
 

 

 

 

 

 
 
 

 استاپر دستی (

 استاپر بالنی بدون پایه -1
این دستگاه از یک بالن الستیکی، یک گیج فشار، 

تشکیل شده  یک تلمبه باد، شیلنگ و کوپلینگ
است. جهت استفاده از این دستگاه تست ابتدا الزم 

داخل لوله قرار داده و به کمک  است بالن را در

بار باد کرد. این تلمبه  ۱٫۵ین بالن را تا فشار تلمبه ا
تواند فشار ایجاد شده توسط آب داخل لوله را  می

 .که ده متر ارتفاع دارد؛ تحمل کند

 .سیستم های فاضالبی پوش فیت به دلیل استفاده پر تعداد از اتصاالت، باید پس از اتمام مراحل اجرا حتما تست شوند

رینگ می باشد؛ به کمک پایه فلزی وارد  ونه ای است که بالن این دستگاه که به شکلنحوه عملکرد این ابزار به گ
 پالستیکی فضای داخل لوله را کامال پر می کند و در نتیجه اجازه عبور آب را اتصال سه راهی بازدید شده و این بالن

 .نمی دهد

نشتی وجود داشته باشد، آب به سرعت  سیستمدر این زمان آب در داخل لوله محصور شده و در صورتی که در قسمتی از 
  .دقیق نشتی مطلع می گردد از این بخش خارج گردیده و مجری از محل

 

 

 متین آتش و آب تاسیسات بهین شرکت
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 له فاضالبدستگاه استاپر بالنی تست لو
 Inflatable Pipe Stoppers 

پس از اجرا و یا در حین اجرای هرگونه سیستم لوله کشی به خصوص لوله کشی فاضالبی در مراحل مختلف نیاز به تست 
نشتی و عملکرد سیستم لوله کشی داریم که برای انجام تست نیاز به تجهیزاتی جهت مسدود سازی مسیر و اجرای تست می 

احتی جهت تست مسیر ملیات مسدودسازی را به رص میتواند عباشد، این دستگاه به راحتی و توسط فشار هوای مشخ
نشتی وجود داشته  سیستماین زمان آب در داخل لوله محصور شده و در صورتی که در قسمتی از در  م دهدتاسیساتی انجا

  .دقیق نشتی مطلع می گردد باشد، آب به سرعت از این بخش خارج گردیده و مجری از محل



 

 

 استاپر دستی -2

این نوع استاپر همانطور که در شکل مشخص با 
 . استفاده از پیچ انتهای دسته عمل میکند

این نوع از استاپر دارای سایز بندی می باشد و در 

 – ۱2۵ – ۱۱0 – 90 – 7۵ – 63سایز های 
۱60 

 .تولید میشود
 
 
 
 

 2000تا  500استاپرهای ابعاد بزرگ از  -3
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