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 معرفی شرکت

شـرکت فـن آوران نصب تاسیسـات پارسـیان )فن تاپ( در سـال 
1397 باهـدف و سیاسـت تولیـد داخلـی و خودکفایـی در عرصه 
صنعـت سـاختمان بـا تکیه بر تجربـه و دانش گـروه سـازه پایدار 

تاسـیس گردید.
سـایت تولیـدی ایـن شـرکت در زمینـی بـه مسـاحت 13000 
مترمربـع در شـهرک صنعتی شـمس آباد مجهز به پیشـرفته ترین 
تولیـد محصـوالت  امـکان  کـه  اسـت  روز جهـان  دسـتگاه های 

باکیفیـت در سـطح جهانـی را فراهـم مـی آورد.
شـرکت فـن آوران نصـب تاسیسـات پارسـیان در مسـیر تحقـق 
رسـالت های ملـی بـا تـوکل بـر خـدا، بـاور توانایی هـا و عزمـی 
راسـخ بـا پشـتوانه تجربیـات گـروه سـازه پایـدار به عنـوان یکـی 
تامیـن  تاسیسـات سـاختمانی در زمینـه  از پیشـگامان عرصـه 
متریـال تاسیسـاتی ازجمله سیسـتم سـاپورت لینـک، عایق های 
سیسـتم  فلکـس،  وان  آرماسـل  صوتـی  و  برودتـی  حرارتـی، 

آتش بنـد و دود بنـد فلمـرو و اتصـاالت آکاردئونـی کایسـه کـه 
در طـول سـالیان متمـادی عـاوه بر اعتمـاد و اعتبار کسب شـده 
در تجـارت، ره آوردی چـون آزمودگـی کارکنـان و اطمینـان بـه 
شـکوفایی تولیـد ملـی را نیـز بـه همراه داشـته اسـت، اقـدام به 
انتقـال تکنولـوژی بـه داخل کشـور و تولیـد عایق هـای حرارتی، 
برودتـی و صوتـی بـا برنـد لینکـران نموده و بـا بررسـی و تامین 
منابـع و محصـوالت موردنیـاز چرخـه تولید به عنـوان بزرگ ترین 

تولیدکننـده داخلـی پـا بـه عرصـه صنعت گذاشـته اسـت.
ایـن شـرکت بـا چشـم انداز رونـق تولیـد و رشـد اقتصـاد ملـی، 
همـواره اهـداف ارزشـمندی چون افزایش اشـتغال بـرای جوانان 
ایران زمیـن، تولیـد محصـوالت باکیفیـت مطابـق اسـتانداردهای 
روز دنیـا و قابل رقابـت بـا برندهای مشـابه خارجـی باهدف ثبات 
قیمـت، احتـرام بـه حقـوق مصرف کننـده و مشـتری مـداری را 

سـرلوحه مسـیر خـود قرارداده اسـت.
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  عایق االستومریک

جدول مقایسه عایق االستومری با عایق ها ی سنتی
پلی یورتان پشم سنگ فوم االستومری پشم شیشه مشصات فنی

0.032-0.036 0.039 0.041 0.032-0.036 )w/m.k( ° ضریب هدایت حرارت دردمای صفر درجه

µ ≥ 2000 µ ≥ 1 µ ≥ 1 µ ≥ 10,000 مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

70% ~ 94% Max.50% Max.45% 70% ~ 94% درصد صرفه جویی انرژی

به شدت اشتعال زا غیر قابل اشتعال غیر قابل اشتعال کندسوز و خاموش شونده واکنش در برابر آتش

خوردگی کم خوردگی متوسط عدم ایجاد خوردگی خوردگی شدید خوردگی در زیر عایق

)NBR و  EPDM( جدول مقایسه جنس عایق های االستومری

EPDM NBR خاصیت فیزیکی

Ethylene Propene Diene Methylene Nitrile Butadiene Rubber جنس ماده

60 )±5( 60 )±5( )IRHD( سختی اسمی

سیاه با دانه های زرد سیاه رنگ

≥ 10 N/mm2 ≥ 10 N/mm2 استحکام کششی

≥ 300% ≥ 300% میزان کشیدگی تا حد پارگی

صنعتی ساختمانی - نیمه صنعتی بازه کاربرد دمای عملیاتی

متوسط الی خوب متوسط الی خوب مقاومت در مقابل سایش

ضعیف بسیار خوب مقاومت در مقابل روغن های معدنی

متوسط الی خوب بسیار خوب مقاومت در مقابل روغن های گیاهی

ضعیف بسیار خوب مقاومت در مقابل بنزین

ضعیف متوسط الی خوب مقاومت در مقابل ترکیبات آروماتیک وهیدروکربنات ها

بسیار خوب بسیار خوب مقاومت در مقابل اسیدها و بازها

متوسط الی خوب متوسط الی خوب مقاومت در مقابل آتش

بسیار خوب بسیار خوب مقاومت در مقابل رطوبت / بخار

بسیار خوب متوسط الی خوب مقاومت در مقابل پرتو خورشید و اشعه ماوراء بنفش

بسیار خوب بسیار خوب مقاومت حرارتی

عایق االستومریک یکی از انواع عایق های حرارتی، برودتی و صوتی است که دارای ساختار سلولی بسته بوده و بهترین انتخاب برای عایق کاری 
لوله های سرمایشی و گرمایشی، کانال های تهویه مطبوع، دستگاه های تاسیساتی و ... می باشند.

استفاده از این نوع عایق مزایای بسیاری چون جلوگیری از خوردگی لوله، سهولت نصب و انعطاف پذیری، جلوگیری از کندانس و بهینه سازی 
مصرف انرژی به سبب دارا بودن ضریب انتقال حرارتی مناسب را دار است.

این محصوالت در دو نوع )NBR )Nitrile Butadiene Rubber( ، EPDM )Ethylene Propylene Diene Monomer  که به 
صورت رولی و لوله ای تولید و به بازار عرضه می شود.

 این نوع عایق ها، برتری های زیادی نسبت به سایر عایق های حرارتی و برودتی ازجمله پشم سنگ، پشم شیشه، پلی یورتان و ... دارند.
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صرفه جویی
در مصرف انرژی

صرفه جویی در زمان نصب
و سهولت در اجرا

تکنولوژی پاک و
دوستدار محیط زیست

طراحی و تحلیل
دقیق مهندسی

خود خاموش شوندگی
در مقابل حریق

عدم استفاده از مواد سمی
و آلرژی زا

افزایش عملکرد
و بهره وری سیستم

جذب و نفوذ بخار آب
بسیار پایین

کاهش هزینه در عملیات
تعمیر ونگهداری سیستم

$
دوام و طول عمرمفید

قابل توجه
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  عایق رولی

 عایق صوتی
از ایــن نــوع عایــق به منظــور کنترل و جـــذب امواج صوتـــی استـــفاده می شــود. عایق های صوتـــی برنـــد لینکران به دو شکـــل ســـاده و موجـــدار )شانـــه 

تخم مرغــی( تولیــد می شــود. عملـــکرد کاهــش ســطح صــوت در ایــن عایـــق ها بــا توجــه بــه فرکانــس منبــع صــوت متفــاوت اســت.

 عایق حرارتی و برودتی

از این نوع عایـــق بـــرای عایق کاری انواع سطوح مانند کانـــال های تـــهویه مطبـــوع، مخازن و منابع، دیـــواره های دستـــگاه های تـــاسیساتی، 
لوله هــای بــا ســـایز بـــاال، دیواره هــای داخلــی و خارجــی ســاختمان و... اســـتفاده می شــود. عایق هــای حرارتــی و برودتــی برنـــد لینکــران در 
ــواع ســاده، پشت چســب دار، باروکــش پروتکــت بلــک یــا آلومینیومــی تولیــد می شــود. به منظــور اتصــال و نصــب ایــن عایق هــا می تــوان  ان

از چســب عایــق االســتومریک لینکــران اســتفاده نمــود.

عایق رولی ساده

عایق رولی با روکش آلومینیومی

عایق رولی پشت چسب دار

عایق صوتی شانه تخم مرغی

عایق صوتی ساده
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  عایق لوله ای

ــا و  ــا کاربرده ــا ب ــواع لوله ه ــق کاری ان ــرای عای ــق ب ــوع عای ــن ن از ای
جنس هــای متفــاوت ماننــد لولــه آب گــرم مصرفــی، لوله هــای 
ــه  ــتگاه های تهوی ــل، دس ــن کوی ــه ف ــوط ب ــش مرب ــرمایش و گرمای س
مطبــوع و سایـــر لوله هــای تـــاسیساتی اســتفاده می شــود. عایق هــای 
لولــه ای برنـــد لینکــران بــه چهــار شــکل ســاده، باروکــش آلومینیومی، 

ــود. ــد می ش ــاک دار تولی ــک و چ ــت بل پروتک

عایق لوله ای ساده

عایق لوله ای چاکدار

عایق لوله ای با روکش آلومینیومی

عایق لوله ای پروتکت بلک
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 نوار درزگیر آلومینیومی
و  رولی  لوله ای،  عایق  طول  در  درزبندی  بـرای  درزگیـر  نـوار  نـوع  ایــن  از 
آلومینیومی  باروکش  االستومریک  عایق های  سربه سر  اتصاالت  پـوشاندن 
استفاده می شود. همچنین برای مکان هایی که عایق االستومریک در مجاورت 
درزگیر  نوار  دارد،  قرار  و...  خورشید  مستقیم  تابش  روغن،  بخار،  رطوبت، 
آلومینیومی برند لینکران به کار می رود. این محصول از جنس آلومینیوم مسلح 

و به صورت پشت چسب دار تولید می شود.

 نوار درزگیر برزنتی 
از ایـــن نـــوع نــوار درزگـــیر پشـت چســـب دار بــرای پوشـــاندن و درزبنـــدی 
ــفاده از آن  ــن استـ ــود. همچنی ــفاده می ش ــتومریک اسـتـ ــق های االس عایـ
ــار  ــت، بخ ــاورت رطوب ــتومریک در مج ــق االس ــه عایـ ــکان هایی ک ــرای مـ ب

ــود. ــه می ش ــرار دارد توصی ــید و... ق ــتقیم خورش ــش مس ــن، تاب روغ

  ملزومات نصب

 چسب عایق

بــرای اتصــال عایق هــای االســتومریک برنــد لینکــران بــه یکدیگــر یــا بــه ســطوح مختلــف ماننــد ســطح کانــال، لولــه، دیــوار و... از چســب مخصــوص 
عایـــق االســتومریک لینکــران اســتفاده می گــردد. ایـــن نـــوع چســب به گونــه ای طراحــی و تولیدشــده اســـت کــه اســـتفاده از آن در ســـطح عایـــق 
االستومریـــک خورنـــدگی ایـــجاد نمی نـــماید. ایـــن نـــوع چســب ازنظــر تحمــل حرارتــی بــا عایــق االســتومریک انطبــاق الزم را دارد. چســب مخصــوص 

ــزی یــک و ســه کیلوگرمــی تولیــد می گــردد. عایـــق برنـــد لینکــران در قوطی هــای فل

 نوار درزگیر فومی

ــه ای، رولــی  ــرای درزبنــدی در طــول عایــق لول ــوار درزگیــر ب ــوع ن از ایــن ن
ــوار  ــود. ن ــتفاده می ش ــتومریک اس ــق االس ــر عای ــه س ــر ب و اتصــاالت س
درزگیـــر بـرنـــد لینکران در عرض و ضخـــامت های مختـــلف از جنس عایـق 

ــردد. ــد می گ ــخ دار تولی ــشت چسب دار ن ــه صــورت پـ ــک و ب االستومریـ
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  عایق های لینکران

جدول محصوالت تولیدی عایق های لینکران

عایق های رولیعایق های لوله ای

قطر داخلی 
لوله ی عایق 

)mm(

متراژ عایق های لوله ای در هر کارتن)m(سایز لوله
)mm بر حسب ضخامت عایق(

ضخامت 
)mm(عایق

مساحت رول  
)m2(

لوله های
فوالدی
)inch(

لوله های
مسی

)inch(

لوله های
۵ الیه
)mm(91316192۵32

630
6-1/4-3۵21۵012010064-

8---26613011098۵8-
920

101/83/8-26613011098۵8-

12-1/2-23411010088۵4-
1314

1۵1/4۵/816192928878۵2-

183/83/4-166887866۵0-
1612

221/27/8201368474644232

2۵-12۵1207860484036
1910

283/41 1/8-987260484024

32--328060۵0362422
2۵8

3۵11 3/8-76۵8۵0362422

421 1/41 ۵/8-604840322216
326

481 1/2--۵04030241814

602--463224221210
404

762 1/23-40262218108

8933 1/2-3624181488
۵04

1144--3220141266
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  گالری

خط تولید عایق االستومریک لینکران

سایت لینکران )شهرک صنعتی شمس آباد(

دفتر مرکزی لینکران

نمونه اجرا شده عایق االستومریک لینکران

آزمایشگاه تخصصی لینکران

10-15 MM

Ø

22.5O 22.5O

Ø

22.5o

45O

45O 45O

1/2 Ø 1/2 Ø

1/2 Ø

45O

Ø

11.25o

10-15 MM

10-15 MM

10-15 MM

11.25O 11.25O 11.25O 11.25O

Ø

1/2 Ø

Ø

1/2 Ø 1/2 Ø

Ø

45O

Ø

90o

Ø

Ø

1/3 Ø

22.5O

Ø

22.5o

Ø

Ø

Ø

10-15 MM

10-15 MM

15O 15O

Ø

2/3 Ø

15o
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  راهنمای برش

10-15 MM

Ø

22.5O 22.5O

Ø

22.5o

45O

45O 45O

1/2 Ø 1/2 Ø

1/2 Ø

45O

Ø

11.25o

10-15 MM

10-15 MM

10-15 MM

11.25O 11.25O 11.25O 11.25O

Ø

1/2 Ø

Ø

1/2 Ø 1/2 Ø

Ø

45O

Ø

90o

Ø

Ø

1/3 Ø

22.5O

Ø

22.5o

Ø

Ø

Ø

10-15 MM

10-15 MM

15O 15O

Ø

2/3 Ø

15o



غربى، علیالى  خیابان  نصر،  کوى   تهران، 
خیابان ناظریان قمى، بن بست دریا، پالك 5

(021) 88 28 85 51 - 3
(021) 88 28 85 54

تلفن:
فکس:

www. l inkran.com
Info@linkran.com

فن آوران نصب تاسیسات پارسیان
مصالح نوین ساختمانى


