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محدوده کاربری :آب  ،بخار و تأسیسات خانگی و صنعتی
کاربرد  :کاهش تنظیم و قطع فشار خروجی بصورت دستی در محدوده فشار مجاز کاری
روش نصب و بهره برداری شیر:
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بصورت افقی ،و در حالت اضطرار عمودی کاربرد دارد.
شیر صافی با رعایت جهت جریان آب که با عالمت پیکان روی بدنه شیر مشخص شده است نصب میگردد.
بهترین وضعیت برای افزایش طول عمر شیر ،حالت کامالً باز سوپاپ میباشد.
برای آببندی کامل شیر در حالت کامالً بسته از فلکههایی با اندازه استاندارد برای هر یک از سایزها انتخاب
و اس تفاده شده بطوریکه توسط نیروی دو دست یک فرد قابل اجرا میباشد .لذا جهت آببندی شیر از نیروی
بیش از حد توسط هرگونه وسیله دیگر خودداری نمایید .فلکه  ،شیر را در جهت عقربههای ساعت بسته و
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در جهت خالف حرکت عقربههای ساعت باز می نماید.
به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب
استفاده نمایید.
برای آببندی محور بجای پکینگهای گرافیکی از اورینگهای سیلیکونی استفاده شده لذا در این خصوص
از طول عمر باالتری نسبت به شیرهای مشابه برخوردار میباشد.
برای اتصال فلنج شیر از واشر آببندی مناسب و پیچ و مهرههای استاندارد استفاده شود.
جهت 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 (بی همتا)

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