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شري باالنس اتوماتيک پيش تنظيم

Flowcon Wafer

ــان  ــتم های جری ــیع در سیس ــاال و وس ــان ب ــدوده جری ــا مح ــک، رسی Wafer، ب ــس اتوماتی ــیر باالن ش

ــای  ــورها، مبدل ه ــا، کندانس ــا، بویلره ــا، چیلره ــرای پمپ ه ــرد دارد و ب ــر کارب ــان متغی ــت و جری ثاب

ــای  ــری کارتریج ه ــا بکارگی ــیر ب ــن ش ــت. ای ــب اس ــا مناس ــن و فیلره ــک ک ــای خن ــی، برج ه حرارت

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

جریــان را بصــورت خــودکار، حتــی در رشایطــی کــه فشــار متغیــر اســت ثابــت نگــه مــی دارد. بدنــه و 

ــه کار  ــن مــدل شــیر مجــزا هســتند. کارتریج هــای ب ــج( در ای ــان )کارتری ــده جری ــم کنن بخــش تنظی

ــه شــیر دارای  ــه ســهولت قابــل تعویــض هســتند. بدن ــزوم ب ــل تنظیــم نبــوده و در صــورت ل رفتــه قاب

ــوری  ــان عب ــرد، %5± جری ــدوده عملک ــیر در مح ــت ش ــوده و دق ــا ب ــار و دم ــری فش ــدازه گی ــورت ان پ

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 تنظیم
 
نوع شیر

DN 100 - 1000 سایز شیر 

آب، آب - گلیکول  نوع سیال 

60-40-18 / EN-GJS-400-18 کاس ASTM A536 بدنه: چدن نشکن  جنس شیر 

 AISI type 304 کارتریج: استیل ضد زنگ 

EPDM :او-رینگ

2۰- الی ۱75 درجه سانتیگراد دمای سیال 

۳۴۰۰ kpa فشار نامی 

رفت یا برگشت جریان محل نصب 

۱

ویفری نوع اتصال 

۱ جهت اتصال، فلنج طبق کاس معرفی شده باید تهیه گردد.



کنترل ایران مرکز
CONTROL CENTER OF IRAN
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شیر

قطر نامی

)mm(
کالس فلنج قابل اتصال

حداکرث تعداد 

کارتریج

در بدنه

سایز 

کارتریج

)mm(

مدل

۱۰۰ANSI ASME B16.5 150 lb+ / EN 1092-1,PN25+2۱۸۰F3320B

۱5۰ANSI ASME B16.5 150 lb+ / EN 1092-1,PN10+۴۸۰F3340B

2۰۰ANSI ASME B16.5 150 lb+ / EN 1092-1,PN25+7۸۰F3370B

25۰ANSI ASME B16.5 300 lb+ / EN 1092-1,PN25+۱۱۸۰F3680B

۳۰۰ANSI ASME B16.5 150 lb+ / EN 1092-1,PN40+۱5۸۰F3690B

۳5۰ANSI ASME B16.5 150 lb+ / EN 1092-1,PN25+۱۹۸۰F3390B

۴۰۰ANSI ASME B16.5 150 lb+ / EN 1092-1,PN25+2۴۸۰F3840B

۴5۰ANSI ASME B16.5 150 lb+ / EN 1092-1,PN16+۳۱۸۰F3850B

5۰۰ANSI ASME B16.5 300 lb+ / EN 1092-1,PN16+۳7۸۰F3380B

6۰۰ANSI ASME B16.5 300 lb+ / EN 1092-1,PN16+55۸۰F3860B

۸۰۰2ANSI ASME B16.47 300/150 lb+ / EN 1092-1,PN10+۸5۸۰F3300B

۹۰۰ANSI ASME B16.47 150 lb+ / EN 1092-1,PN25+۹7۸۰F3700B

۱۰۰۰ANSI ASME B16.47 150 lb+ / EN 1092-1,PN25+۱2۱۸۰F3950B

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

۱ کارتریج High flow برای این اندازه بدنه مناسب منی باشد

2  30”- 32”
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)Standard flow( 80 mm کارتریج سایز

محدوده اختالف فشار

)psid(

1 الی 20

محدوده اختالف فشار

)psid(

2 الی 32

محدوده اختالف فشار

)psid(

4 الی 57

محدوده اختالف فشار

)psid(

8 الی 128
جریان 

نامی

)GPM(

مدل

جریان 

نامی

)GPM(

مدل

جریان 

نامی

)GPM(

مدل

جریان 

نامی

)GPM(

مدل

14F32413517/5F32423523/3F32443535F324835

16F32414020F32424026/7F32444040F324840

18F32414522/5F32424530F32444545F324845

20F32415025F32425033/3F32445050F324850

22F32415527/5F32425536/7F32445555F324855

24F32416030F32426040F32446060F324860

26F32416532/5F32426543/3F32446565F324865

28F32417035F32427046/7F32447070F324870

30F32417537/5F32427550F32447575F324875

32F32418040F32428053/3F32448080F324880

34F32418542/5F32428556/7F32448585F324885

36F32419045F32429060F32449090F324890

38F32419547/5F32429563/3F32449595F324895

40F324110050F324210066/7F3244100100F3248100

42F324110552/5F324210570F3244105105F3248105

44F324111055F324211073/3F3244110110F3248110

46F324111557/5F324211576/7F3244115115F3248115

48F324112060F324212080F3244120120F3248120

50F324112562/5F324212583/3F3244125125F3248125

52F324113065F324213086/7F3244130130F3248130

54F324113567/5F324213590F3244135135F3248135

56F324114070F324214093/3F3244140140F3248140

58F324114572/5F324214596/7F3244145145F3248145

60F324115075F3242150100F3244150150F3248150
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 )High capacity( 80 mm کارتریج سایز

محدوده اختالف فشار

)psid(

4 الی 20

محدوده اختالف فشار

)psid(

8 الی 32
جریان نامی

)GPM(
مدل

جریان نامی

)GPM(
مدل

90F3241220110F3242220

110F3241270135F3242270

130F3241320160F3242320

)High flow( 80 mm کارتریج سایز

محدوده اختالف فشار

)psid(

3 الی 18

محدوده اختالف فشار

)psid(

5 الی 32

محدوده اختالف فشار

)psid(

8 الی 32
جریان نامی

)GPM(
مدل

جریان نامی

)GPM(
مدل

جریان نامی

)GPM(
مدل

100F117100135F118135300F119300

160F118160

200F118200
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لوازم جانبی و یدکی

مدلرشح

ACC00101پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC9650پورت اندازه گیری فشار و دما )”۴(

DN150-1000 کیت مونتاژ جهت شیرهای سایزACC1W20020

FAC6HPدستگاه تست و اندازه گیری


