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شري باالنس اتوماتيک پيش تنظيم

Flowcon A-Stainless Steel Insert

ــرد دارد و  ــر کارب ــان متغی ــت و جری ــان ثاب ــتم های جری ــک، رسی A، در سیس ــس اتوماتی ــیر باالن ش

ــب  ــه نص ــازی ب ــیر نی ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ــرد. ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای حرارت در پایانه ه

شــیرهای باالنــس در خــط اصلــی، رایزرهــا و انشــعابات وجــود نخواهــد داشــت. این شــیر بــا بکارگیری 

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

ــت نگــه  ــر اســت ثاب ــی در رشایطــی کــه فشــار متغی 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. همچنیــن در صــورت نیــاز شــیر 

می توانــد شــامل صافــی باشــد. کارتریج هــای بــه کار رفتــه قابــل تنظیــم نبــوده و در صــورت لــزوم بــه 

ســهولت قابــل تعویــض هســتند. دقــت شــیر در محــدوده عملکــرد، %5± جریــان عبــوری می باشــد. 

ــورت  ــیر ص ــار ش ــاف فش ــدوده اخت ــر و مح ــورد نظ ــان م ــه، جری ــر لول ــاس قط ــر اس ــیر ب ــاب ش انتخ

می گیــرد.

ویژگی ها

شیر باالنس اتوماتیکنوع شیر 

DN 15 - 25سایز شیر

 آب، آب - گلیکول نوع سیال

 بدنه: برنجی CuZn40Pb2 ASTMجنس شیر

AISI type 304 کارتریج: استیل ضدزنگ

EPDM :او-رینگ

2۰- الی ۱2۰ درجه سانتیگراددمای سیال

PN25فشار نامی 

رفت یا برگشت جریانمحل نصب 

دنده ای )Female threaded ISO(نوع اتصال

شیر

قطر نامی

)mm(

تعداد کارتریج

در بدنه

سایز کارتریج

)mm(
مدل

۱5۱2۰A15IF360

2۰۱2۰A20IF360

25۱2۰A25KIF360
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۲0 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

۰/55F360211۰/75F360411

۰/75F360201۱F360401

۱F360202۱/۳۳F360402

۱/5F3602032F360403

2F3602042/67F360404

2/5F360205۳/۳۳F360405

۳F360206۴F360406

۳/5F360207۴/67F360407

۴F3602085/۳۳F360408

5F3602106/67F360410

6F360212۸F360412

7F360214۹/۳۳F360414

۸F360216۱۰F360416

لوازم جانبی و یدکی

مدلرشح

2۰ mm آداپتور کارتریج سایزACC0150

EVS001قطعه کامپوزیتی آداپتور کارتریج )جهت تعویض(

1D30101حلقه ی قفل کن کارتریج و آداپتور کارتریج

2۰ mm درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایزACC0080

بدنه

مدلرشح

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

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

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




