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شري باالنس اتوماتيک پيش تنظيم

Flowcon K 15-40

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. 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. بدنــه شــیر دارای پــورت اندازه گیــری فشــار و دمــا بــوده و دقــت شــیر 

ــان  ــه، جری ــان عبــوری می باشــد. انتخــاب شــیر بر اســاس قطــر لول در محــدوده عملکــرد، %5± جری

مــورد نظــر و محــدوده اختــاف فشــار شــیر صــورت می گیــرد.

ویژگی ها

شیر باالنس اتوماتیک پیش تنظیمنوع شیر

DN 15 - 40سایز 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

PN25فشار نامی

رفت یا برگشت جریانمحل نصب

دنده ای )Female threaded ISO(نوع اتصال



کنترل ایران مرکز
CONTROL CENTER OF IRAN
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Flowcon K 15-40

شیر

قطر نامی

)mm(

تعداد کارتریج

در بدنه

سایز کارتریج

)mm(

مدل

۱5۱2۰F3800EBI

2۰۱2۰F3800FBI

25۱2۰F3800HBI

25۱۴۰F3810HBI

۳2۱۴۰F3810JBI

۴۰۱۴۰F3810KBI

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

۲0 mm کارتریج سایز 

محدوده اختالف فشار

)psid(

2 الی 32

محدوده اختالف فشار

)psid(

4 الی 57
جریان نامی

)GPM(

جریان نامیمدل

)GPM(

مدل

0/55F3602110/75F360411

0/75F3602011F360401

1F3602021/33F360402

1/5F3602032F360403

2F3602042/67F360404

2/5F3602053/33F360405

3F3602064F360406

3/5F3602074/67F360407

4F3602085/33F360408

5F3602106/67F360410

6F3602128F360412

7F3602149/33F360414

8F36021610F360416
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40 mm کارتریج سایز

محدوده اختالف فشار

)psid(

۲ الی 3۲

محدوده اختالف فشار

)psid(

4 الی 57
جریان نامی

)GPM(

جریان نامیمدل

)GPM(

مدل

4/50F3612096F361409

5F3612106/67F361410

6F3612128F361412

7F3612149/33F361414

8F36121610/7F361416

9F36121812F361418

10F36122013/3F361420

11F36122214/7F361422

12F36122416F361424

13F36122617/3F361426

14F36122818/7F361428

15F36123020F361430

16F36123221/3F361432

17F36123422/7F361434

18F36123624F361436

19F36123825/3F361438

20F36124026/7F361440

21F36124228F361442

22F36124429/3F361444

لوازم جانبی و یدکی

مدلرشح

ACC00113پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC1B03000درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC609000صافی سایز mm 2۰ از جنس استیل ضد زنگ

ACC609001صافی سایز mm ۴۰ از جنس استیل ضد زنگ

1K01600درپوش بدنه سایز mm 25-2۰-۱5 با فرن و او-رینگ

1K01610درپوش بدنه سایز mm ۴۰-۳2-25 با فرن و او-رینگ

FAC6HP دستگاه تست و اندازه گیری

Flowcon K 15-40


