
کنترل ایران مرکز
CONTROL CENTER OF IRAN

شري باالنس اتوماتيک پيش تنظيم

شــیر باالنــس اتوماتیــک، رسی K، در سیســتم  های جریــان ثابــت و جریــان متغیــر کاربــرد دارد و در 

انشــعابات و پایانه هــای حرارتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــا اســتفاده از ایــن شــیر نیــازی بــه 

نصــب شــیرهای باالنــس در خــط اصلــی و رایزرهــا وجــود نخواهــد داشــت. ایــن شــیر بــا بکارگیــری 

کارتریج هــای اســتیل طراحــی شــده بــر اســاس تکنولــوژی Flow cup، در محــدوده اختــاف فشــار 

ــت نگــه  ــر اســت ثاب ــه فشــار متغی ــی در رشایطــی ک ــان را بصــورت خــودکار، حت ــف شــده، جری تعری

مــی دارد. بدنــه و بخــش تنظیــم کننــده جریــان )کارتریــج( در ایــن مــدل شــیر مجــزا هســتند. از ایــن 

رو، بــا قــرار نــدادن کارتریــج داخــل بدنــه در حیــن عملیــات نصــب و شستشــوی سیســتم، از آســیب 

دیــدن و کثیــف شــدن کارتریــج در ایــن مراحــل جلوگیــری می شــود. کارتریج هــای بــه کار رفتــه قابــل 

تنظیــم نبــوده و در صــورت لــزوم بــه ســهولت قابــل تعویــض هســتند. بدنــه شــیر دارای پــورت انــدازه 

گیــری فشــار و دمــا بــوده و دقــت شــیر در محــدوده عملکــرد، %5± جریــان عبــوری می باشــد. انتخــاب 

شــیر بــر اســاس قطــر لولــه، جریــان مــورد نظــر و محــدوده اختــاف فشــار شــیر صــورت می گیــرد.

ویژگی ها

شیر باالنس اتوماتیک پیش تنظیمنوع شیر

DN 40 - 80سایز شیر

آب، آب - گلیکول نوع سیال

بدنه: برنجی CuZn40Pb2 ASTMجنس شیر

AISI type 304 کارتریج: استیل ضدزنگ

EPDM :او-رینگ

۳۰- الی ۱2۰ درجه سانتیگراددمای سیال

PN16فشار نامی

رفت یا برگشت جریانمحل نصب

دنده ای )Female threaded ISO(نوع اتصال
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شیر

قطر نامی

)mm(

تعداد کارتریج

در بدنه

سایز کارتریج

)mm(
مدل

۴۰۱5۰F3820KBI

5۰۱5۰F3820LBI

5۰۱۸۰F3830LBI

65۱۸۰F3830MBI

۸۰۱۸۰F3830NBI

* کارتریج مورد نیاز با توجه به محدوده اختالف فشار و جریان مورد نظر از جدول کارتریج ها انتخاب گردد.

50 mm کارتریج سایز 

محدوده اختالف فشار

)psid(

2 الی 32

محدوده اختالف فشار

)psid(

4 الی 57
جریان نامی

)GPM(
مدل

جریان نامی

)GPM(
مدل

18F3C223624F3C2436

21F3C224228F3C2442

24F3C224832F3C2448

27F3C225436F3C2454

30F3C226040F3C2460

33F3C226644F3C2466

36F3C227248F3C2472

39F3C227852F3C2478

42F3C228456F3C2484

45F3C229060F3C2490

48F3C229664F3C2496

51F3C2210268F3C24102

54F3C2210872F3C24108

57F3C2211476F3C24114
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)Standard flow( 80 mm کارتریج سایز 

محدوده اختالف فشار

)psid(

2 الی 32

محدوده اختالف فشار

)psid(

4 الی 57
جریان نامی

)GPM(
مدل

جریان نامی

)GPM(
مدل

17/5F32423523/3F324435

20F32424026/7F324440

22/5F32424530F324445

25F32425033/3F324450

27/5F32425536/7F324455

30F32426040F324460

32/5F32426543/3F324465

35F32427046/7F324470

37/5F32427550F324475

40F32428053/3F324480

42/5F32428556/7F324485

45F32429060F324490

47/5F32429563/3F324495

50F324210066/7F3244100

52/5F324210570F3244105

55F324211073/3F3244110

57/5F324211576/7F3244115

60F324212080F3244120

62/5F324212583/3F3244125

65F324213086/7F3244130

67/5F324213590F3244135

70F324214093/3F3244140

72/5F324214596/7F3244145

75F3242150100F3244150
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لوازم جانبی و یدکی

مدلرشح

ACC00113پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC1B03000درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما

1K01611درپوش بدنه سایز mm 5۰-۴۰ با فرن و او-رینگ

FAC6HPدستگاه تست و اندازه گیری

Flowcon K 40-80


