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تولـید کننـده اتصـــالـات
آبرسانى ،کنتورهاى حجمى
و دریچــــه هـــاى چـدنى 



کلیه حقوق مادى و معنوى این کتابچه براى شرکت ذوب ریزان همدان محفوظ مى باشد.
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گواهى استاندارد لوله هاى چدنى

گواهى استاندارد دریچه هاى چدنى گواهى استاندارد اتصاالت چدنى 

گواهى تاییدیه سامانه هاى نوین آبیارى
(آب و خاك )



آیا فرزندانمان نیز پرتو خورشید را بر این زیبایى ها نظاره خواهند کرد؟

پرفسور پرویز کردوانى : همه مناطق ایران با کمبود آب مواجه است،از کوه البرز تا خلیج فارس، آب هاى زیر زمینى  در 
حال اتمام است.

اوضاع منابع آبى کشورمان  به حدى بحرانى شده است که همه دلواپس و نگران این مرز و بومند. براى دفاع از این آب و خاك 
صدها هزار گل پرپر داده و خون جگرها خورده ایم. با ابرقدرتها جنگیده ایم و اجازه چشم طمع داشتن به یک وجب از خاك پاکش 
را نداده و نخواهیم داد.  اما حاال با بى تدبیرى و سهل انگارى ، منابع آبى  کشور عزیزمان را بیهوده هدر مى دهیم و به تنها چیزى 
که فکر نمیکنیم آبادانى همیشگى این سرزمین و نسلهاى بعد ،یعنى فرزندانمان است .سفره هاى زیرزمینى خالى ، زمین                           
فرو نشسته و محیط زیست تشنه، سوغاتى نامطلوبى است براى آیندگان . سرزمین عزیزمان هم اکنون در مرحله تنش آبى و                         
با ادامه روند موجود در آینده نه چندان دور از این مرحله گذشته و در معرض بحران شدید آب قرار خواهد گرفت. احداث 
زیرساخت هاى بنیادى مانند سازه هاى سنگین تامین آب و دیگر سامانه هاى بهسازى و توزیع آب اعم از سدها، شبکه هاى آبیارى 
و توزیع آب و آبرسانى با استفاده از اتصاالت و تاسیسات با کیفیت که کمترین هدر دهى آب را تا مقصد داشته باشد، زمانى به 
بهره ورى مناسب مى رسد که اقدامات فرهنگى ،مدیریت تقاضا، مدیریت مصرف و روش هاى جامع مدیریتى و برنامه اى متناسب 
و هم پاى هم پیشرفت کند.به هر صورت نباید فراموش کنیم که در حقیقت حفاظت از داشته هاى آبى سرزمین مان عالوه بر 
اینکه مى تواند حیات نسل امروز را تامین کند، فرداى آیندگان را هم تضمین خواهد کرد.براى اینکه بهترین هدیه را به 
آیندگانمان تقدیم کنیم  از همین امروز به فکر باشیم ، شرکت ذوب ریزان همدان در راستاى مسئولیت اجتماعى خود ، کوشیده 
است با تولید محصوالتى با استاندارد و کیفیت مناسب  براى سیستم آبرسانى کشور و آغاز فعالیتهاى فرهنگى در این رابطه                 
گامى هر چند کوچک در این راه بزرگ برداشته باشد. ماموریت ما متعلق به همه ایرانیان است دست تمامى همکاران عزیز را 

براى گام هاى بلند تر در این مسیر صمیمانه مى فشاریم .  
 

شور 
ب ریزان حامى حفظ منابع آبى ک
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دکتر ژاله زارعى
عضو هیئت علمى پژوهشکده بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران

و عضو هئیت مدیره شرکت ذوب ریزان همدان 



شرکت "ذوب ریزان همدان "  که در سال 1354  به صورت یک شرکت خانوادگى 
تاسیس  گردیده، با بیش از چهار دهه فعالیت مستمر و پویا، در سال هاي اخیر 
توانسته است  به عنوان برندى برتر در زمینه  تولید اتصاالت و دریچه هاى چدنى 
مجموعه  این  مدیریتى  ساختار  شود.  شناخته   کشور  در  آب  صنعت  در  مصرفی 
تعالى                    و  توسعه  در  مند،  نظام  و  پویا  بصورت  که  است  بوده  تالش  در  همواره 
زیرساخت هاي آبى کشور ایفاى نقش نماید و با اتکا به دانش و تجربه نیروى انسانى 
خود در راستاى تحقق اهدافى چون توسعه صنعتى سازى و فناورى هاى نوین تولید 
و گسترش صادرات گام بردارد. شرکت ذوب ریزان همدان با اتخاذ این رویکرد که 
تأمین نیازهاى کیفى و کمى طیف وسیعى از مشتریان در اولویت قرار دارد، ماموریت 

یا محدوده کارى این مجموعه را  به شرح ذیل تبیین و پیاده سازي کرده است:
•  تولید اتصاالت چدنى مطابق با استاندارد ملی ایران 

•  تولید دریچه هاى چدنى مطابق با استاندارد ملی ایران و مطابق با استاندارهاي 
INSO14976

EN14154 تولید کنتورهاى حجمى با برند آبسان  مطابق با استانداردهاي  •
•  تحقیق و پژوهش (آزمایشگاه همکار، تولید دانش و اجراى پروژه هاى تحقیقاتى 

و پژوهشى در حوزه هاى مرتبط)
شرکت ذوب ریزان همدان  به عنوان اولین دارنده نشان ملى استاندارد در تولید 
اتصاالت و دریچه هاى چدنى در کشور و همزمان با افتتاح کارخانه شماره 2 واقع 
در شهرك صنعتى بهاران، با متراژ 20000 متر مربع در حال حاضر با اشتغال بیش 
از 100 نفر از جوانان کشورمان  بصورت مستقیم به عنوان یک شرکت خصوصی 
در زمینه تولید کاالى صنعتى  مشغول به فعالیت مى باشد . روند حرکتى آن بر 
با                   کلیه فرآیندها  نهاده شده که  بنا  نحوى  به  مبناى یک رویکرد مدیریتى صحیح 
و هماهنگ  تفکر سیستماتیک یکسان  بر اساس یک  تجربه  و  افزایى دانش  هم 

پیگیرى شوند.
عزم و اراده هیئت مدیره و مدیریت ارشد مجموعه نیز در طى سالیان متمادى، با 
تولید  با  که  است  بوده  نحوى  به  همواره  کشور   در  آب  بحران  گسترش  وجود 
را در کاهش  باالترین سطح کیفیت، سهم خود  و  با استاندارد  محصوالتى منطبق 
هدر دهى آب و انتقال صحیح آب ادا نماید و عالوه بر آن ، بخشى از دغدغه هاى 
و                   تالش  است  بدیهى  نماید.  مرتفع  را  بوم  مرزو  این  جوانان  اشتغال  و  کار 
سرمایه گذارى در این عرصه گسترده با مشکالت و چالش هاى بسیارى همراه بوده 
است اما هدف  خدمت رسانى و کارآفرینى بطور مستقیم و غیر مستقیم  و انتقال 
دانش و اطالعات به نسل هاى بعد مدیران این شرکت براى خدمت به سرزمین 
در                              اقتصادى  هاى  انگیزه  از  فراتر  که  بوده  عاملى   ،مهمترین  عزیزمان 

شرکت ذوب ریزان  مدنظر قرار گرفته است.

معرفى شرکت

درباره ما
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زمینه  چهار   در  محصوالت   ساخت   امکان  شرکت  این  تولیدات   گسترش  و  تنوع 
اتصاالت ، دریچه ها ، متعلقات و اتصاالت مخصوص لوله هاى  پلى اتیلنى  را براى ارائه 
و                   ترافیک شهرى  که  رشد  آنجایى  از  نموده است.  پذیر  امکان  گرامى  به مشتریان 
جاده اى فشار بیشترى را به روى شبکه حمل و نقل کشور ایجاد نموده است شرکت 
طراحى  به  اقدام  ها  دریچه  ماندگارى  و  مقاومت  افزایش  ریزان همدان جهت  ذوب 
مجدد و با کیفیت باالتر این نوع از محصوالت نموده است و در همین راستا، کاتالوگ 
فوق  ، جهت آشنایى بیشتر و انتقال علم روز و اطالعات کامل در مورد دریچه ها به 
عنوان یک محصول با  کاربرى گسترده  در این رده از تولیدات ، مطابق با استاندارد 
بین المللى و داخلى ،مواد مورد استفاده ،مزیت مواد ،رده بندى دریچه ها ،راهنماى 
نصب و آشنایى با طریقه دریافت مشاوره فنى دریچه ها از این شرکت طراحى شده 
است. در ذیل اطالعات مختصرى از سایر محصوالت قبل معرفى کامل دریچه ها ارائه 
اختیار  در  جدا  و  کامل  صورت  به  اتصاالت  کاتالوگ  که  است  ذکر  قابل  گردد.  مى 

همکاران عزیز قرار مى گیرد .

0 زانو(فلنجدار ، دو سر صاف ، دو سر ساکت ، پایه دار 90 درجه) 
0 سه راه (فلنجدار، کالسدار ناف فلنج ، دو سرساکت ناف فلنج)

0 فلنج ساکت
0 تبدیل فلنج اسپیکات 

0 لوله کوالر، تبدیل 
0 چهار راه و پادل پایپ با رینگ میانى 

0 فلنج کور 
0 ژوئن ژیبو 

0 کالهک شیر خط 
0 پایه شیر 

0 سرویس کلمپ تسمه اى 
0 کلمپ 

0 لوله محفظه 
 T 0 پیچ نشکن

0 پله چدنى 

0 سه راه مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى
0 رینگ مخصوص اتصاالت لوله هاى پلى اتیلنى

0 کوالر تبدیلى
0 فلنج ساکت مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى

0 فلنج کور مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى
0 ژوئن مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى

0 کمربند رزوه اى مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى 
0 کمربند فلنجدار مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى

ت
صوال

سایر مح

اتصاالت

متعلقات

اتصاالت 
مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى  



کنتور هاى حجمى

7

انواع کنتورهاى حجمى 

تولید شرکت ذوب ریزان همدان

کنتورهاى تناسبى (WI) تا سایز 200
آب شرب

آب شرب و تصفیه

آب خام (سایز بزرگ)
کنتورهاى تناسبى (WI) سایز 200 تا 400

کنتورهاى توربینى (WPH) تا سایز 200

کنتورهاى توربینى (WPH) سایز 500

کنتورهاى الکترومغناطیسى

کنتورهاى هوشمند تناسبى (WI) تا سایز 200



فلنج اسپسکات ( بى او) فلنج ساکت 

سه راه فلنجدار

سرویس کلمپ تسمه اى زانو فلنجدار 45 درجه

فلنج ساکت مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى

کلمپ

ژوئن ژیبو مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى

کمربند فلنجدار مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى 

کمربند رزوه اى مخصوص لوله هاى پلى اتیلنى

چهار راه فلنجدار کوالر

سه راه دو سر ساکت ناف فلنج  زانو دو سر ساکت  45 درجه 

تبدیل فلنجدار 

ت
صوال

سایر مح
نمونه اى از 
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و  ها  دستگاه  از  مندي  بهره  و  خود  آزمایشگاه  تجهیز  با  همدان  ریزان  ذوب  شرکت 
تکنولوژى روز توانسته است کلیه روند تولید ، استاندارد سازي و همگون سازي با 
در   استفاده  مورد  هاى  دستگاه   . دهد  انجام  علمی  بستري  در  را  مشتري  خواست 

آزمایشگاه این شرکت به شرح زیرمى باشد :
- دستگاه  کوانتومتري : براي تعیین آنالیز ذوب

- دستگاه  کشش و خمش 
- دستگاه  سختى سنج 

- میکروسکوب متالوگرافى
- دستگاه تست فشار جهت تست دریچه ها 

- دستگاه تست هیدروستاتیک 
- دستگاه پیرومتر براي کنترل حرارت مذاب

- دستگاه پلیشر براي آماده سازي نمونه متالوگرافی
- و نرم افزارهاي کاربردي

همچنین شرکت ذوب ریزان همدان به عنوان اولین شرکت در میان تولید کنندگان 
محصوالت مشابه  موفق به اخذ گواهینامه ISO9001 -2008  در سال 2010 از کشور 

انگلستان گردید. 

اتصاالت  و  ها  دریچه  انواع  براى  زیر  هاى  استاندارد  رعایت  به  توجه  با  افتخار  این 
بدست آمده است :

BSEN 124 : استاندارد اروپایى براى دریچه هاى منهول ؛ قابل استفاده در محل عبور 
و مرور و و وسایل نقلیه 

INSO 14976 : دریچه هاى آدم رو و آبگیر براى نواحى تردد وسایل نقلیه و پیاده رو  

BS8533 : استاندارد براى دریچه هاى سطحى کوچک و بزرگ 

قابل ذکر است تمام قطعات مطابق با استاندارد هاى ذکر شده تست گردیده و نتیجه 
مانند                       المللى  بین  موسسات  از  کیفى  هاى  گواهینامه  گرفتن   ، اقدامات  این 

SGS  و BVQI  مى باشد . 

براى  را  چهارچوب  یک  که  باشد  مى  المللى  بین  استاندارد  معتبرترین   ISO  9001
سیستم مدیریت کنترل کیفیت فراهم مى کند و این اطمینان را به مشتریان خود              
مى دهد که محصوالت این شرکت ، تمامى مراحل و الزمه هاى کنترل کیفى را سپرى 

کرده است. 

ت
کنترل کیفی

تاییدیه ها و گواهینامه ها 



امروزه ردیابى و شناسایى مخصوصا ردیابى و شناسایى قطعات و محصوالت در خطوط 
تولید، محیط کارخانه ها، شرکتها، فروشگاه ها و... یک الزام غیر قابل انکار مى باشد. 
هدف از ردیابى و شناسایى قطعات و محصوالت، جمع آورى داده هاى مهم و الزم، از 
زمان پیدایش تا زمان از بین رفتن آنها و یا همان شناسنامه محصوالت و قطعات از 
قبیل: نام قطعه، کد کاال، سریال کاال، تاریخ تولید و یا مونتاژ، نام اپراتور تولید کننده، 

محل دپو یا انباشت و... مى باشد
در همین راستا  شرکت ذوب ریزان همدان با پیاده سازى سیستم ردیابى به صورت 
حک شده روى قطعات (بدون امکان ایجاد تغییر) وارتباط این کد با تمامى قسمت هاى 
تولید ، آزمایشگاه ،کنترل کیفیت ،ماشین کارى و انبار امکان برقرارى سیستم گارانتى 

براى هر یک از محصوالت را به صورت جداگانه دارا مى باشد .
انجام امور زیر براى مشتریان، مدیران و دستگاه هاى  پیاده سازى سیستم فوق  با 

نظارت امکان پذیر خواهد بود :
1- امکان کنترل تست هاى زیر  براى قطعات و صدور گواهى براى مشترى 

- تست متالوگرافى 
- تست سختى  
- تست کشش 

- تست آنالیز شیمیایى 
- تست فشار(مخصوص دریچه هاى چدنى )

- تست هیدرواستاتیک (محصوص اتصاالت چدنى و کنتور حجمى ) 
- تست کالیبره کنتورهاى حجمى 

با ثبت کلیه فرآیندهاى در کنترل ، مى توان میزان تولید هر قسمت در هر بازه زمانى 
را محاسبه نمود.

 میزان ضایعات هر قسمت و یا هر واحد کارى کامال مشخص مى شود.
*   تحت کنترل بودن کلیه فعالیتهاى تولیدى از ابتداى تولید تا انتها.

*    مشخص بودن تعداد مواد اولیه و محصول موجود در هر واحد تولیدى.
*  ردگیرى و ردیابى هر محصول با داشتن بارکد منحصر به فرد.

*   گزارش گیرى تولید روزانه هر محصول و یا چند محصول
*   رهگیرى بچ هاى تولیدى در کلیه مراحل تولید.

*  گزارش گیري کلیه بچ هاي مرتبط به یک بچ محصول
*   هوشمندي و کنترل صحت ثبت اطالعات

سایى 
شنا

ردیابى و 
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تمامى دریچه هاى تولید شده توسط این شرکت از جنس چدن داکتیل  و خاکسترى    
مى باشد . با توجه به حجم باالى تردد در جاده هاى امروز شرکت ذوب ریزان همدان 
در این راستا تمامى تالش خود را براى  شناسایى موادى که قابلیت تحمل باالیى را در 

برابر شکستگى و ساییدگى دارند ،  گذاشته است .

چدن داکتیل چیست ؟
یا چدن داکتیل فرم خاصى از چدن ها مى باشند که به وسیله  گرافیت هاى کروى 
اضافه کردن منیزیم و آلیاژسازى به فلزى با مقاومت و تحمل باال در برابر شکنندگى 

به موادى  بى نهایت قویتر تبدیل مى شوند . 

تفاوت بین چدن داکتیل و چدن خاکسترى :
به  با گرافیت ورقه اى (چدن خاکسترى) منجر  به مذاب چدن  اضافه کردن منیزیم 
تبدیل این مواد به گرافیت هاى کروى مى شود.ساختار کروى این گرافیت ها مقاومت 
کششى باالتر و همچنین نسبت تحمل وزن را افزایش مى دهد . که در مقایسه با چدن 
هاى خاکسترى این چدن در یک وزن مشابه داراى قدرت و تحمل حدودأ سه برابر مى باشد . 

نسبت تعریف شده وزن به مقاومت در چدن هاى داکتیل این اجازه را مى دهد که 
قطعاتى با وزن حدوداً 50 درصد کمتر و تحمل فشار بیشتر در مقایسه با چدن هاى 
خاکسترى تولید شوند . ویژگى ذاتى مقاومت باال در چدن داکتیل نه تنها ریسک ایجاد 
نقص در دریچه ها را به حداقل مى رساند بلکه احتمال شکستگى در هنگام حمل و 
نقل و ترانزیت را نیز کاهش مى دهد . در بازارى که همه محصوالت ترجیحأ به سمت 
ریسک کمتر در جابجایى دستى و هزینه کمتر در حمل ونقل  پیش مى روند ، کاهش  
وزن قطعات تولید شده  با کارایى باالتر در طى هر دو پروسه  نصب و کاربرد به عنوان 

ویژگى اصلى و مهم قلمداد مى شود . 

ستفاده 
مواد مورد  ا

Grey iron

Ductile iron

مزیت چدن داکتیل :

Grey iron Ductile iron
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1-عدم محدودیت کالس کارى
طبق استاندارد EN124 (استاندارد بین المللى دریچه ها )  دریچه هاى کامپوزیتى فقط تا کالس B125  (تحمل فشار  12,5 تن ) تعریف 
شده اند و در استاندارد ملى ایران با شرایط خاص تا کالس کارى C250  تعریف شده اند ولى دریچه هاى چدنى با توجه به خصوصیات 

منحصر به فرد خود تا آخرین کالس F900  ( تحمل 90 تن ) را دارا مى باشند .
2- تست

با توجه به ضعف دریچه هاى کامپوزیت نسبت به دریچه هاى چدنى مطابق استاندارد INSO  14976 دریچه هاى کامپوزیتى باید 8 تست                  
( جذب آب ، تغییر شکل تحت نیرو ، مقاومت خزشى ، مقاومت خستگى ، مقاومت ضربه ، پایدارى گرمایى ، مقاومت ویژه سطح ، مقاومت 
سایشى ) را بگذرانند که دریچه هاى چدنى فقط با 3 تست (آزمون مانایى دائم ، تحمل نیرو ، تغییر شکل تخت نیرو ) مى توانند از نظر 
استاندارد ایمن و تحمل 90 تن فشار را داشته باشند .این در صورتى است که استاندارد اروپایى EN124  دریچه هاى کامپوزیتى را 
دریچه هاى  آزمون  این 8  احتساب  به   14976 INSO ایران  استاندارد  که  دانسته  مجاز  تن)  (تحمل 12,5   B125 کارى تا کالس  فقط 
کامپوزیتى را در کالس کارى باالترى (C250) قرار داده که در ایران هنوز شرکتى موفق به گذراندن محصوالت خود از این 8 تست نشده 

است. 
3-عدم خستگى و شکست بعد از آزمون هاى تست  

دریچه هاى چدنى بعد از آزمون هاى درج شده در استاندارد و قرار گرفتن در محل استفاده به هیچ وجه دچار خستگى  ( خستگى وقتى 
اتفاق میافتد که قطعه تحت تنش هاى تکرارى و یا نوسانى که بسیار کمتر از نیروى شکست میباشد؛ قرار میگیرد و منجر به شکست 
ناگهانى میشود ) نمى گردند . درصورتى که دریچه هاى کامپوزیتى به مرور و در اثر ضربه و بارهاى وارده و تنش جمع شده دچار خستگى 
مى شوند (این موضوع در استاندارد اروپایى لحاظ گردیده است و اجازه استفاده از دریچه هاى کامپوزیت در محل هاى با تردد باال و فشار 
باالتر از 12,5 تن مجاز نمى باشد .) به همین دلیل استفاده از دریچه هاى کامپوزیتى در مناطقى با عبور خودرو بسیار خطر آفرین مى باشد 

 .
4-عمر باالى دریچه هاى چدن داکتیل 

دریچه هاى چدنى در انواع آب و هوا داراى عمر بسیار طوالنى ( عدم خرابى قطعى ) میباشند ولى دریچه هاى کامپوزیتى عمر محدودى در 
آب و هواى مختلف دارند . تجربه نشان داده به دالیل مختلف از جمله نامرغوب بودن مواد اولیه کامپوزیت در ایران اکثر این دریچه ها 
بعد از گذشت مدت زمان 18 الى 24 ماه تحت تاثیر آب و هوا و تنش ایجاد شده مقاومت اولیه خود را از دست داده و از رده خارج 
میشوند و نیاز به تعویض مجدد دارند. به عنوان نمونه شرکت شهرکهاى صنعتى استان همدان طرح تعویض دریچه هاى کامپوزیت نصب 

شده   به دریچه هاى چدن داکتیل را در  شهرکهاى صنعتى استان امسال آغاز نموده است .
5- قیمت مناسب دریچه هاى داکتیل 

دریچه هاى کامپوزیتى به دلیل کمبود مواد اولیه در ایران و پروسه تولید پیچیده داراى هزینه باالیى هستند و در مقایسه با دریچه هاى 
داکتیل 1,5برابر گران تر مى باشند.

به                     نیز نسبت  بهینه سازى آن قیمت  مناسب و مقاومت بیشترى   و  به علت مهندسى مجدد در طراحى  همچنین دریچه ها ى داکتیل  
دریچه هاى چدن خاکسترى دارد . 

6-ضد سرقت بودن دریچه ها در طراحى جدید 
الف)مقاومت باالى چدن داکتیل در برابر ضربه و شکنندگى مانع از شکسته شدن درب و قسمت لوالى دریچه شده و سارقین نمى توانند 

درب و کالف (قاب) را از هم جدا کرده و به سرقت ببرند.
ب)در طراحى جدید  این دریچه ها داراى لوالى مخفى بوده که در محل اتصال جوش مى شوندو مانند نمونه هاى قدیمى با پیچ و مهره بسته 

نمى شوند.
ج) کالف دریچه نیز به شکلى طراحى شده است ( کالف مشبک) که کامالً در بتن گیرایى دارد و نمى تواند از آسفالت و بتن جدا شود و 

بیرون آورده شود .
7-طراحى بهتر دریچه هاى داکتیل 

با توجه به تعریف  استاندارد براى طراحى دریچه  که به 3 دسته تقسیم بندى شده است ( طراحى بر مبناى اجزاء نگهدارنده،طراحى ویژه 
و جرم ) براى دریچه هاى کامپوزیتى فقط طراحى بر مبناى اجزاء نگهدارنده و طراحى ویژه امکان پذیر است و با توجه به محدودیت هاى 

خاص تولید کامپوزیت اکثر این دریچه ها بدون لوال ساخته مى شوند.
8- قابل بازیافت بودن دریچه هاى چدن داکتیل (مزیت زیست محیطى)

دریچه هاى کامپوزیتى به دلیل مواد استفاده شده در آن غیر قابل بازیافت است و همین امر موجب صدمه زدن به محیط زیست خواهد 
شد. اما دریچه هاى چدن قابل بازیافت مى باشد.

مزایاى دریچه هاى چدن داکتیل نسبت به دریچه هاى کامپوزیتى  مزایاى دریچه هاى چدن داکتیل



13

ستاندارد 
رده بندى  ا

BS EN
 124

انواع دریچه هاى منهول باید شرایط الزم را براى تطابق با 
استاندارد  INSO 14976 و ES EN 124 داشته باشند این 
شرایط براى تمام قسمت هاى ماشین رو و غیر ماشین رو 
نصب  محل  به  توجه  با  تولید شده  قطعات  باشد.  مى  الزم 
استاندارد هاى فوق کالس بندى و طبقه بندى شده است . 
در شرکت ذوب ریزان همدان این مهم به عهده مهندسین 
و طراحانى مى باشد که از شرایط و ویژگى هاى مورد نظر در 
کالس  مناسب  انتخاب  و  نمایند  حاصل  اطمینان  محصوالت 
کارى با توجه به شرایط مشخص شده در استاندارد برعهده 

طراحان شرکت مى باشد . 

جدول رده بندى و انتخاب دریچه بر اساس محل قرارگیرى 

1 :

2:

4  :

 

——

—

—

—

—

گروه 3 : حاشیه جداول خیابان ها ،هنگامى که اندازه گیرى 
از لبه حاشیه جدول انجام مى شود،حداکـثر 0/5 متر تا 

ماشین رو و 0/2 متر تا پیاده راه امتداد میابد.

گروه 5 : نواحى تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین از قبیل 
لنگرگاه ها و فرودگاه ها

گروه 6 : نواحى که به طور ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه 
سنگین  هستند مانند فرودگاه ها

C

BS497BS497BSEN124BSEN124INSO14976INSO14976

10KN15KN

125KN

250KN

400KN

600KN

900KN

15KN

125KN

250KN

400KN

600KN

900KN

A15

B125

C250

D400

E600

F900

A15

B125

C250

D400

E600

F900

150KN

350KN

400KN

B

A
D

تست فشار میزان تست فشارمیزان تست فشارکالسرده کالس
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GROUP

1

GROUP

2

GROUP

3

GROUP

4

GROUP

5

GROUP

6

ب دریچه ها 
راهنماى انتخا

گروه 1 :
دریچه هاى آبراه و با نیروى قابل تحمل 1/5 تن قابل استفاده در پیاده رو

ClassA15

گروه 2 : 
پارك  محل  در  استفاده  براى  تن    12/5 نیروى  تحمل  با  ها  دریچه 

خودروها و پیاده روهایى که به ندرت خودروها عبور مى کنند.

Class B125

گروه 3 :
دریچه ها با تحمل نیروى 25 تن براى محل هایى که بیشتر از 0/5 متر 

با خیابان فاصله ندارند.

Class C250

گروه 4: 
براى دریچه هایى با تحمل 40 تن بار. براى استفاده در محل هایى عبور 

خودروها، شانه هاى محکم خاکى . 

Class D400

گروه 5 :
بار  با  . براى استفاده در محل هایى  بار  با تحمل 60 تن  دریچه هایى 

سنگین مانند بنادر و غیره.

Class E600

گروه 6 :
دریچه هایى با قدرت تحمل 90  تن بار . در محل هایى با وسایل نقلیه 
بسیار سنگین طراحى مى گردند. مکانهایى از قبیل سطح فرودگاه ها و 

غیره.

Class F900



APPLICATION

APPLICATION

APPLICATION

APPLICATION

FEATURE

FEATURE

FEATURE

FEATURE

APPLICATION

صارى
عالئم اخت

ک نگاه
اکثر دریچه هاى کوچک آب راه در این گروه جاى میگیرند. نواحى پیاده رو ها و محل هاى پارك در ی

خودروها جزو محل هاى مورد استفاده این دریچه ها مى باشند. 
 ( 12/5ton)  class B125 متناسب با

( 25ton-class  C250) C250 مناسب با کالس کارى
استفاده مى شوند.  خیابان ها  گروه در حاشیه جداول  این  در  دریچه هاى موجود 
محدوده استفاده از دریچه هاى موجود در این گروه حداکثر تا 0/5 متر از خیابان و 

0/2 متر از پیاده رو مى باشد.

دریچه هایى با این عالمت متناسب براى استفاده  در قسمت ماشین رو خیابان ها و 
شانه هاى تحکیم شده و نواحى پارك خودروها و براى انواع خودروهاى سنگین قابل 

استفاده مى باشد.

این عالمت مربوط به دریچه هایى است که داراى قابلیت استفاده  در محیط هاى  
صنعتى مى باشد. 

با  مناطق  و  ها  بزرگراه  در  ها  دریچه  استفاده  مورد  موارد  به  مربوط  عالمت  این 
ترافیک سنگین و با سرعت حرکت باالى خودروها مى باشد. 

دریچه هایى که این عالمت را دارند داراى لوالى مخفى ( ضد سرقت) مى باشد . 

افزایش  منظور  به  درب  روى  طرح  استاندارد  مطابق  طراحى  معنى  به  عالمت  این 
اصطکاك و همچنین افزایش ایمنى در سطح مورد نظر مى باشد.

این عالمت مربوط به ویژگى عدم نفوذ مایعات و مواد از سطح به داخل کانال و سطح 
با تلورانس دقیق و استفاده از  با طراحى  زیرین دریچه مى باشد. این خصوصیت 

واشرهاى مخصوص تامین مى گردد.

این عالمت نشان دهنده دریچه هایى با سطح مشبک ( آب رو ) مى باشد که مناسب 
جهت استفاده در جمع آورى آبهاى سطحى مى باشد . 
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تولیدکنندگان      ترین  روز  به  و  مجهزترین  از  یکى  عنوان  به  همدان  ریزان  ذوب 
به  را  جامعى  فنى  ایران سرویس مشاوره  در  اتصاالت چدنى   و  منهول  دریچه هاى 
، تجار و  متخصصین ارائه مى دهد. این سرویس به  ، پیمانکاران  مصرف کنندگان 
صورت رایگان و به وسیله تیم مجرب  که آموزش هاى کامل  را در زمینه راهنمایى 
 ، تلفنى  مشاوره  شامل  و  گیرد  مى  صورت  است  فراگرفته  تولیدى  محصوالت  کلیه 

راهنمایى فنى ، نوشتارى ، توضیح ویژگى ها و مشاوره جهت نصب مى باشد . 
شماره هاى تماس با  کارشناسان جهت دریافت مشاوره : 

1 1 7 خلى  ا د   0 8 1 -  3 4 5 8 6 4 6 4
i n f o @ z o b r i z a n . c o m  و یا ارسال نامه الکترونیکى  به آدرس  

بنا به گفته کارشناسان وزارت بهداشت  بیشتر از یک چهارم  صدماتى که ساالنه به 
افراد وارد مى شود بر اثر جابجایى هاى اجسام سنگین  به صورت دستى مى باشد که 

منجر به آسیب هاى جدى در بلند مدت مى شود . 
امروزه با توجه به گسترش کاربرد این دریچه ها به دلیل افزایش جمعیت  و اهمیت 
و  آبفا  شرکتهاى  فاضالب  و  آبرسانى  هاى  شبکه  دائم  کنترل  و  نگهدارى  برنامه 
بازکردن دریچه ها در طول روز دارند این  بازدید مداوم و  نیاز به  آنها  پیمانکاران 
جابجایى ها و بلند کردن اجسام سنگین در دراز مدت مى تواند اثرات مضرى بروى 
سالمتى افراد شاغل در این زمینه داشته باشد ذوب ریزان همدان با در نظر گرفتن 
مسائل ذکر شده ، سرى جدیدى از دریچه ها را با رویکرد ارگونومیک ، که قابلیت 
جابجایى راحت تر و افزایش استحکام نسبت به وزن را دارد ، طراحى و تولید نموده 

است . 

شاوره :
س م

سروی

سالمتى و ایمنى افراد :
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نمونه دریچه هاى تولید شده در ذوب ریزان همدان
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AC دریچه هاى منهول : کد

ACCESS COVER
AC CODE
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A
ccess C

overs 
E600

Features :

 

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

موجود در دو وزن

60 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Loading 60 Ton

Hinged , double rectangular

Color : Bitumen or epoxy  

Available in 2 weights  

Designed according to EN124 ,  INSO14976  INSO14976     EN 124و

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

AC110 Access Cover E600 Ductile 1051x525 1250x1250 1000x1000 150

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

AC110

AC115

Features :

60 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563
Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و
Loading 60 Ton

Designed According to EN124 ,  INSO14976 

Hinged 
Areas imposing high wheel loads eg. docks, aircraft pavement 

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
جهت استفاده در فرودگاه ها و بنادر کشتیرانى  

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC115 Access Cover E600 Ductile 800 930 770 80

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 1
25

0 

 1250 

 1051 

 5
25

 

 1
50

 

 1000x1000 

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE

FEATURE

GROUP

5
CLASS

E600

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE

FEATURE

GROUP

5
CLASS

E600

19



Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

AC120 Access Cover D400 Ductile 620 800x800 580 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

Loading 40 Ton

Features :

 40

آلودگى صوتى

 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Gasket to avoid noise Pollution

Hinged

 INSO14976     EN 124

 INSO14976     EN 124و

و
 

75

: Áj»n» o‰¤ 
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D
40

0
AC120

AC125

GROUP

4
FEATURE

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE

CLASS

D400

GROUP

4
FEATURE

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE

CLASS

D400

Gasket to avoid noise pollution

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (in.) Depth (mm)

AC125 D400 Ductile 600 720 565 75Access Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

Loading  40  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Material: Gray Iron - EN1563

Hinged

 40 

EN 1563 خاکسترى

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
داراى واشر جهت جلوگیرى از آلودگى صوتى 
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A
ccess C

overs 
D400

AC130

AC135

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

Loading 40 Ton

آلودگى صوتى

 INSO14976     EN 124و

Gasket to avoid noise pollution

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Hinged

Features :

 40
EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

 800 

 8
00

 

 610 

 1
00

 

 580 

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC135 Access Cover D400 Ductile 610 800x800 580 100

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATUREFEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATUREFEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

 40 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Hinged 

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و
Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

Gasket to avoid noise pollution آلودگى صوتى

Features :

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (in.) Depth (mm)

AC130 Access Cover D400 Ductile 635 760 600 80

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى
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AC140

AC145

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

Features :

Material: Ductile Iron - EN1563

Hinged

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 
 40 

EN 1563

 INSO14976     EN 124و

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

 1000

70
0

 6
00

 

 900 

 7
5 

 880x580 

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC140 Access Cover D400 Ductile 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

900 x 600 700 x 1000 580 x 880

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC145 Access Cover D400 Ductile 650 740 625 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Material: Ductile Iron - EN1563

Hinged

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

40 

EN 1563

 INSO14976     EN 124و

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
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ccess C

overs 
D400

AC150

AC155

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC150 Access Cover D400 Ductile 550 646 525 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 40 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Hinged 

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و
Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC155 Access Cover D400 Gray 
Iron 600 x 400 715 x 510 560 x 360 65

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 40

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

  EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563 داکتیل

APPLICATION
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AC160

AC165

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC160 Access Cover D400 Ductile 600 x 400 730 x 530 575 x 375 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 

40
 

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading  40  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO١٤٩٧٦ 

 

 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563 داکتیل

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC165 Access Cover D400 Ductile 620 870 600 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Material: Ductile Iron - EN1563

Hinged 

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Gasket to avoid noise pollution

 40 

EN 1563

 INSO14976     EN 124و

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

آلودگى صوتى

FEATURE
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ccess C

overs 
D400/C

250
AC170

AC175

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

FEATURE

APPLICATIONAPPLICATIONFEATURE

GROUP

3
CLASS

C250

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
آلودگى صوتى

 INSO14976     EN 124و

  قابلیت بازشدن درب تا 180 درجه

 40 

EN 1563
Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Gasket to avoid noise pollution
Hinged

Features :

Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  
Opening angle 180  degree

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

AC170 Access Cover D400 Ductile 640 790 600 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC175 C250 Gray 
Iron 600 730 550 65Access 

Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 25  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Material: Gray Iron - EN1561

 25 

 INSO14976     EN 124و

  EN 1561 خاکسترى
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AC180

AC185

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

6
CLASS

E600

FEATURE

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
آلودگى صوتى

 INSO14976     EN 124و

 40 

EN 1563
Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Gasket to avoid noise pollution

Hinged 

Features :

Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

AC180 Access Cover D400 Ductile 620 750 580 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

FEATURE

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC185 Access Cover E 600 Ductile 800 930 770 80

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Material: Ductile Iron - EN1563

Features :

 60 

Color : Bitumen or epoxy  
For use in airports and shipping ports

 INSO14976     EN 124و

Loading  60  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 
 EN 1563 داکتیل

جهت استفاده در فرودگاه ها و بنادر کشتیرانى
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overs 

 

D400 / C
250

AC190

AC195

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

FEATURE

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC190 Access Cover D400 Ductile 640 800 600 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

40
 INSO14976     EN 124و

EN 1563 داکتیل
 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

آلودگى صوتى

Material: Ductile Iron - EN1563

Features :

Hinged
Color : Bitumen or epoxy  

Loading  40  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Gasket to avoid noise pollution

 

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

AC195 Access Cover C250 Gray 
Iron 800625 600 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Loading 25 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Hinged 

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

Material: Gray Iron - EN1561

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

 INSO14976     EN 124و
 25  

  EN 1561 خاکسترى

 800 

 625 

 7
5 

 600 

FEATURE

GROUP

3
CLASS

C250

APPLICATION FEATURE
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AC200

AC205

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

3
CLASS

C250

FEATURE

FEATURE

GROUP

3
CLASS

C250

APPLICATION FEATURE

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC200 Access Cover C250 Ductile 
Iron 700 870 660 80

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Material: Ductile Iron - EN1561

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 40  Ton

Designed According to EN124 ,  INSO14976 

Hinged 

40 

EN 1563

 INSO14976     EN 124و

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

 داکتیل

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC205 C250 Gray 
Iron 550 670 530 50Access

 Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

Loading  25  Ton
Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Material: Gray Iron - EN1561

Hinged

 25 

 INSO14976     EN 124و

EN 1561 خاکسترى

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
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0

AC210

AC215

FEATUREFEATURE

GROUP

3
CLASS

C250
APPLICATION

FEATURE

FEATUREFEATURE

GROUP

3
CLASS

C250
APPLICATION

FEATURE

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

AC210 Access Cover C250 Ductile 640 79 600 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 640 
 490 

 6
0 

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

AC215 Access Cover C250 Ductile 490 640 440 60

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

29

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

Loading 25 Ton

آلودگى صوتى

Features :
 INSO14976     EN 124

 25
و

 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Gasket to avoid noise pollution

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Hinged 

Color : Bitumen or epoxy  

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
آلودگى صوتى

 INSO14976     EN 124و

 

25 

  قابلیت بازشدن درب تا 180 درجه

EN 1563

Loading 25 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Gasket to avoid noise pollution

Hinged , with special design

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

Opening angle 180  degree

Material: Ductile Iron - EN1563 داکتیل

منى
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AC221-222-223

Code Type Loading
Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC221 Access
Cover C250 کالف داکتیل  درب کامپوزیت 600 740 600 70

AC222 Access
Cover B125 600 740 600 70

AC223 Access
Cover A15 600 740 600 70

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

2512/5 ،،1/5

 INSO14976     EN 124و

Loading  25  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 

Material: Gray Iron - EN1561   
 

EN 1563 داکتیل

جنس درب کامپوزیت 

FEATUREFEATURE

GROUP

3
CLASS

C250
APPLICATION

FEATURE

کالف داکتیل  درب کامپوزیت

کالف داکتیل  درب کامپوزیت

 INSO14976     EN 124و

AC220

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC220 Access Cover C250 Ductile 300 375 270 40

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

25 

EN 1563

Features :

Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 25  Ton

Designed According to EN124 ,  INSO14976 

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

CLASS

C250
GROUP

3
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GROUP

3
CLASS

C250

AC230

 INSO14976     EN 124و

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC230 Access Cover C250 Ductile 600 720 565 60

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

25 

EN 1563

Features :

Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 25 Ton

Designed According to EN124 ,  INSO14976 

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
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AC240

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (in.) Depth (mm)

AC240 C250 Gray 
Iron 600 730 550 50Access Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 

Color : Bitumen or epoxy  

Loading  25  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Material: Gray Iron - EN1561

Hinged

 25 
EN 1561 خاکسترى

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

AC235

GROUP

3
CLASS

C250

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC235 C250 Gray 
Iron 615 750 595 80Access Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 615 

 750 

 8
0 

 595 

Features :

 25  

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124

 INSO14976     EN 124

و

و

Loading  25 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

  EN 1561Material: Gray Iron - EN1561 خاکسترى

APPLICATIONAPPLICATION

FEATUREGROUP

3
CLASS

C250

FEATURE
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AC255

AC250

33

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC250 Access Cover C250 Gray
 Iron 600 755 x 755 550 75

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 25 

Hinged

Color : Bitumen or epoxy  

Loading  25  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 
 EN 1561Material: Gray Iron - EN1561 خاکسترى

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

AC255 Access Cover B125 Ductile 700 x 500 855 x 655 675 x 475 90

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 12/5
EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 12.5  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

GROUP

3
CLASS

C250

GROUP

2
CLASS

B125

 INSO14976     EN 124و

 INSO14976     EN 124و



AC260

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

AC260 Access Cover D400 Ductile 600 630 575 55

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE

FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

طراحى  به  موفق  همدان  ریزان  ذوب  شرکت  مهندسین 
زیر  ویژگى هاى  و  اختصاصى  قفل  با  دریچه چدنى خاصى 

براى اولین بار در ایران شدند . 
اختـراع  ثبـت  کـد  داراى  دریچه  این  است  ذکر  شایان 

توسـط شرکت ذوب ریزان همدان مى باشد .

فنى شرکت             مشاوران  با  توانید  مى  زمینه  این  در  تر  دقیق  اطالعات  به  نیاز  در صورت 
ذوب ریزان همدان تماس حاصل فرمائید .

 INSO14976 و EN 124 مطابق با استاندارد
تست فشار 25 تن 

 EN1563   جنس از چدن داکتیل با استاندارد
 Stainless steel لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

داراى پوشش از نوع رنگ اپوکسى و بتومنى 
داراى سوراخ پولت روى کالف براى جاگذارى مستحکم تر در فنداسیون 

مناسب جهت پروژه هاى جهاد کشاورزى (براى شیرآالت داخلى حوضچه ها )
قفل مخفى با کلید اختصاصى  
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 INSO14976     EN 124و INSO14976     EN 124وFEATUREAPPLICATIONFEATUREFEATURE INSO14976     EN 124وAPPLICATION INSO14976     EN 124و

IC دریچه هاى بازدید : کد

INSPECTION COVER
IC CODE

35

APPLICATION
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IC265

36

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (in.) Depth (mm)

IC265 Inspection 
Cover D400 Ductile 415x363 520x470 13x15 150

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (in.) Depth (mm)

IC260 Inspection 
Cover D400 Ductile 160x185 250x290 2.4x5.5 150

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 415 

 3
63

 

 520 

 4
95

 

 4
70

 
 1

50
 

Features :

 40 

EN 1563 Material: Ductile Iron - EN1563
Hinged
Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

Features :

 40 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Hinged 

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 40 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

 1
50

  310 
 189 

 1
64

 
 2

60
 

 285 



Inspection C
overs 

D400/C
250

IC270

IC275

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

FEATUREFEATURE

GROUP

3
CLASS

C250
APPLICATION

FEATURE

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC275 C250 Ductile 400x400 540x540 370x370 45Inspection
Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Gasket to avoid noise pollution

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

Loading  25 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Hinged

Material: Ductile Iron - EN1563

آلودگى صوتى

25
 INSO14976     EN 124و

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

  EN 1563 داکتیل

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

 
 

خاکسترى
40

EN 1561Material: Gray Iron - EN1561
Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 40  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Features :

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (in.) Depth (mm)

IC270 D400 Gray 
Iron

155x190 240x280 5.5x6.5 150Inspection
Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 190 
 280 

 2
40

 
 1

55
 

 1
50

 

 5.5x6.5 in. 
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C
25

0/
B1

25
IC280

IC285

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC280 C250 Gray 
Iron 500x400 600x500 480x380 40Inspection

Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

Loading  25 Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Hinged

Material: Gray Iron - EN1561

 25 

 INSO14976     EN 124و

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

 EN 1561 خاکسترى

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC285 Inspection
 Cover B125 Ductile 220 275 200 50

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

12/5 

EN 1563

 INSO14976     EN 124و

Features :

Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

Loading 12.5 Ton

Designed According to EN124 ,  INSO14976 

FEATURE

GROUP

3
CLASS

C250

APPLICATION FEATURE

FEATURE

GROUP

2
CLASS

B125

FEATUREAPPLICATION

38



Inspection C
overs 

B125

39

IC300

IC305

FEATURE

GROUP

2
CLASS

B125

APPLICATION

 
 

12/5
EN 1563 Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 12.5  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Features :

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC300 B125 Ductile 390 x 290 480 x 380 370 x 270 50Inspection
Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

FEATURE

GROUP

2
CLASS

B125

APPLICATION

Features :

12/5 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563
Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 12.5 Ton

Designed According to EN124 ,  INSO14976 

 1
70

 

 175 
A

A

 150 
 140 

 245 

SECTION A-A 
SCALE 2 : 1

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC305 Inspection
 Cover B125 Ductile 150 245 140 170

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى
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B1

25
IC310

IC320

FEATURE

GROUP

2
CLASS

B125

APPLICATION

FEATURE

GROUP

2
CLASS

B125

APPLICATION

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

 

خاکسترى
12/5

EN 1561Material: Gray Iron - EN1561

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 12.5  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Features :

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC310 B125 Gray 
Iron 190 x 155 280 x 240 6.5 x 5.5 150Inspection

Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC320 B125 Ductile 300 x 300 363 x 363 215 x 215 44Inspection
 Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

12/5 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading  12.5  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 3
63

 

 363 
 300 

 3
00

 

 4
4 

 215 
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Inspection C
overs 

B125/C
250

IC327

IC325-326

FEATURE

GROUP

3
CLASS

C250

APPLICATION

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC327 C250 Ductile 325 440 325 50Inspection
 Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

25
کالف از جنس چدن خاکسترى  

درب از جنس کامپوزیت   

 
Gray Iron  frame 

Door made of gray cast iron

 INSO14976     EN 124و

Loading  25  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

FEATURE

GROUP

2
CLASS

B125

APPLICATION

Features :

 

12/5
 

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 12.5  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

 
 

EN 1561Material: Gray Iron - EN1561 خاکسترى

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

IC325 Inspection
Cover B125 Gray 

Iron 165 x 165 250 x 230 140 x 140 40

IC326 Inspection
Cover B125 Gray 

Iron 190 x 190 305 x 305 165 x 165 55

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 230 

 2
50

  1
65

 

 165 

 4
0 

 140x140 



EU صادراتى : کد
دریچه هاى 

EXPORT GRATING 
COVER  : EU CODE

42
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G
rating C

overs 
D400

EU360

EU365

APPLICATIONAPPLICATION FEATURE

FEATURE GROUP

4
CLASS

D400

APPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

FEATURE

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

D400Guily Grating
CoverEU360 Ductile 500x500 463x483 390x424 120

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگر د از جنس

40  
EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Loading 40 Ton

Hinged 
Color : Bitumen or epoxy  

طراحى و ساخته شده جهت مصرف در آلمان
Designed according to EN124 ,  INSO14976 
Designed and Manufactured for German Market

 INSO14976     EN 124و

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگر د از جنس

40  
EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Loading 40 Ton

Hinged 
Color : Bitumen or epoxy  

طراحى و ساخته شده جهت مصرف در آلمان
Designed according to EN124 ,  INSO14976 
Designed and Manufactured for German Market

 INSO14976     EN 124و

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

D400 Ductile 475x296 305x500 241x276 150

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Guily Grating
CoverEU365



FEATURE
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D4
00

 EU370

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

44

 40 Loading 40 Ton

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563
 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگر د از جنسHinged 

Spring Bar  داراىSpring Bar
Color : Bitumen or epoxy  

Designed and Manufactured for German Marketطراحى و ساخته شده جهت مصرف در آلمان

Designed according to EN124 ,  INSO14976  INSO14976     EN 124و

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

D400 Ductile 670 850 600 150

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

Guily Grating
CoverEU370

در جدیدترین منهول تولید شده این شرکت 
براى اولین بار در ایران طرحى قرار داده شده که 

مطابق با استاندارد EN124;2015 مى باشد . 
این ویژگى در تمام دریچه هاى تولید شده در 
آخرین  در  اجبارى  ویژگى  یک  صورت  به  اروپا 
 EN124 ویرایش سال 2015 استاندارد دریچه ها
به دلیل کاهش وزن دریچه هاى داکتیل در نظر 

گرفته شده است .
مزیت استفاده از این ویژگى مهار و ثبات درب 
در تمامى شرایط عبور و مرور و کاهش تنش و 
در  فشار  و  ضربه  از  ناشى  خستگى  و  کرنش 
طوالنى مدت مى باشد؛که به صورت چشمگیرى 

عمر مفید دریچه ها را  افزایش مى دهد .
همچنین مزیت مهم دیگرSpring Bar کاهش 

آلودگى صوتى در طى عبور و مرور مى باشد . 
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GULLY GRATING 
COVER  : GC CODE
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0 GC312

GC315

APPLICATIONAPPLICATION FEATURE

FEATURE GROUP

6
CLASS

E600

APPLICATION APPLICATION

FEATURE FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

FEATURE

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening(mm) Depth (mm)

GC312 Gully grating
 cover E600 Ductile 500x500 1200x600 420x420 115

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

GC315 Gully grating 
Cover

D400 Ductile
500X500 600X800 460X460 80

600X500 1000X600 570X470 125

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

40 
EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Loading 40 Ton

Hinged 
Color : Bitumen or epoxy  

Frame special design stabilize and reduce stress in cementطراحى ویژه  جهت تثبیت کالف و عدم ایجاد تنش در سیمان

Designed according to EN124 ,  INSO14976  INSO14976     EN 124و

Gasket to avoid noise pollution آلودگى صوتى

Frame special design stabilize and reduce stress in cementطراحى ویژه  جهت تثبیت کالف و عدم ایجاد تنش در سیمان

Features :

40 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563
Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 40 Ton
Designed According to EN124 ,  INSO14976 

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس
Gasket to avoid noise pollution آلودگى صوتى

 1200 

 600 
 450 

 450 

 115 

 420 x 420 



CodeCodeCode TypeTypeType Loading ClassLoading ClassLoading Class MaterialMaterialMaterial Cover Size (mm)Cover Size (mm)Cover Size (mm) Frame Size(mm)Frame Size(mm)Frame Size(mm) Clear Opening (mm)Clear Opening (mm)Clear Opening (mm) Depth (mm)Depth (mm)Depth (mm)

GC325GC325GC325 C250C250C250 DuctileDuctileDuctile 500 x 350500 x 350500 x 350 620 x 400620 x 400620 x 400 500 x 360500 x 360500 x 360 606060Gully Grating
Cover

Gully Grating
Cover

Gully Grating
Cover

 

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 25 

EN 1563EN 1563EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و INSO14976     EN 124و INSO14976     EN 124و

Loading 25  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Features :

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

CodeCodeCode TypeTypeType Loading ClassLoading ClassLoading Class MaterialMaterialMaterial Cover Size (mm)Cover Size (mm)Cover Size (mm) Frame Size(mm)Frame Size(mm)Frame Size(mm) Clear Opening (mm)Clear Opening (mm)Clear Opening (mm) Depth (mm)Depth (mm)Depth (mm)

GC320GC320GC320 D400D400D400 DuctileDuctileDuctile 60x4060x4060x40 71x5171x5171x51 56x3656x3656x36 656565Grating
Cover

Grating
Cover

Grating
Cover  

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 40 

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و INSO14976     EN 124و INSO14976     EN 124و

Loading  40  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

  EN 1563EN 1563EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563 داکتیل

 5
20

 

 720 

 4
30

 

 630 

 8
0 

 600x400 

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

GC325 C250 Ductile 500 x 350 620 x 400 500 x 360 60Gully Grating
Cover

 

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 25 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 25  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Features :

Hinged  Stainless steel  لوالى ضد سرقت با میلگرد از جنس

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

GC320 D400 Ductile 60x40 71x51 56x36 65Grating
Cover  

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

Features :

 40 

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading  40  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

  EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563 داکتیل

 5
20

 

 720 

 4
30

 

 630 

 8
0 

 600x400 

FEATURE

FEATURE
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GC325

APPLICATIONAPPLICATION APPLICATION

FEATURE

GROUP

4
CLASS

D400

FEATURE

GROUP

3
CLASS

C250
APPLICATION



TC دریچه هاى  درختى  : کد

TREE GRATING 
COVER  : TC CODE

48



Tree G
rating C

overs 
B125

TC330

TC335

FEATUREFEATUREFEATURE

GROUP

2
CLASS

B125
APPLICATION

FEATUREFEATUREFEATURE

GROUP

2
CLASS

B125
APPLICATION

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

TC335 Tree Grating
 Cover B125 Ductile 800X800 800x800 400 40

Code Type Loading Class Material Cover Size (mm) Frame Size(mm) Clear Opening (mm) Depth (mm)

TC330 B125 Ductile 1500 1500 500 40Tree Grating
 Cover

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

ابعاد درب ابعاد کالف ابعاد ورودى

 
15

00
 

 
50

0 
 4

0

Features :

12/5 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading  12.5  Ton

Designed according to EN124 ,  INSO14976 

Features :

12/5 

EN 1563Material: Ductile Iron - EN1563

Color : Bitumen or epoxy  

 INSO14976     EN 124و

Loading 12.5  Ton

Designed According to EN124 ,  INSO14976 

49



پله چدنى

CAST IRON STEP

50
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 C
ast iron Step

PC340

PC345

FEATURE

FEATURE

  

 3
00

 

 85 
 140 

 2
05

 

 80 

 120 

Features :

  EN 1561Material: Gray Iron - EN1561

Color : Bitumen or epoxy  

Cast Iron step

خاکسترى

جهت استفاده در چاههاى آب و فاضالب  

Code Type Material

PC345 Gray Iron 20580120

طولعرض نوع کاالارتفاع

پله چدنى

Length(mm) width(mm) Height(mm)

Clear Opening (in.)Depth (mm)Code Type Length(mm)Material width(mm) Height(mm)

PC340 Gray Iron 30065140

طولعرض نوع کاالارتفاع

پله چدنى

Features :

Color : Bitumen or epoxy  

Cast Iron step جهت استفاده در چاههاى آب و فاضالب  

  EN 1561Material: Gray Iron - EN1561 خاکسترى



52

C
as

t i
ro

n 
St

ep
PC350

FEATURE

  

Features :

  EN 1561Material: Gray Iron - EN1561

Color : Bitumen or epoxy  

Cast Iron step

خاکسترى

جهت استفاده در چاههاى آب و فاضالب  

Clear Opening (in.)Depth (mm)Code Type Length(mm)Material width(mm) Height(mm)

PC350 Gray Iron 30065140

طولعرض نوع کاالارتفاع

پله چدنى

PC355

FEATURE

  

مخصوص منهول هاى بتنى چهار گوش و گرد   
مخصوص دیوار بتنى صاف مانند منبع آب و غیره 

Clear Opening (in.)Depth (mm)Code Type Length(mm)Material width(mm) Height(mm)

PC355 پلى پروپلین 290320150

طولعرض نوع کاالارتفاع

پله چدنى

ــوص  ــن مخص ــى پروپیل ــش پل ــا روک ــش دار ب ــاى روک ــه ه ــس پل جن
منهــول هــا و مخــازن گــرد بتنــى، پالســتیکى تــک جــداره و دو جــداره و 

GRP در دو مدل ساده و مهره دار.
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