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أســس الســيد/ هينــز فســينج" شــركة "بــي كيــو" فــي العــام ١٩٨٤ 
والتــي تشــتمل علــى أربعــة خطــوط إنتــاج. فــي العــام ١٩٩٧، انضــم 
ــق إدارة  ــى فري ــركة إل ــس الش ــل مؤس ــينج" نج ــس فوس "مارك
ــادة  ــى زي ــب عل ــه المنص ــذ تولي ــس" من ــل "مارك ــركة. عم الش
ــات  ــرح منتج ــي ط ــركة ف ــة الش ــاج. كان لسياس ــدالت ا£نت مع
ــة  ــركة بطريق ــو الش ــي نم ــر ف ــعار ا�ث ــة ا�س ــتثنائية وبخاص اس

مثلى.

ما تزال شركة "بي كيو" شركــة خاصــة – يتولى إدارتها "ماركس فوسينج" 
ولديها القدرة على توفير منتجات فعالة بسـبب إنخفاض النفقات العامة. هناك 

.PPو  PE و PVC نابيب و�ا·ن ثالثة مواقع إنتاج تضم  ٢٥  خط £نتاج ا

.OEM ومنتجات "Beku" تحمل المنتجات العالمة التجارية

منــذ العــام ٢٠٠٩، لــم تنتــج شركـــة "بــي كيــو للشــركات ا�خــرى 
ــدأت  ــام٢٠٠١، ب ــن الع ــدًءا م ــط. ب ــب "PP_R" فق ــوى" أنابي س
شــركة "بــي كيــو" فــي تطويــر وصــالت االنابيــب الخاصــه بالشــركة 

.PP-R كمال نظام أنابيب£

منذ تأسـيس شـركة BQ Rohrsysteme GmbH في العام ٢٠١١، قدمت 
الشـركة نظام أنابيب PP-R ملحقة مع وصالت ا�نابيب PP-R فخر الصناعة 

ا�لمانية.
يشير الرمز "BQ" إلى الجودة المثلى – صنع في ألمانيا – أفضل ا�سعار.
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تقدم بي كيورورسسـتم جي ام بي اتش (البائع) ضمانا محدودا مدته ١٠ سـنوات 
لـنظام أنابيب بي كيو. شريطة تركيب عناصر بي كيو-رورسستم وفقا للكودات 
المحلية المتبعة وتركيبه بطريقة منسـجمة مع المواصفات والمعايير الواردة 
في دليل منتج بي كيو-رورسستم المرفق المحددة على أنها مواصفات للتركيب 
والسـعه (٠٦١٠A). ينتهي هذا الضمان بعد عشـر سـنوات من تاريخ الصنع. وإن 
االلتزام الوحيد للبائع بموجب هذا الضمان هو استبدال أي مادة معيبة أو معطلة. 
وال يشـمل هذا الضمان تحديدا أي تكلفة تركيـب �ي مادة مقدمة بموجب هذا 

الضمان. 

وال يكون البائع مسـئوال بأي حال عـن أي مطالبات أو تكاليـف مترتبة قد تتم 
المطالبة بها نتيجة لفشل أو أداء البائعين. وال يكون للمشتري أو زبون المشتري 
أي رجـوع أيا كان على البائـع �ي أضرار بما في ذلك ا�ضـرار الالحقة أو أي أضرار 
متعلقة بـ بي كيو-رورسستم للخسـارة االقتصادية  أو التجارية التي يتكبدها 
المشـتري أو زبون المشـتري. وال يتخذ البائع أو يفوض أي ممثل أو أي شخص وال 

يتولى أي شخص آخر أي التزام أو مسئولية عنه. 

تأكيد الجودة
الضمان
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المعايير واللوائح



يتم ا£شراف الخارجي لنظام مواسير PP-R الخاص بـ BQرورسستم بواسطة:

• IMA Materialforshung und Anwendungstechmik Gmbh,Dresden
• Hygiene-inshtut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen, Germany 

معتمدة من DVGW (المعهد ا�ماني للغاز والمياه) كمؤسسة مشرفة. 

ا�عتماد الخارجي



ملخص المنتجات





أنابيب الضغط



أنابيب الضغط المقواة بطبقة ا�لياف وا�لمنيومأنابيب الضغط



أنابيب ألياف للحماية من ا�شعة فوق البنفسجية



وصالت االنابيب













ا�دوات



ضغوط االستخدام 



الضغوط التشغيلية القصوى للماء الساخن 
ونظام التسخين المركزي  المصنوع من أنابيب 

PP البوليبروبيلين



خصائص
PP - RCT-  و  PP-R



التمدد



–
BQ –



لحــام العناصر – فـــي درجة حــرارة ٢٦٠ درجة مئويـــة، ضــع الوصله 
وطــرف ا�نبــوب علـــى طرفــي اللحــام. ســخن ا�طــراف وفقــا 

للمدة الزمنيـة المحددة في الجدول.

ارفــع طرفــي ا�نبـــوب واللحــام ثــم ادمــج ا�طــراف دون تدويرها 
وصوًال إلى عمق اللحام المحدد سلًفا.

ــاء  ــة أثن ــالت المدمج ــوب والوص ــراف ا�نب ــت أط ــب تثبي يج
المعالجــة. يمكــن خــالل فتــرة المعالجــة تلــك تصحيــح مــكان 
ا�طــراف. ال يمكــن تصحيــح مــكان ا�طــراف بعــد انتهــاء وقــت 

المعالجة.



آلة وأداة اللحام

معلومــات هامة: ال يســمح باســتخدام ســوى أدوات شــركة BQ أو 
! BQ  أدوات وا·الت اللحام المعتمدة من شركة

ــام  ــك أداة اللح ــي تمس ــة الت ــالت الحلزوني ــط الوص ــم رب احك
ــف  ــم نظ ــي، ث ــاح سداس ــتخدام مفت ــاردة باس ــي ب وه
الوصــالت بقطعــة قمــاش خاليــة مــن ا�ليــاف إذا لــزم ا�مــر. 

اربط بشدة مقبض أدوات اللحام. 

احكم ربط ا�دوات باستخدام مفتاح سداسي.

يجب تثبيـت أدوات اللحـام وفقا لقطرها، بحيـث ال تطفو حواف أداة 
على   قطرها  يزيد  التي  اللحام  أدوات  تثبـت  التسخين.  آلة  فوق  اللحام 

٤٠ مم على الفجوة الخلفية.

المراقبة في هذا التوقيت. اضبط  اللحام. يجب إضاءة مصباح  آلة  شغل 
منظم الحرارة عند ٢٦٠ درجة مئوية.

احكم ربط ا�دوات باستخدام مفتاح سداسي.





اللحام الكهربائي 
تعتمد جودة تركيب ا�نبوب على استقرار 

الموصالت وفترة عمرها.

تستغرق عملية اللحام ثواني معدودة:

1.  يتم قطع ا�نبوب عمودًيا على محوره.

2.  يتم تسخين ا�نابيب والوصالت  (شريطة أن تكون نظيفة بالكامل، 
ويمكن تنظيفها بمحلول الماء الكحولي إذا لزم ا�مر.

3.  عملية ربط ا�نابيب دون ثنيها.
4.  عملية اللحام والتبريد كما هو محدد في الجدول أدناه.

بعد تبريد الوصالت التي تم لحمها – يمكن حملها بالكامل بعد ذلك.
يمكن الوثوق في التوصيالت �نها صلبة مثل ا�نابيب نفسها.



–
ً

BQ



التمدد الطولي 





التمديدات الموصى بها



العـزل
. BQ عزل خطوط الماء البارد باستخدام أنابيب

@يجب ا�خذ في االعتبار اللوائح القانونية للكل دولة.

قيم إرشادية عن الحد ا�دنى لسمك أنظمة ماء الشرب 
العازلة (الماء البارد)

عزل خطوط الماء الساخن باستخدام 
.BQ  أنابيب

يوفــر نظــام أنابيب BQ فــي حــد ذاتها مســتوى عالي مــن العــزل وتمنع 
تسرب الحرارة، وتوفر أيًضا درجة عالية من تقيل الضوضاء.
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مالحظات



التخطيط  والتصميم 



مكافئ المقاومة 



خسائر الضغط من المقاومة الفردية



أقصى حد لمعدل التدفق 



أقصى حد لمعدل التدفق 



تدرج احتكاك ا�نابيب / سرعة التدفق



تدرج احتكاك ا�نابيب / سرعة التدفق
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تدرج احتكاك ا�نابيب / سرعة التدفق



تدرج احتكاك ا�نابيب / سرعة التدفق



تدرج احتكاك ا�نابيب / سرعة التدفق



تدرج احتكاك ا�نابيب / سرعة التدفق



تدرج احتكاك ا�نابيب / سرعة التدفق



تدرج احتكاك ا�نابيب / سرعة التدفق



بولي بروبلين – جدول المقاومة الكيميائية 







BQ

الوصالت عند النقطة



مالحظات



المنطقة الوسطى
011-4569089 فاكس   011-4549916 هاتف  التعــاون  فــــــرع 
011-4966103 فاكس   011-4966101 هاتف  الروابـــي  فـــــرع 
011-2401069 فاكس   011-2401065 هاتف  اليرمـوك  فــــــرع 
011-4893547 فاكس   011-4893261 هاتف  الرياض  شمال  فـــــرع 
011-4366325 فاكس   011-4332604 هاتف  الرياض  جنـوب  فــــرع 
011-5501813 فاكس   011-5501230 هاتف  الخـــرج  فـــــرع 
016-3834652 بريـــدة هاتف 3834653-016 فاكس  فــــــرع 
016-3634802 فاكس   016-3634800 هاتف  عنــيزة  فــــــرع 

المنطقة الغربية
012-6763340 فاكس   012-6199111 هاتف  السـالمية  فـــــرع 
012-6738629 فاكس   012-6742879 هاتف  التحـلية  فــــــرع 
012-6211384 فاكس   012-6211384 هاتف  جدة  جنــوب  فــــرع 
014-8649300 فاكس   014-8649500 هاتف  المدينــــة  فــــرع 
012-5411462 فاكس   012-5402888 هاتف  مـكــــة  فــــرع 
012-7441292 فاكس   012-7440186 هاتف  الطــائف  فـــــرع 
014-3963399 فاكس   014-3960033 هاتف  ينبــــع  فـــــرع 

المنطقة الشرقية
013-8468513 فاكس   013-8468513 هاتف  الضـــباب  فـــرع 
013-8392620 فاكس   013-8392887 هاتف  الخضـــرية  فـــرع 
013-8118465 فاكس   013-8118469 هاتف  الفيصليـة  فــــرع 
013-8467255 فاكس   013-8467588 هاتف  المـــزارع  فــــرع 
013-8949517 فاكس   013-8949360 هاتف  الخبـــر  فــــرع 
013-5925078 فاكس   013-5925079 هاتف  ا£حسـاء  فـــــرع 
013-5925078 فاكس   013-3610764 هاتف  الجبيــل  فــــرع 
013-7675119 فاكس   013-7672320 هاتف  الخفـجي  فـــــرع 

المنطقة الشمالية
016-5347511 فاكس   016-5437211 هاتف  حــائل  فــــــرع 
014-4293555 فاكس   014-4293666 هاتف  تبــــوك  فــــرع 

المنطقة الجنوبية
017-2278147 فاكس   017-2278146 هاتف  أبهــــا  فـــــرع 
017-2571218 فاكس   017-2571217 هاتف  العســكرية  المدينــة 
017-3176664 فاكس   017-3223228 هاتف  جيــزان  فــــــرع 
017-529265 فاكس  هاتف017-5292343  نجــران  فـــــرع 


