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محدوده کاربری :صنایع آب و اطفاء حریق شهرها ،شهرکهای مسکونی و صنعتی
کاربرد :برداشت آب جهت اطفاء حریق در محدوده فشار مجاز کاری

روش نصب و بهره برداری شیر

.1

شیر آتشنشانی ایستاده بصورت قائم بر روی سطح فونداسیون و سطح زمین نصب میگردد.

(مطابق شکل صفحه بعد)

 .2شیر آتشنشانی به هنگام بهره برداری و استفاده باید بطور کامل باز باشد ،در غیر اینصورت (در حالت نیمه باز
بودن) در محل تخلیه آب درونی که بصورت سوپاپ طراحی و نصب گردیده آب درون شیر به زیر شیر نشت کرده و
به مرور زمان باعث خرابی و از بین رفتن فونداسیون زیر شیر شده و نهایتاً ایجاد تخریب و صدمات جبران ناپذیری
خواهد نمود.
 .3برای باز و بسته کردن شیر حتماً از آچار مخصوص شیر که به هنگام خرید شیر به فروش میرسد ،استفاده گردد .آچار
در جهت حرکت عقربههای ساعت شیر را میبندد و در جهت خالف حرکت عقربههای ساعت شیر را باز میکند.
 .4طراحی سوپاپ اصلی آببندی و آچار مخصوص به گونهای انجام شده که توسط یک فرد عادی عملیات آببندی
(در حال بستن شیر) و بازکردن شیر به راحتی انجام شود ،لذا از استفادهی هرگونه ابزار دیگر و وارد آوردن نیروهای
اضافی و بی مورد جهت باز و بسته کردن شیر جداً اجتناب فرمایید.
 .5پس از بسته شدن شیر و عدم استفاده از آن حتماً درپوشهای خروجی را کامالً ببندید.
 .6از سرشیلنگیهای استاندارد و منطبق با خروجی شیر استفاده گردد.
 .7به منظور روان عمل کردن محور شیر ،به طور ادواری نسبت به روغن کاری محور توسط محل نصب شده روی بدنه
شیر اقدام الزم بعمل آید.
 .8جهت عدم ورود هرگونه اشیاء و اجسام خارجی ،نسبت به نصب صافی مناسب در طول خط لوله متصل به شیر
آتشنشانی اقدام گردد.
 .9به منظور حفظ ایمنی دقت شود تا شیر آتشنشانی ایستاده حتی المقدور در مکانی نصب گردد تا از احتمال
برخورد اجسام متحرک به آن جلوگیری شود.
 .11در صورت مات شدن رنگ شیر آتشنشانی و به مرور زمان حتماً نسبت به رنگآمیزی مجدد آن فقط با پوششهای
مناسب و براق (قرمز یا زرد ) اقدام گردد.

 .11به محض مفقود شدن هرگونه وسایل جنبی شیر مانند :درپوش ،زنجیر و  ...نسبت به تأمین و نصب مجدد آن اقدام
نمایید.
 .12برای اتصال فلنج شیر از واشر آببندی مناسب و پیچ و مهرههای استاندارد استفاده شود.
 .13جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر  ،نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است .ضمناً
برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.

برای دریافت سایر اطالعات موردنیاز و یا کسب اطالعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش
شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر
واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بیهمتا)

* توجه :محصوالت وگ ایران (بی همتا) اصل را با عالمت انحصاری
خریداری نمایید.

و

حک شده روی بدنه شیرآالت

