دوم اسیدشویـی اتصال مستقیم پمپ شستشـو

••جلوگیری از انتقال حرارت حین جوشکاری
••استفاده آسان
••محافظت از قطعات نزدیک به محل جوشکاری
••چسبندگی بدون لغزش
••ساخت ایتالیا

(پمپ اسیدشویی) به زیر پکیج شوفاژ دیواری یا آبگرمکن می باشد بدین صورت که دو اتصال پمپ شستشو به دو اتصال ورودی و خروجی
آب بهداشتی پکیج یا آبگرمکن متصل شود .دستگاه در وضعیت آماده به کار در حالت تابستانه قرار گیرد .سپس آب و اسید سیتریک را
همانند آنچه در قبل توضیح داده شد به مخزن پمپ شستشو اضافه می نمائیم .با روشن نمودن پمپ شستشو فلومتر یا فلوسوئیچ پکیج یا
آبگرمکن باعث روشن شدن پکیج (آبگرمکن) و در نتیجه تشکیل شعله می شود .در این حالت دمای آبگرم بهداشتی را حدود  50درجه
سانتیگراد تنظیم می نمائیم .فرآیند شستشو را به مدت  45دقیقه ادامه می دهیم .این محصول در دستــه «شستشو» از چهارگانه پیاکو
می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:
••یک کیلوگرم پودر اسید ،مخصوص اسید شویی و تمیزکردن رسوب آهکی
••خوراکی و سازگار با محیط زیست
••بی ضرر برای مصرف کننده
••ایده آل برای اسید شویی قطعات آبگرمکن و پکیج شوفاژ دیواری
••بی ضرر برای قطعات الستیکی و پالستیکی از جمله اورینگ و پکینگ
••بی ضرر برای فلزات بکار رفته در آبگرمکن و پکیج شوفاژ دیواری
••اسیدیته  ،۲در صورت ترکیب با آب (  %2وزنی)
••ساخت کره جنوبی
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کد سفارش

تعداد در بسته

تعداد در کارتن

کد سفارش

ابعاد بسته

وزن

TR1173.01

1

12

80801001

17 × 6 × 27 cm

 1کیلو گرم

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

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

قبل از مصرف

بعد از مصرف
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جلوگیری از خرابی پمپ ،شیرآالت و مبدل های موتورخانه و ...
صنعتی

شیر هواگیر مجهز به شیر
یکطرفه

بــا ورود جریــان آب بــه داخــل فیلتــر ،بــه واســطه قطــر بیشــتر محفظــه نســبت بــه لولــه ورودی ،ســرعت حرکــت آب کاهــش مــی یابــد .بــه لطــف
کاهــش ســرعت و بــه واســطه مانــع تعبیــه شــده در مقابــل جریــان ،جریــان آب بــه اجبــار ،طــی دو مرحلــه در تمــاس بــا آهنربــا قــرار خواهــد
گرفــت .کل رســوبات (مگنتایــت ،الی و لجــن و زنــگ آهــن) کــه ماهیــت فلــزی داشــته اســت بــه واســطه آهنربــای بــه کار رفتــه در ایــن فیلتــر

خروجی آب عاری از ناخالصی

جــذب خواهــد شــد و از چرخــش آزادانــه آن هــا در کل سیســتم و آســیب رســاندن بــه اجــزا و قطعــات جلوگیــری مــی شــود .در نتیجــه بــا
نصــب ایــن فیلتــر در ســیکل بســته ،مــی تــوان از خرابــی اجــزا و قطعــات بــه صــورت کامــل جلوگیــری کــرده و راندمــان برودتــی یکنواخــت و
پایــدار سیســتم را تضمیــن نمــود.

ورودی آب محتـوی
ناخالصی های فلزی

مزایا و مشخصات فنی:

••ابعاد کلی کوچک و مناسب
••قابلیت نصب بصورت عمودی و یا افقی
••بدنه و درب از استیل ضد زنگ (استیل )۳۰۴
••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 نگهداری
••فشار تست شده  ۱۵بار
••محدوده دمایی کارکرد  ۰تا  ۱۱۰درجه سانتیگراد
••میدان مغناطیسی  ۱۲۰۰۰گاوس

دوال مــگ [ ،]dual Magیــک فیلتــر مغناطیســی بــرای اســتفاده در ســیکل بســته ســرمایش بــا آب مــی باشــد .نصــب

ایــن فیلتــر در موتورخانــه بــه منظــور جلوگیــری از خرابــی قطعــات حســاس ســیکل تبریــد بــا آب از قبیــل پمــپ ،مبــدل هــای
حرارتــی و شــیرآالت ضــروری مــی باشــد .بــه لطــف عملکــرد ثابــت و کارآمــد ایــن فیلتــر ،تمامــی ذرات ناخالصــی ناشــی از
پدیــده خوردگــی در ســیکل بســته ،جمــع آوری گشــته تــا چرخــش آزاد آنهــا در سیســتم ،باعــث آســیب بــه قطعــات نگــردد.
نصــب ایــن فیلتــر ،در ابتــدای راه انــدازی ســیکل ســرمایش بــا آب ،باعــث ثابــت مانــدن راندمــان برودتــی کل سیســتم
طــی ســالیان متمــادی و تضمیــن عــدم خرابــی قطعــات حســاس هماننــد پمــپ و شــیرآالت مــی گــردد .ایــن محصــول در دســته
«محافظــت» از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.
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رسوبات فلزی جذب شده توسط
آهنربا (مگنتایت ،الی و لجن و زنگ آهن)

دیواره استیل برای
هدایتاجباریجریان
آب به سمت پایین

کد سفارش

نوع اتصال

سایز اتصاالت

تعداد در کارتن

391011

رزوه

”1

1

391012

رزوه

”1 1.4

1

391013

رزوه

’’1 1.2

1

391014

رزوه

”2

1

391015

فلنج

DN40

1

391016

فلنج

DN50

1

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

شیر تخلیه برای تخلیه
آب درون فیلتر

3

ایده آل برای نصب در موتور خانه

2

1
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جلوگیری از خرابی پمپ ،شیرآالت و مبدل های موتورخانه و ...
صنعتی

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 آهنربا قرار خواهد گرفت .کل رسوبات
فلزی (مگنتایت ،الی و لجن و زنگ آهن) که ماهیت فلزی داشته است به واسطه آهنربای 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 برودتی یکنواخت و پایدار سیستم را تضمین نمود.

مزایا و مشخصات فنی:

محل های کاربرد دوال مگ پالس:

••ابعاد کلی کوچک و کم حجم
••حذف کامل رسوبات فلزی (مگنتایت و الی و لجن) از سیستم
••قابلیت نصب بصورت 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 نگهداری سیستم
••افزایش چشمگیر عمر قطعات سیستم
••جلوگیری از پیشروی خوردگی در سیستم
••افت فشار ناچیز و قابل چشم پوشی
••فشار تست شده  ۲۰بار
••محدوده دمایی کارکرد  ۰تا  ۱۱۰درجه سانتیگراد
••میدان مغناطیسی  ۱۸۵۰۰گاوس

••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

کد سفارش

نوع اتصال

سایز اتصاالت

تعداد در کارتن

391022

فلنج

)”DN50(2

1

مبــدل هــای حرارتــی و شــیرآالت ضــروری مــی باشــد .بــه لطــف عملکــرد ثابــت و کارآمــد ایــن فیلتــر ،تمامــی ذرات ناخالصــی ناشــی

391023

فلنج

)”DN65(2 1.2

1

از پدیــده خوردگــی در ســیکل بســته ،جمــع آوری گشــته تــا چرخــش آزاد آنهــا در سیســتم ،باعــث آســیب بــه قطعــات نگــردد.

391024

فلنج

)”DN80(3

1

391025

فلنج

)”DN100(4

1

391026

فلنج

)”DN150(6

1

391027

فلنج

)”DN200(8

1

دوال مــگ پــاس

( ،)dual Mag plusیــک فیلتــر مغناطیســی بــرای اســتفاده در ســیکل بســته ســرمایش بــا آب

مــی باشــد .نصــب ایــن فیلتــر در موتورخانــه بــه منظــور جلوگیــری از خرابــی قطعــات حســاس ســیکل تبریــد بــا آب از قبیــل پمــپ،

نصــب ایــن فیلتــر ،در ابتــدای راه انــدازی ســیکل ســرمایش بــا آب ،باعــث ثابــت مانــدن راندمــان برودتــی کل سیســتم طــی
ســالیان متمــادی و تضمیــن عــدم خرابــی قطعــات حســاس هماننــد پمــپ و شــیرآالت مــی گــردد .ایــن محصــول در دســته «محافظــت»
از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.
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برای مشاهده تصاویر بیشتر ،اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول ،تصویر روبرو را اسکن نمائید.

ایده ال برای نصب در موتور خانه

3

2

1
33

لیست محصوالت گرمایشی

D ual Wash

لیست محصوالت گرمایشی

Dual Mag Plus

Dual Mag

G4

G3

G1

فیلتر مغناطیسی موتورخانه بزرگ

فیلتـر مغناطیسی موتورخانه

محلول نشتی گیر

محلول شستشو

محلول محافظ

••کیـــت شستشـــوی مدار گرمایـــش
 dual washوسیلـــه ای ایــده آل بـرای
شستشوی کامل مدار گرمایش (شوفاژ)
می باشد.

••نصب فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش
برای هر موتورخانه در هر حجم و توان،
که سیال تبادل حرارت آن آب می باشد
توصیه می گردد.

••فیلتر مغناطیسی موتورخانه مدار
گرمایش /سرمایش ( )dual magتولید
پیاکو بهترین راه حل برای جمع آوری و
حل مشکالت ناشی از خوردگی که در داخل
مدار گرمایــش  /سرمایــش باعـث ایجاد
رسوب فلزی و الی و لجن است ،می باشد.

•• G4محلول نشتی گیـــر محلـول شیری
رنگ نانو پلیمری می باشد که به منظور
رفع نشتی هـــای ریز سیستم در مسیر
بسته قابل استفاده می باشد .

••محــلــــول G3بــرای تمیــــــز کردن و
شستشـــوی مدار گرمایـــش از ذرات و
مواد چسبیــده ،بدون نیـــاز به از کار
انداختن و کاهش فشار پکیج ،استفاده
می شود.

••محلـــول محافــــظ  G1تولید شرکـت
پیاکو است که سیستم گرمایــش را در
مقابل خوردگی محافظت می کند.

Po l i do

لگی

مگی

V ib ra Max

کیت شستشــوی مـدار گرمایش

فیلتـــــر پلـــــی فسفـــــات
هوشمنـــد پولیدو

استوانـه نمایشــــی عملکرد
فیلتر مغناطیسی

فیلتــــر مغناطیســـی مــدار
گرمایش

••فیلتر پلی فسفــات هوشمنــد پولیــدو
محصــول مشتــرک پیاکــو با یکـــی از
بزرگتریـن تولید کننده هــای فیلتر در
کشور ایتالیا ،از نوع پلی فسفات سدیم
بوده و بهترین و مطمئن ترین راه حل
برای جلوگیری از تشکیل رسوب آهکی
در کل مسیــر عبور آب گرم بهداشتــی
(مصرفی) می باشد.

••استوانه نمایشی جهت معرفی عملکرد
فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش  -مگی،
دوال مگ ،دوال مگ پالس و دوال واش
می باشد.

••نصــب فیلـتــر مغناطیــســــی مــدار
گرمایش برای هر نوع پکیـــج شوفــاژ
دیواری توصیه می گردد.

MC2

چکـش ویبـــــره ای رادیاتور

محلول صداگیر

••ویبراکلین یک 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 می باشد.

••محلــول  MC2برای رفع سر و صــدای
مبدل اصلی فرموالسیــون تولیــد شده
است.
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