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mainly   for   irrigation,   telecom,   drinking water,   firefighting   networks and gas.
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Samek Industrial Co

Samek Industrial   Co.   is   one   of   the   leading manufacturers   
of   polyethylene   pipes   and   fittings;   mainly   for   irrigation,   
telecom,   drinking water,   firefighting   networks and gas
Samek are leading manufacturer of large diameters HDPE 
pipes internal diameters. The pipes are manufactured by using 
a unique spiral Winding technology. The process operates on 
the principle of Computer

 In the standard process, the extrudate comes out in the shape 
of a pipe which is subsequently cooled and cut to the required 
lengths. As against this, in the spiral winding process the 
plasticised melt is wound on a rotating mandrel to produce a 
pipe.
Pipes are supplied based on operating conditions at the 
workplace.
Factors like soil type overground or underground application, 
depth of burial, traffic loads, internal pressure etc., are taken 
into consideration in recommending the appropriate pipe.

 شركة سميك الصناعية هي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة أنابيب 
الشرب ومياه   ، واالتصاالت   ، الري  ألعمال  والتجهيزات.  ايثيلين    البولي 

  وشبكات الصرف وأنظمة مكافحة الحرائق والغاز
البولي بخامات  الكبيرة  المواسير  مجال  في  الرائدة  الشركة  هي   سميك 
لولبية تقنية  باستخدام  المواسير  تلك  تصنيع  يتم  الكثافة.  عالي   أثيلين 
والتنفيد التصميم  من  المرحلة  تلك  وتتم  نوعها.  من  فريدة   متعرجة 

بمساعدة الكمبيوتر

 في عملية التصنيع األساسية، يخرج المنتج في شكل أنبوب عالي الكثافة 
 يتم تبريده وبعد ذلك يتم تقطيعه حسب األطوال المطلوبة. مقابل ذلك ،
 في عملية اللف الحلزونية يتم تجهيز الصهر البالستيكي على مغزل دوار

إلنتاج أنبوب

يتم توريد األنابيب على أساس ظروف التشغيل في موقع العمل
 

 تؤخذ عدة عوامل في االعتبار مثل نوع التربة فوق األرض أو تحت األرض ، 
 وكذلك عمق الدفن و أحمال حركة المرور و الضغط الداخلي ، إلخ ، وذلك

 عند التوصية بأنتاج األنابيب

MY COMPANY :
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Samek Industrial Co

The company has an inbuilt quality system which 
ensures products of the highest quality.

There are different types of profiles , again based on 
the specific operating conditions. It is possible for us to 
work out an optimum solution to the pipeline need of 
our customers.

Our Performance and capacities are assessed by  
Engineers  for our pipes. Our pipes have also been 
tested by reputed outside agencies which substantiate 
our contention regarding the suitability of profile pipe 
for water supply, sewerage, drainage and effluent 
disposal.

We have supplied, executed and completed high value 
orders for our clients. which clearly confirm the 
suitability of our pipes for effluent disposal, sewerage, 
drainage and water supply.

ثناياه في  يحمل  والذي  الجودة  مراقبة  نظام  على  تعمل   الشركة 
عوامل تضمن انتاج منتجات ذات جودة عالية جدا

 هناك أنواع مختلفة من ملفات العمل ، ومرة أخرى على أساس ظروف
ألحتياجات المثلى  الحلول  توفير  بامكاننا  فأنه  المحددة   التشغيل 

  عمالئنا من خطوط األنابيب

المتخصصين المهندسين  قبل  من  لدينا  والقدرات  األداء  تقييم   يتم 
خارجية وكاالت  قبل  من  أنابيبنا  اختبار  تم  كما   . األنابيب  تلك   في 
مالءمة بمدى  يتعلق  فيما  السوقية  منافستنا  يدعم  مما   مرموقة 
من والتخلص  والتصريف  الصحي  والصرف  المياه  إلمدادات   األنابيب 

النفايات السائلة

 لقد قمنا بتوريد وتنفيذ أوامر القيمة العالية لعمالئنا. و التي تؤكد
و السائلة  النفايات  من  التخلص  في  أنابيبنا  مالءمة  مدى   بوضوح 

الصرف الصحي  وإمدادات المياه

MY COMPANY :
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Samek Industrial Co

Samek pipes & fittings are made of choice prime grade 
raw materials and manufactured under a strict quality 
control procedure using the latest and most advanced 
extrusion and injection equipment. Samek pipes meet 
international standards and conform to ISO, JIS, BS, 
PNS and ASTM specifications.

Advantage includes lightweight, high chemical 
resistance, low flow resistance, leak proof joints, easy 
installation and cost effectiveness.
These proven qualities make Samek pipes & fittings 
superior to other kinds of conventional piping material 
and the top choice in the mining, chemical process, 
sanitation, irrigation, household and other industrial 
piping applications.

Armed with a dynamic and enthusiastic manpower, 
Samek continues to maintain and more, improve the 
quality and efficiency that it has gained throughout the 
years.

أولية ممتازة  مواسير وتجهيزات شركة سميك مصنوعة من مواد 
 من الدرجة األولى ويتم تصنيعها بموجب إجراءات صارمة للرقابة على
أنابيب تلبي   . الصرف والضخ  تقنيات  أحدث  باستخدام   الجودة وذلك 

 سميك المعايير الدولية وتتوافق مع المواصفات التالية
 ISO و JIS و BS و PNS و ASTM.

الوزن واالنسيابية وكذلك مقاومة عالية للمواد المزايا خفة   تتضمن 
 الكيميائية و ذات مفاصل مانعة للتسرب باالضافة لسهولة التركيب

والفعالية من حيث التكلفة
أنابيب وتجهيزات سميك  أثبتت جودتها تجعل  التي   هذه الصفات 
 متفوقة على أنواع أخرى من مواد األنابيب التقليدية وأصبحت الخيار
والصرف الكيميائية  المعالجة  ومحطات  التوصيل،  في   األفضل 
األنابيب تطبيقات  من  وغيرها  المنزلية  التوصيالت  و  والري   الصحي 

.الصناعية

 مسلحين بالقوى البشرية المتحمسة والديناميكية ،وتستمر سميك
 في الحفاظ على المزيد ، وتحسين الجودة والكفاءة التي اكتسبتها

على مر السنين

MY COMPANY :
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Quality Planningمخطط الجودة

شركة سميك الصناعية ملتزمة تماما بالجودة
 توظف شركة سميك نظام تخطيط الجودة ، ومراقبة الجودة  وتحسين الجودة 

 لضمان الجودة العالية الشاملة وذلك بتكلفة مقبولة والتسليم في الوقت
.المحدد

فحص جودة المواد الخام الواردة
 نحن نضمن خضوع جميع المواد الخام للفحص والتأهيل وذلك قبل الموافقة
 عليها وإعطاء تقييم مناسب لمراقبة الجودة قبل القبول القادم. نقوم بإجراء

 االختبارات والقياسات والتفتيش وأنشطة أخرى على عينات المواد الخام بشكل
صحيح وكذلك األجزاء الكاملة من المنتجات النهائية

تحقق الجودة الصارمة على كل مراحل اإلنتاج
 نقوم بإجراء الفحوصات الفيزيائية وكذلك الفحوصات  المختبرية على جميع

المنتجات قيد التشغيل وذلك لضمان توافقها مع معايير الجودة المعمول بها

فحص جودة السلع التامة الصنع 
الفحص النهائي واختبار جميع المنتجات النهائية

جودة مستودع ومكان فحص المنتج
 يعتمد الفحص الدوري للمنتجات المخّزنة في المستودع على مدى أهميتها ، أو

.ما يزيد تخزينه عن ستة أشهر

 اخضاع جميع دفعات االنتاج لألختبار
يتم أختبار منتجاتنا باألداء على المدى الطويل

 أبعاد عالية الدقة للحفاظ على جودة كل قطعة ، لضمان وجود نظام خالي من
العيوب

 كل عملية إنتاج تتم من خالل أخذ عينة من الُدفعات المنتجة ، وفحص كامل حتى
 أصغر التفاصيل في المنتج ؛ تصحيح أخطاء دفعات األنتاج وتحسين الجودة

المعتمدة من شركة سميك

 أجراء االختبارات الدورية  للمنتجات لضمان ثقتنا في كل منتج نقدمه ، بعد إجراء
 االختبار الخاص بنا

Samek Industries co. is fully committed to quality. 
Samek employs Quality Planning, Quality Control and Quality 
Improvement system to ensure high quality at a reasonable cost 
and on time delivery.

Incoming Raw Material Quality Inspection
We ensure that all raw materials have undergone qualification 
before approval and are given appropriate quality control 
evaluation prior incoming acceptance. We conduct tests, 
measurements, inspection and other activities on properly 
sampled materials and integral parts of finished products.

Stringent Quality Check at Every Level of Production
We conduct physical inspection, dimensional check and laboratory 
testing to all in-process products to ensure that all are in 
conformance to established quality standards.

Finished Goods Quality Inspection
Final inspection and testing of all finished products.

Warehouse Product Quality Inspection
Periodic inspection of products stored in warehouse depending on 
its criticality, or when the item was stored for more than six (6) 
months.

Every Batch Product Lab Tested
Our products go through long term performance testing.

High Dimensional Accuracy to Maintain Quality of Each Piece, To 
Ensure a Defect Free System
Every production goes through batch sampling, inspecting even 
the tiniest detail in the product; Correcting the batch for 
imperfection and Improving the one’s Samek quality approved.

Periodic External Lab Testing of Products To ensure our confidence 
in every product we deliver, after we conduct our own testing,

Product Features and Attributes:
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Quality Planningمخططالجودة

Product Features and Attributes:
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TECHNICAL SPECIFICATION OF HDPE PIPE
 المواصفات الفنية ألنبوب البولي إيثيلين عالي الكثافة
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المواد الخام ألنابيب البولي أثيلين
RAW MATERIAL OF POLYETHYLENE PIPE 

يتم تطوير أنابيب البولي ايثيلين وتحسن التكنولوجيا وانخفاض الكثافة
 تستخدم المواد الخام من الجيل الثالث من البولي ايثيلين وذلك في أنتاج أنابيب 
 مياه الشرب ، محطات التحلية ، محطات المعالجة البيولوجية ، أنابيب حمامات
 السباحة ، خطوط تصريف المياه ، خطوط تدفق المياه ، محطات الغاز ، خطوط

الري  و خطوط التبريد والتسخين

 أنابيب البولي ايثيلين منخفض الكثافة, اقتصادية وذات أداء عاٍل في العديد من
المجاالت ، مثل خطوط المجاري التي تم حل مشاكلها

 
 تنقسم كثافة البولي إيثيلين إلى ثالث مجموعات رئيسية .

(LDPE) المواد الخام منخفضة الكثافة من البولي إيثيلين •
(MDPE) المواد الخام متوسطة الكثافة من البولي إيثيلين •

(HDPE) المواد الخام عالية الكثافة من البولي إيثيلين •

 األنابيب عالية الكثافة
 لديها العديد من الخصائص المتميزة مقارنة مع غيرها من البولي إثيلين 

أهمها .

أنابيب مقاومة للظروف الجوية 
أنابيب ذات مقاومة عالية للتمزق والضغط 

أنابيب تعطي مقاومة عالية للكسر والضعط 
أنابيب البولي ايثيلين تقاوم حتى 30- و 60- درجة مئوية
أنابيب البولي ايثيلين عالية الكثافة لديها مقاومة للتآكل

 أنابيب البولي ايثيلين عالية الكثافة سهلة التجميع والتخزين 
لديها مستوى أقل من الخسائر عند االحتكاك  مقارنة باألنابيب المعدنية

 لديها مستوى أقل من الضجيج عند التدفق
 لديها عزل كهربائي كامل وكذلك جيدة جدا في العزل الحراري

أنابيب غير سامة 
أنابيب مناسبة للنفايات المشعة 

Polyethylene Pipe,  is developed i improving technology  and low 
density. 3rd Generation Polyethylene raw materials  are used in 
drinking water pipelines, desalination plants, biological treatment 
plants, swimming pool piping, sea discharge lines, gravity flow 
water lines, gas stations , irrigation lines, cooling-heating lines, 

Low Density Polyethylene Pipe is economical and has 
high-performance in many areas, such as sewer lines has been a 
solution. 
 Polyethylene density  is divided into three main groups 

• Low density polyethylene raw material (LDPE)
• Medium density polyethylene raw materials (MDPE)
• High density polyethylene raw materials (HDPE)

hdpe-pipe 
. It also has many superior properties compared to other 
thermoplastic polyethylene. The main ones are

* HDPE Pipe is resistant to weather conditions
* HDPE Pipe High resistance to tearing and pressure
* HDPE Pipe Despite high resistance to stress cracking
* HDPE Polyethylene Pipe -30 And -60 degree to strength
* High Density Polyethylene Pipe have corrosion resistance
* Easy and reliable assembly of HDPE Pipe
* In HDPE Pipes Lower level compared to metal pipe friction 
losses
* HDPE Pipes, Reduced flow noise
* Electrical full insulation, it is a good thermal insulation
* HDPE Pipes are non toxic.
* HDPE Pipe is suitable for radioactive waste.

Product Features and Attributes:
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HDPE مزايا أنابيب
Advantages of HDPE Pipes

 مزايا أنابيب بولي أثيلين عالي الكثافة
 أنابيب البولي أثيلين عالية الكثافة تساير التطورات التكنولوجية
 والتي تؤثر بشكل أيجابي حتى أصبحت اليوم واحدة من أفضل

 األنابيب
هي تحافظ على الخصائص العامة للسائل في الداخل

 هي مضادة للطحالب بسبب خواص سطحها الداخلي لذلك
يمكن استخدامها في شبكات مياه الشرب

 بسبب طبيعتها الكيميائية ، لديها مقاومة عالية للمواد
الكيميائية

 أمر بسيط للغاية أخذ شكل المنحدرات الشديدة من خالل وضعها
وانحدارها . بسبب مرونتها

 نظرا لخصائص المرونة العالية ،يتم استخدامها في المناطق التي
يكون فيها الكثير من النشاط الزلزالي مريح جدا

يمكن توجيه نفسها وفقا التجاه الحركة األرضية وال تنكسر 
أنواع كثيرة أخرى من األنابيب

طرق اللحام والتجميع بسيطة للغاية
 يسهل حملها بسبب الوزن الخفيف وبالتالي أنخفاض تكلفة

الشحن
مقاومة عالية لألحماض والقلويات. تتضرر فقط من حمض النيتريك

صديقة للبيئة
ال تتأثر داخليا، ال توجد بها خواص و عيوب االنكسار

ال توصل الكهرباء
 مستوى جيد من االحتكاك

عدم التآكل ولديها مقاومة للصدأ
قوية ضد الكائنات الحية الدقيقة

Advantages of HDPE Pipes
HDPE pipes of technological developments that have 
positively influenced and until today has become one of 
today's most preferred tube.
•  It maintains the general properties of the fluid inside.
•  moss on hold due to the inner surface can be used in 
drinking water systems.
•  Due to its chemical nature, it has a high resistance to 
chemicals.
• To take shape and slope of the sloping terrain by laying 
is very simple due to be flexible.
• Due to its high elasticity properties, for use in areas 
where a lot of seismic activity is very comfortable.
 It can orient itself according to the direction of movement 
of ground motion and does not break.
• Other types of pipes
• welding and assembly methods are very simple.
• Easy to carry because of the weight and thus shipping is 
cheap.
• It is highly resistant to acids and alkalis. Only damaged 
by nitric acid.
• Environmentally Friendly.
• Are not affected by underground, there is no refractive 
properties.
• it do Not conduct electricity.
• a good level of friction, wear and has a rustproof.
• It is strong against microorganisms.

Product Features and Attributes:
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Simplified Installation Stages
Entrenchment:
Trench work is a risky method for trench collapse are 
likely to be in every land. That's why workers' health 
and life-threatening measures should be taken 
consideration. Trench edges must be kept at a safe 
angle. According to the recommended length trench 
laying pipe diameter and depth are included in our 
table below.

مراحل التثبيت المبسطة
:ترسيخ

 أعمال الخندق هي عملية محفوفة بالمخاطر ومن المحتمل
 انهيار خندق العمل في أي أرض. لهذا السبب يجب أن تؤخذ

 في االعتبار صحة العمال وتهديد حياتهم. يجب الحفاظ على
 حواف الخندق بزاوية آمنة. وأيضا وفقا لطول الخندق الموصى
.به وقطر االنبوب وعمق الخندق وذلك مبين في جدولنا أدناه

Installation Stages مراحل التثبيت
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Renovations
After you have created volatility in the ground floor of the 
ditch it should be evenly filled with the ground bearing.
 If the bottom of the ditch, filling up to a height of 1015- cm 
over rocky bottom. Filler material will be sand, gravel must 
be non-adherent sand or gravel mixed. Channel depth 
should be at least 7080- cm and materials to be made into 
filler sand or gravel should be non-adherent sand mixed 
gravel. There’s no need to interfere if the grounding has been 
done by landfill. Otherwise, the sand and so on should be 
utilized. Fillers should be adapted to make up the beds.  

أعمال التجديد
 بعد أن تكون قد كونت ثبات في الطابق األرضي من الخندق ، يجب

 .ملئه بالتساوي مع ميزان األرض
 إذا كان الجزء السفلي من الخندق ، يمأل إلى ارتفاع 10-15 سم فوق
 القاع الصخري. سوف تكون مواد الحشو رمل ، كذلك يجب أن تكون
 الرمال غير مختلطة أو الحصى مختلطة. يجب أن يكون عمق القناة
 70-80 سم على األقل ويجب أن تكون المواد التي يتم تحويلها إلى
ملتصقة. غير  مختلطة  رمال  حصى  عن  عبارة  حشو  حصى  أو   رمال 
مكب بواسطة  التأريض  إجراء  تم  إذا  للتدخل  حاجة  هناك   ليست 
وينبغي جرا.  وهلم  الرمال  استخدام  ينبغي   ، ذلك  خالف   النفايات. 

.تكييف الردم لتشكيل فراش الخندق
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 Basic Designمراحل التصميم

:مراحل التصميم األساسية وتركيب التثبيت
:تحديد قطر الماسورة المناسب

 نوع السائل يرتكز على تحديد التدفق وكذلك الحسابات
 الهيدروليكية في خط األنابيب

ليكون تحديد قطر األنبوب الداخلي وفًقا لذلك

 المجسم وحساب الحجم المناسب للمواسير  يتم باعتبار معدل و
ظروف العمل

 من األهمية والضرورة أعتبار وحساب درجة الحرارة والضغط ولذلك
يجب فحص ضغط األنابيب

  
  حساب الوزن المطلوب ونطاق التثبيت والعمل

Basic Design and Installation Stages aplications:

1. Determining the appropriate pipe diameter:
Fluid type based on the determination of the flow and the 
pipeline hydraulic calculations to be made. Tube inner 
diameter should be determined accordingly.

2. Assembly and the calculation of the appropriate size 
considering the working conditions rate:
Important in terms of temperature and pressure tube is 
reliable and necessary. The pressure of the pipe should 
be checked 

3. The calculation of the required weight and installation 
range

Product Features and Attributes:
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أنابيب الصرف بولي أثيلين عالي الكثافة
 HDPE Drainage Pipes

أنابيب الصرف بولي أثيلين عالي الكثافة

من وغيرها  والزراعة  المدنية  الهندسة  في  لالستخدام   مناسبة 
تطبيقات باطن األرض. هذا األنبوب متاح مثقب ، وغير مثقب

والذي يوسع نطاق التطبيقات التي يمكن استخدامها فيه

. خفيفة الوزن
.قوية و مزدوجة الجدران ومنها المموجة

.الجدار الداخلي السلس لزيادة سعة التدفق
.مقاومة للمواد الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي
.يمكن تثبيتها على أعماق تتراوح بين 0.5 و 10 أمتار

.مجموعة كاملة من التجهيزات المتاحة
.انخفاض تكاليف المصنع والعمالة

.التركيب األسرع
.القضاء على النفايات أفضل بالمقارنة مع األنابيب التقليدية

.يمكن بسهولة تقطيع األنابيب في الموقع
والوصالت الزوايا  جميع  من  االنحناءات  من  كاملة   مجموعة 
ومتوفرة األقطار  جميع  في  المتساوية  وغير   المتساوية 

بمستلزماتها

 HDPE Drainage Pipes

Suitable for use in Civil Engineering, Agriculture and 
other subsoil applications. This pipe is available 
perforated,and un-perforated .
which broadens the range of applications for which it is 
used.
Lightweight .
Strong (Twin walled and corrugated).
Smooth inner wall for increased flow capacity.
Resistant to naturally occurring chemicals.
Can be installed at depths from 0.5 to 10 metres.
Full range of fittings available.
Reduced plant and labour costs.
Faster installation,
Elimination of waste compared to traditional pipe.
Pipe can easily be cut on site.
A full range of bends of all angles and both equal and 
unequal junctions in all diameters are also available 
by tools.

Product Features and Attributes:
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 pvcأنابيب المياه
  PVC Water Pipes

أنابيب المياه البالستيكية

 أنابيب البولي فينيل كلورايد هي أكثر مواد األنابيب البالستيكية
استخداًما

هي أنابيب لنقل المياه تحت ضغط عال
 األنابيب تعمل مع الماء العذب ومقاومة للملح ، والزيوت النباتية
 والحيوانية ، والكحول ، ومركبات الكلور ، واألحماض ، والقلويات

 والمنظفات ... ال تؤثر األنابيب على وضوح ولون وطعم الماء وتركيبه
 الكيميائي. ال تحتوي على معادن ثقيلة خطيرة مثل الكادميوم

.والرصاص والقصدير

.يمكن استخدامه تحت األرض أو فوقها في المباني
 يمكن تصنيعها في مجموعة متنوعة من األلوان

.صديقة للبيئة
.توفر خدمة طويلة األجل
.سهلة التركيب والتعامل

.مقاومة للتآكل
.فعاله من حيث التكلفه

.مقبولة على نطاق واسع بالترميز والعالمات

 المرونة: كونها مرنة للغاية ولديها مجموعة واسعة من التجهيزات ،
 يمكن تحويلها واستخدامها في الزوايا والحواف والمنحنيات

.والمنعطفات وغيرها بسهولة
.من السهل تقطيعها باألضافة لخفة وزنها

PVC water pipes

Polyvinyl Chloride (PVC) piping is the most widely used 
plastic piping material.

pipes for transporting water under high pressure 
pipes are resistant to salt and sweet water, the vegetable 
and animal oils, alcohol, chlorine compounds, alkaloid 
acids, alkalis and detergents… Pipes do not affect the 
clarity, color and taste of the water and its chemical 
composition. Do not contain dangerous heavy metals 
such as cadmium, lead, tin.

It can be used under ground or above ground in buildings
 can be manufactured in a variety of colors,

Environmentally sound.
Provide long service life.
Easy to install and handle.
Corrosion resistant.
Cost effective.
Widely accepted by codes.

Flexibility: Being highly flexible and having a wide range 
of fittings, it can be turned and used at corners, edges, 
curves, turns etc easily.
Easy to cut and lightweight too.

Product Features and Attributes:
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أنابيب المياه مجاالت االستخدام
  PVC Water Pipes Usage Areas

مجاالت االستخدام

والمواقع  التحتية  البنية  في  البالستيكية  األنابيب   تستخدم 
الموجودة في شبكة مياه الشرب

تستخدم األنابيب البالستيكية في شبكات الري الزراعية 
تستخدم األنابيب البالستيكية في شبكات مياه المخلفات المائية 

يمكن استخدامها في نظام وشبكات الصرف الصحي 
يمكن استخدام المباني الصناعية 

  يمكن أستخدامها بامان في أنابيب النار
أنابيب حمامات السباحة

أنابيب خطوط الصرف

Usage Areas
* PVC Pipe used in settlement infrastructure located 
in the drinking water network
* PVC Pipe used in agricultural irrigation networks
* PVC Pipe used in waste water networks
* The sewerage system can be used Sewerage Pipes
* Industrial premises can be used Pipe.
* In the fire mains can be used Pipes with safely.
* Pipes for swimming pools
* Pipes Drain lines

Product Features and Attributes:
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 أنظمة الري بالرش
Sprinkler Irrigation Systems

أو األرض  الري في  بنظام  أيضًا  المعروف   ، األرض  التلقائي تحت  الري   يتكون نظام 
 نظام الرش ، من مناطق أنابيب بالستيكية متصلة بمياهك الرئيسية ويتم التحكم
األنبوب على  المرشات  تثبيت  يتم  التوقيت.  وأجهزة  الصمامات  بواسطة   فيها 

البالستيكي في جميع أنحاء الحديقة الخاصة بك
 

 إذا لزم األمر. يحدد جهاز التحكم تاريخ ووقت ومدة تدفق المياه لكل منطقة ، 
 من المناطق التي تتكون من عدد معين من رؤوس الرشاشات. يمكن إبطال هذه

.العملية الميكانيكية باستخدام جهاز استشعار المطر لضمان تجنب تجاوز الري

أنواع الري بالرش
أنظمة محمولة

أنظمة شبه محمولة
يستخدم في المروج والمراعي لري حدائق الخضراوات والبساتين

األنظمة التي ال يمكن نقلها
مكونات الري بالرش

 يجب فحص كفاءة نظام الري بالرش واتخاذ العوامل التالية من أجل تبسيط تشغيل
النظام ؛

أ) إمدادات المياه

ب) وحدة المضخة

ج) خطوط األنابيب

د) رؤوس الرشاشات

ه) تجهيزات التوصيل

An automatic underground irrigation system, aka an in-ground 
irrigation system or sprinkler system, consists of zones of plastic 
(PVC) pipes connected to your water main and controlled by valves 
and timers. Sprinklers are installed on the plastic pipe throughout 
your lawn ,
 if required. A controller sets the date, time and duration of water flow 
for each of the zones which are comprised of a certain number of 
sprinkler heads. This mechanical operation can be over-ridden using 
a rain sensor to ensure that over watering is avoided.

TYPES OF SPRINKLER IRRIGATION
Portable Systems

Semi-Portable Systems
, is used to irrigate vegetable gardens and orchards.

Systems Which Can Not Be Moved 

Sprinkler Irrigation Components
Sprinkler irrigation system efficiency and to take the following factors 
must be examined in order to streamline the operation of the system;

a) Water Supply 

b)  Pump Unit 

c) Pipelines

d) Sprinkler Heads

e) Connection Fittings

Product Features and Attributes:
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Samek Industrial Company
Product catalogue

 

The best choice
High quality
Accuracy and flexibility
Leadership in Business Market

Samek Industrial   Co.   is   one   of   the   leading manufacturers   
of   polyethylene   pipes   and   fittings.   mainly   for   irrigation,   
telecom,   drinking water,   firefighting   networks and gas.
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أنظمة أنابيب الغاز
NATURAL GAS PIPE

PE80 أنابيب الغاز الطبيعي
 تم أنتاجها من تطبيقات أنابيب الضغط العالي الكثافة من البولي اثيلين ،

والتي تعد واحدة من موصالت الغاز الطبيعي للبيوت والمنشات
 المستخدمة منذ عام 1960 بالضغط العالي والمقاومة للصدمات 

 والمواد الكيميائية ألنه يمكن استخدامها بأمان بأداء متميز وعالي في
جميع أنحاء العالم . وذلك سبب وجود ٪95 من أنابيب الغاز الى٪ 80 من

 البولي إيثيلين. تعتبر أنابيب ضرورية وتتطلب تقنية متقدمة تعمل بشكل 
 جيد ، ويجب أال يكون هناك خطأ  وال أي خطورة من االنبوب

العالم و ذلك سبب . أنحاء  الجودة في جميع  األمد وعالي   أداء طويل 
لوجود ٪95 من أنابيب الغاز ألى  80% مصنوعة من البولي إيثيلين

أنابيب الغاز
 تمثل مقاومة عالية للتغيرات الحرارية حتى في درجات الحرارة المنخفضة
 ،لوجود الكثير من البولي إيثيلين ، وبالتالي ، توفر مورًدا مهًما للغاية مثل

الغاز الطبيعي وتوزيع استخدامه على نطاق واسع
إيثيلين ، وفقا لمعايير اإلنتاج الدولية وهي  أنابيب الغاز المنتجة بالبولي 

 األنسب على المدى الطويل
 أنابيب تستخدم في أوروبا لسنوات عديدة

بنا على موقعنا على  للحصول على معلومات ونصائح يمكنك االتصال 
شبكة اإلنترنت

  PE80 NATURAL GAS PIPE
Produced from high density polyethylene pressure pipe 
applications, which is one of natural gas connecting  for homes 
and businesses used since 1960  in high pressure and 
shock-resistant and chemical-resistant because it can be used 
safely Long lasting and high performance across the globe due 
to having 95% Pe80 gas pipes are manufactured from 
polyethylene. PE80 pipes are vital and require a very fine work 
advanced technology and human life should not be a mistake 
to not at the risk of being a tube. Long lasting and high 
performance across the globe due to having 95% Pe80 gas 
pipes are manufactured from polyethylene.

pipes-gas
Represent a high impact resistance even at low temperatures, 
so a lot of the polyethylene and, consequently, provides a very 
important resource such as natural gas in the distribution of its 
widespread use. Polyethylene gas pipes  produced in 
accordance with production standards. most appropriate 
long-term
pipes used in Europe for many years 
for information and advice you can contact us on our web site

Product Features and Attributes:
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أنظمة أنابيب الغاز
NATURAL GAS PIPE

PE100 أنابيب الغاز الطبيعي
المستخدمة للتطبيقات  الكثافة  عالي  ايثيلين  البولي  من  إنتاجها   يتم 
الطبيعي الغاز  لخطوط  تستخدم  التي  األنابيب  من  واحدة   حاليا، وهي 
 تحت األرض.و الغاز الطبيعي في المنازل والشركات .تقاوم الضغط العالي

وتقاوم الصدمات والمواد الكيميائية لذلك يمكن استخدامها بأمان
 نظرا المتالكها أداء طويل األمد وعالي الجودة في جميع أنحاء العالم ،
أنابيب الغاز الطبيعي. وهنا ٪95 هو معدل  فإنها تزيد من الحاجة إلى 

.االستخدام
التكنولوجيا  بأستخدام  ومهم  للغاية  جيًدا  عمًال  الغاز  أنابيب  انتاج   يعد 
في ما  خطأ  لوجود  لخطر  األنسان  يتعرض  أن  ينبغي  وال   المتقدمة. 

األنابيب

PE100 أنابيب ،

 تمثل مقاومة عالية للتغيرات الحرارية حتى في درجات الحرارة المنخفضة
 ،لوجود الكثير من البولي إيثيلين ، وبالتالي ، توفر مورًدا مهًما للغاية مثل

الغاز الطبيعي وتوزيع استخدامه على نطاق واسع
إيثيلين ، وفقا لمعايير اإلنتاج الدولية وهي  أنابيب الغاز المنتجة بالبولي 

 األنسب على المدى الطويل
 أنابيب تستخدم في أوروبا لسنوات عديدة

بنا على موقعنا على  للحصول على معلومات ونصائح يمكنك االتصال 
شبكة اإلنترنت

  PE100 NATURAL GAS PIPE
Produced from high density polyethylene pipes PE100 
pressure pipe applications used today, which is one of a pipe 
that is used for underground natural gas lines. Natural gas for 
homes and businesses .PE100 high pressure and 
shock-resistant and chemical-resistant because it can be used 
safely. Due to having long lasting and high performance 
throughout the world is increasing the need for natural gas 
pipes. So 95% is the usage rate. PE100 pipes require a very fine 
work and the vital importance of advanced technology and 
human life should not be a mistake to not at the risk of being a 
tube.

pe100-pipes

Represent a high impact resistance even at low temperatures, 
so a lot of the polyethylene and, consequently, provides a very 
important resource such as natural gas in the distribution of its 
widespread use. Polyethylene gas pipes  produced in 
accordance with production standards. most appropriate 
long-term
pipes used in Europe for many years 
for information and advice you can contact us on our web site

Product Features and Attributes:
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