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شري کنرتل مستقل از فشار

Flowcon Green

شــیر کنــرل دو راهــه مســتقل از فشــار، رسی Green، در فن کویل هــا، هوارســان های کوچــک و 

ســایر پایانه هــای حرارتــی کاربــرد دارد. بــا اســتفاده از ایــن شــیر نیــازی بــه نصــب شــیرهای باالنــس 

در خــط اصلــی، رایزرهــا و انشــعابات وجــود نخواهــد داشــت. ایــن شــیر در واقــع ترکیبــی از یــک شــیر 

کنــرل، یــک شــیر باالنــس اتوماتیــک و یــک شــیر تنظیــم فشــار در یــک مجموعــه واحــد می باشــد 

ــم  ــار تنظی ــانات فش ــتقل از نوس ــق، مس ــور دقی ــمت بط ــر قس ــاز ه ــورد نی ــان م ــب، جری ــن ترتی و بدی

می شــود. بکارگیــری دیافراگــم غلتشــی۱ منجــر بــه کاهــش وزن و حجــم شــیر و دقــت بــاال در عملکــرد 

مســتقل از فشــار می گــردد. در محــدوده اختــاف فشــار تعریــف شــده و در متامــی  ۴۱ نقطــه تنظیــم 

جریــان، اقتــدار2 شــیر، %۱۰۰ و کــورس حرکــت، کامــل اســت. بدنــه و بخــش تنظیــم کننــده جریــان 

)کارتریــج( در ایــن مــدل شــیر مجــزا هســتند. از ایــن رو، بــا اســتفاده از درپــوش جایگزیــن کارتریــج 

ــن  ــج در ای ــدن و کثیــف شــدن کارتری ــات نصــب و شستشــوی سیســتم، از آســیب دی در حیــن عملی

مراحــل جلوگیــری می شــود. شــیر رسی Green در دو نــوع بدنــه ارائــه شــده اســت. بدنــه AB دارای 

پــورت انــدازه گیــری فشــار و دمــا بــوده و بدنــه A فاقــد آن می باشــد. کارتریــج ایــن شــیر قابــل تنظیــم 

و تعویــض بــوده و دقــت شــیر در محــدوده عملکــرد، %۱۰± جریــان عبــوری یــا %5± حداکــر جریــان 

)هرکــدام بزرگــر اســت( می باشــد. انتخــاب شــیر بــر اســاس قطــر لولــه، جریــان مــورد نظــر و محــدوده 

اختــاف فشــار شــیر صــورت می گیــرد.

ویژگی ها

شیر کنرل مستقل از فشار )PICV(نوع شیر

DN 15 - 32سایز شیر

آب، آب - گلیکول نوع سیال

بدنه: برنجی ASTM CuZn40Pb2 یا DZR CuZn36Pb2Asجنس شیر

PSU/POM/PPS :کارتریج

EPDM:Green.0,Green.1 :دیافراگم

HNBR:Green.2                

قطعات فلزی داخلی: استیل ضد زنگ

 EPDM :او-رینگ

2۰- الی ۱2۰ درجه سانتیگراددمای سیال

mm:Green.0,Green.1 ۳/۴کورس حرکت

  5/2 mm:Green.2

خطی )قابل تبدیل به درصد مساوی از طریق محرک(مشخصه جریان

۱۰۰:۱دامنه پذیری ۳

PN25فشار نامی

psid ۱۱6حداکر فشار بسن

رفت یا برگشت جریانمحل نصب

دنده ای )Female Threaded ISO(نوع اتصال

1 Spring loaded rolling diaphragm

2 Authority

3 Rangeability
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شیر

قطر نامی

)mm(

حداقل جریانمدل بدنه

)GPM(

حداکرث جریان

)GPM(

محدوده اختالف فشار

)psid(

سایز 

کارتریج

)mm(

مدل

۱5A۰/۱6۳2/5۳2۹ 2/۳2۰ الیG00004I

۱5A۰/2۸2۴/۸۹۱۱6 ۴/۴2۰ الیG10004I

2۰A۰/۱6۳2/5۳2۹ 2/۳2۰ الیG00005I

2۰A۰/2۸2۴/۸۹۱۱6 ۴/۴2۰ الیG10005I

25A۰/۱6۳2/5۳2۹ 2/۳2۰ الیG00006I

25A۰/2۸2۴/۸۹۱۱6 ۴/۴2۰ الیG10006I

۱5AB۰/۱6۳2/5۳2۹ 2/۳2۰ الیG00001BI

۱5AB۰/2۸2۴/۸۹۱۱6 ۴/۴2۰ الیG10001BI

2۰AB۰/۱6۳2/5۳2۹ 2/۳2۰ الیG00002BI

2۰AB۰/2۸2۴/۸۹۱۱6 ۴/۴2۰ الیG10002BI

25AB۰/۱6۳2/5۳2۹ 2/۳2۰ الیG00007BI

25AB۰/2۸2۴/۸۹۱۱6 ۴/۴2۰ الیG10007BI

25AB۳/۸۱2۰/۴۱۱6 2/۳۴۰ الیG20014BI

۳2AB۳/۸۱2۰/۴۱۱6 2/۳۴۰ الیG20015BI

* محرک مورد نیاز باید از جدول محرک انتخاب گردد.

محرک

مدلرشح

IP54 محرک ترموالکریکی تدریجی ۱۰-۰ ولت، تغذیه 2۴ ولت متناوب، درجه حفاظتFT02

IP54 محرک ترموالکریکی دو وضعیتی، تغذیه 2۳۰ ولت متناوب، درجه حفاظتFT03

IP54 محرک ترموالکریکی دو وضعیتی، تغذیه 2۴ ولت متناوب/ مستقیم، درجه حفاظتFT04

محرک الکریکی تدریجی ۱۰- )2(۰ ولت مستقیم، تغذیه 2۴ ولت متناوب/ مستقیم، دارای سیگنال بازخورد 

 IP54 ۱۰- )2(۰ ولت مستقیم، درجه حفاظت
FN02

IP54 محرک الکریکی دو یا سه وضعیتی، تغذیه 2۳۰ ولت متناوب، درجه حفاظتFN03

IP54 محرک الکریکی دو یا سه وضعیتی، تغذیه 2۴ ولت متناوب/ مستقیم، درجه حفاظتFN04
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لوازم جانبی

مدلرشح

2۰ mm درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایزACC0080

۴۰ mm درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایزACC0081

ACC00113پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC1B03000درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC0001کلید تنظیم 

FAC6HP دستگاه تست و اندازه گیری

بدنه

مدلرشح

2۰ mm ۱5 و مناسب کارتریج mm به قطر ،A بدنه شیر، مدلA15I

2۰ mm 2۰ و مناسب کارتریج mm به قطر ،A بدنه شیر، مدلA20I

2۰ mm 25 و مناسب کارتریج mm به قطر ،A بدنه شیر، مدلA25IK

AB15Iبدنه شیر، مدل AB، به قطر mm ۱5، مناسب کارتریج mm 2۰ و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما

AB20Iبدنه شیر، مدل AB، به قطر mm 2۰، مناسب کارتریج mm 2۰ و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما

AB25IKبدنه شیر، مدل AB، به قطر mm 25، مناسب کارتریج mm 2۰ و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما

AB25Iبدنه شیر، مدل AB، به قطر mm 25، مناسب کارتریج mm ۴۰ و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما

AB32Iبدنه شیر، مدل AB، به قطر mm ۳2، مناسب کارتریج mm ۴۰ و با قابلیت اندازه گیری فشار و دما

کارتریج

 سایز کارتریج

)mm(

حداقل جریان

)GPM(

حداکرث جریان

)GPM(

محدوده اختالف فشار

)psid(

مدل

2/۳Green.0 الی 2۰۰/۱6۳2/5۳2۹

۴/۴Green.1 الی 2۰۰/2۸2۴/۸۹۱۱6

2/۳Green.2 الی ۴۰۳/۸۱2۰/۴۱۱6

Flowcon Green
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FlowCon Green

 نقطه

تنظیم

ی
ام

ن ن
یا

جر

 ۳/۴ " ،2۰ mm :۴۰، " ۱/2 ۱سایز کارتریج mm :سایز کارتریج

2/۳-2۹ psid ،۱6-2۰۰ kPaD۴/۴-۱۱6 psid ،۳۰-۸۰۰ kPaD2/۳-۱۱6 psid  ،۱6-۸۰۰ kPaD

FlowCon Green.0

)او-رینگ طوسی(

FlowCon Green.1

)او-رینگ مشکی(

FlowCon Green.2

)او-رینگ مشکی(

l/secl/hrGPMl/secl/hrGPMl/secl/hrGPM

---۰/۰۱7۸6۴۰/2۸2۰/2۴۰۸65۳/۸۱1.0

۰/۰۱۰۳۳7۰/۱6۳۰/۰۳۹۳۱۴2۰/62۴۰/2۸2۱۰۱۰۴/۴61.1

۰/۰2۳۳۸۴۰/۳7۰۰/۰5۸۰2۰۹۰/۹2۰۰/۳22۱۱6۰5/۱۰1.2

۰/۰۳22۱۱6۰/5۱۰۰/۰7۴۳26۸۱/۱۸۰۰/۳6۱۱۳۰۰5/721.3

۰/۰۴۱۹۱5۱۰/66۴۰/۰۸۸7۳۱۹۱/۴۱۰/۳۹۹۱۴۳۰6/۳21.4

۰/۰5۰۰۱۸۰۰/7۹2۰/۱۰2۳66۱/6۱۰/۴۳5۱57۰6/۹۰1.5

۰/۰56۹2۰5۰/۹۰2۰/۱۱۳۴۰۸۱/۸۰۰/۴7۱۱7۰۰7/۴71.6

۰/۰65۰2۳۴۱/۰۳۰/۱2۴۴۴6۱/۹6۰/5۰6۱۸2۰۸/۰21.7

۰/۰7۱۹25۹۱/۱۴۰/۱۳۴۴۸22/۱2۰/5۴۰۱۹۴۰۸/561.8

۰/۰7۸۱2۸۱۱/2۴۰/۱۴۳5۱62/27۰/57۳2۰6۰۹/۰۸1.9

۰/۰۸۳۹۳۰2۱/۳۳۰/۱525۴۹2/۴2۰/6۰52۱۸۰۹/5۹2.0

۰/۰۸۸۹۳2۰۱/۴۱۰/۱6۱5۸۰2/56۰/6۳622۹۰۱۰/۱2.1

۰/۰۹۴2۳۳۹۱/۴۹۰/۱7۰6۱۱2/6۹۰/6672۴۰۰۱۰/62.2

۰/۰۹۸۱۳5۳۱/55۰/۱7۸6۴۱2/۸2۰/6۹625۱۰۱۱/۰2.3

۰/۱۰۳۳7۱۱/6۳۰/۱۸667۱2/۹5۰/72526۱۰۱۱/52.4

۰/۱۰6۳۸۱۱/6۸۰/۱۹۴7۰۰۳/۰۸۰/75۳27۱۰۱۱/۹2.5

۰/۱۰۹۳۹۴۱/7۳۰/2۰272۸۳/2۱۰/7۸۰2۸۱۰۱2/۴2.6

۰/۱۱۳۴۰6۱/7۹۰/2۱۰756۳/۳۳۰/۸۰72۹۰۰۱2/۸2.7

۰/۱۱5۴۱۴۱/۸2۰/2۱۸7۸۳۳/۴5۰/۸۳2۳۰۰۰۱۳/22.8

۰/۱۱۹۴2۸۱/۸۸۰/225۸۱۰۳/56۰/۸5۸۳۰۹۰۱۳/62.9

۰/۱22۴۳۹۱/۹۳۰/2۳2۸۳5۳/6۸۰/۸۸2۳۱۸۰۱۴/۰3.0

۰/۱25۴۴۹۱/۹۸۰/2۳۹۸6۰۳/7۹۰/۹۰6۳26۰۱۴/۴3.1

۰/۱27۴5۸2/۰2۰/2۴5۸۸۳۳/۸۹۰/۹۳۰۳۳5۰۱۴/73.2

۰/۱۳۰۴6۸2/۰6۰/252۹۰6۳/۹۹۰/۹5۳۳۴۳۰۱5/۱3.3

۰/۱۳۳۴772/۱۰۰/257۹27۴/۰۸۰/۹75۳5۱۰۱5/53.4

۰/۱۳5۴۸62/۱۴۰/26۳۹۴6۴/۱7۰/۹۹7۳5۹۰۱5/۸3.5

۰/۱۳7۴۹۴2/۱7۰/26۸۹65۴/25۱/۰2۳67۰۱6/۱3.6

۰/۱۴۰5۰۳2/2۱۰/27۳۹۸2۴/۳2۱/۰۴۳7۴۰۱6/53.7

۰/۱۴25۱۱2/25۰/277۹۹۸۴/۳۹۱/۰6۳۸2۰۱6/۸3.8

۰/۱۴۴5۱۸2/2۸۰/2۸۱۱۰۱۰۴/۴6۱/۰۸۳۸۹۰۱7/۱3.9

۰/۱۴65262/۳۱۰/2۸5۱۰2۰۴/5۱۱/۱۰۳۹6۰۱7/۴4.0

۰/۱۴۸5۳22/۳۴۰/2۸۸۱۰۴۰۴/57۱/۱2۴۰۳۰۱7/74.1

۰/۱۴۹5۳۸2/۳7۰/2۹۱۱۰5۰۴/6۱۱/۱۴۴۱۰۰۱۸/۱4.2

۰/۱5۱5۴۴2/۳۹۰/2۹۴۱۰6۰۴/66۱/۱6۴۱7۰۱۸/۴4.3

۰/۱5۳5۴۹2/۴2۰/2۹6۱۰7۰۴/7۰۱/۱۸۴2۴۰۱۸/74.4

۰/۱5۴55۳2/۴۳۰/2۹۹۱۰۸۰۴/7۳۱/2۰۴۳۰۰۱۹/۰4.5

۰/۱5555۹2/۴6۰/۳۰۱۱۰۸۰۴/77۱/2۱۴۳7۰۱۹/24.6

۰/۱5656۳2/۴۸۰/۳۰۳۱۰۹۰۴/۸۰۱/2۳۴۴۴۰۱۹/54.7

۰/۱5۸5672/5۰۰/۳۰5۱۱۰۰۴/۸۳۱/25۴5۰۰۱۹/۸4.8

۰/۱5۹57۱2/5۱۰/۳۰7۱۱۰۰۴/۸6۱/27۴57۰2۰/۱4.9

۰/۱6۰5752/5۳۰/۳۰۸۱۱۱۰۴/۸۹۱/2۹۴6۳۰2۰/۴5.0


