
کنترل ایران مرکز
CONTROL CENTER OF IRAN

شري کنرتل مستقل از فشار

ــای  ــا و مبدل ه ــان ها، کویل ه ــار، رسی SM Wafer، در هوارس ــتقل از فش ــه مس ــرل دو راه ــیر کن ش

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 و بدیــن ترتیــب، 

جریــان مــورد نیــاز هــر قســمت بطــور دینامیــک و دقیــق، مســتقل از نوســانات فشــار تنظیــم می شــود. 

بکارگیــری دیافراگــم غلتشــی۱ منجــر بــه کاهــش وزن و حجــم شــیر و دقــت بــاال در عملکــرد مســتقل 

از فشــار می گــردد. محــرک شــیر در متامــی  نقــاط تنظیــم جریــان، دامنــه کامــل ســیگنال کنرلــی 

را حفــظ کــرده و دارای یــک منایشــگر ملســی جهــت انتخــاب و منایــش جریــان، ســیگنال کنرلــی 

و… اســت. در محــدوده اختــاف فشــار تعریــف شــده و در متامــی  5۱ نقطــه تنظیــم جریــان، اقتــدار2 

شــیر، %۱۰۰ می باشــد. بدنــه و بخــش تنظیــم کننــده جریــان در ایــن مــدل شــیر یکپارچــه هســتند. 

بدنــه دارای پــورت انــدازه گیــری فشــار و دمــا بــوده و لولــه۳ انتقــال فشــار، جهــت مامنعــت از آســیب 

ــرداری و حفــظ عملکــرد دقیــق مســتقل از فشــار، در ســاختار  ــا بهــره ب ــگام نصــب ی ــه هن دیدگــی ب

داخلــی شــیرگنجانده شــده اســت. دقــت شــیر در محــدوده عملکــرد، %5± جریــان عبــوری یــا ±2% 

ــان  ــه، جری ــر اســاس قطــر لول ــان )هرکــدام بزرگــر اســت( می باشــد. انتخــاب شــیر ب حداکــر جری

مــورد نظــر و محــدوده اختــاف فشــار شــیر صــورت می گیــرد.

ویژگی ها

شیر کنرل مستقل از فشار )PICV(نوع شیر

DN 50 - 250سایز شیر

آب، آب - گلیکول نوع سیال

بدنه: چدن نشکن ASTM A395 گرید 18-40-60جنس شیر

 HNBR :دیافراگم

قطعات فلزی داخلی: استیل ضدزنگ 

EPDM :او-رینگ

2۰- الی ۱2۰ درجه سانتیگراددمای سیال

2۱6۰ درجه )SM6: ۳6۰۰ درجه(کورس حرکت

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

<۱۰۰:۱دامنه پذیری ۴ 

PN40فشار نامی

psid ۱۱6حداکر فشار بسن

رفت یا برگشت جریانمحل نصب

فلنج یونیورسال5 نوع اتصال

1 Spring loaded rolling diaphragm

2 Authority

3 Capillary Tube

4 Rangeability

ANSI یا ISO 5  قابل اتصال به فلنج های

Flowcon SM Wafer 



www.cci-co.com

شري کنرتل مستقل از فشار

شیر

قطر نامی

)mm(

حداقل جریانمدل بدنه

)GPM(

حداکرث جریان

)GPM(

محدوده اختالف فشار

)psid(

مدل

5۰-65-۸۰SM۳۰2۳/۴65/۹۱۱6 ۴/5 الیSM30B0

5۰-65-۸۰SM۳۱۴۰/7۱۱۳۱۱6 ۴/5 الیSM31B0

5۰-65-۸۰SM۳256/۳۱57۱۱6 5/۱ الیSM32B0

۸۰-۱۰۰SM۴۱55/۴۱۴۹۱۱6 ۴/5 الیSM41B0

۸۰-۱۰۰SM۴275225۱۱6 5/۱ الیSM42B0

۸۰-۱۰۰SM۴۳5۸/۳۳2۰۱۱6 7/۳ الیSM43B0

۱25-۱5۰SM5۱۱۰۳۳6۹۱۱6 ۴/5 الیSM51B0

۱25-۱5۰SM52۱۱۳۴6۸۱۱6 5/۱ الیSM52B0

2۰۰-25۰SM62۱۴6۱22۰۱۱6 5/۱ الیSM62B0

* محرک مورد نیاز باید از جدول محرک انتخاب گردد.

محرک

مدلرشح

محرک الکریکی استاندارد تدریجی ۱۰-)2(۰ولت مستقیم، 2۰-)۴(۰میلی آمپر، دو یا سه وضعیتی با سیگنال 

IP54 بازخورد متناظر، تغذیه 2۴ ولت متناوب / مستقیم، درجه حفاظت
SM0003

محرک الکریکی استاندارد تدریجی ۱۰-)2(۰ولت مستقیم، 2۰-)۴(۰میلی آمپر، دو یا سه وضعیتی با سیگنال 

IP54 تغذیه 2۴ ولت متناوب / مستقیم، درجه حفاظت ،Failsafe ،بازخورد متناظر
SM0004

محرک الکریکی استاندارد تدریجی ۱۰-)2(۰ولت مستقیم، 2۰-)۴(۰میلی آمپر، دو یا سه وضعیتی با سیگنال 

IP54 تغذیه 2۴ ولت متناوب / مستقیم، درجه حفاظت ،BACnet ،بازخورد متناظر
SM0005

محرک الکریکی استاندارد تدریجی ۱۰-)2(۰ولت مستقیم، 2۰-)۴(۰میلی آمپر، دو یا سه وضعیتی با سیگنال 

IP54 تغذیه 2۴ ولت متناوب / مستقیم، درجه حفاظت ،Failsafe و BACnet ،بازخورد متناظر
SM0006

لوازم جانبی و یدکی

مدلرشح

ACC00101پورت اندازه گیری فشار و دما

1A01510آداپتور اتصال محور شیر به محرک

1A30300قطعه کامپوزیت

1A30301حلقه کامپوزیت

FAC6HP دستگاه تست و اندازه گیری

Flowcon SM Wafer 



کنترل ایران مرکز
CONTROL CENTER OF IRAN

شري کنرتل مستقل از فشار

Flowcon SM Wafer 

حداکرث جریان

 2 "-۳ "  ، 5۰-۸۰ mm

۴/5-۱۱6 psid  ، ۳۰-۸۰۰ kPaD۴/5-۱۱6 psid  ، ۳۰-۸۰۰ kPaD5/۱-۱۱6 psid  ، ۳5-۸۰۰ kPaD

SM.3.0SM.3.1SM.3.2

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

۱/۴۸5۳۱۰2۳/۴2/57۹2۴۰۴۰/7۳/55۱2۸۰۰56/۳

۱/5۸57۰۰25/۱2/۸۱۱۰۱۰۰۴۴/6۳/۸5۱۳۹۰۰6۱/۰

۱/6۹6۰۸۰26/۸۳/۰5۱۱۰۰۰۴۸/۳۴/۱۳۱۴۹۰۰65/5

۱/7۹6۴6۰2۸/۴۳/27۱۱۸۰۰5۱/۹۴/۴۱۱5۹۰۰6۹/۹

۱/۹۰6۸۳۰۳۰/۱۳/۴۹۱25۰۰55/2۴/67۱6۸۰۰7۴/۰

2/۰۰7۱۹۰۳۱/6۳/6۹۱۳۳۰۰5۸/۴۴/۹2۱77۰۰7۸/۰

2/۰۹75۴۰۳۳/2۳/۸۸۱۴۰۰۰6۱/55/۱6۱۸6۰۰۸۱/7

2/۱۹7۸۸۰۳۴/7۴/۰6۱۴6۰۰6۴/۳5/۳۸۱۹۴۰۰۸5/۳

2/2۸۸22۰۳6/2۴/2۳۱52۰۰67/۰5/6۰2۰2۰۰۸۸/۸

2/۳7۸5۴۰۳7/6۴/۳۹۱5۸۰۰6۹/65/۸۱2۰۹۰۰۹2/۱

2/۴6۸۸6۰۳۹/۰۴/5۴۱6۳۰۰72/۰6/۰۱2۱6۰۰۹5/2

2/55۹۱7۰۴۰/۴۴/6۸۱6۹۰۰7۴/26/۱۹22۳۰۰۹۸/2

2/6۳۹۴7۰۴۱/7۴/۸2۱7۳۰۰76/۴6/۳722۹۰۰۱۰۱

2/7۱۹77۰۴۳/۰۴/۹۴۱7۸۰۰7۸/۴6/5۴2۳6۰۰۱۰۴

2/7۹۱۰۱۰۰۴۴/۳5/۰6۱۸2۰۰۸۰/26/7۰2۴۱۰۰۱۰6

2/۸7۱۰۳۰۰۴5/55/۱7۱۸6۰۰۸2/۰6/۸62۴7۰۰۱۰۹

2/۹5۱۰6۰۰۴6/75/2۸۱۹۰۰۰۸۳/77/۰۰252۰۰۱۱۱

۳/۰2۱۰۹۰۰۴7/۸5/۳۸۱۹۴۰۰۸5/27/۱۴257۰۰۱۱۳

۳/۰۹۱۱۱۰۰۴۹/۰5/۴7۱۹7۰۰۸6/67/2۸262۰۰۱۱5

۳/۱6۱۱۴۰۰5۰/۰5/552۰۰۰۰۸۸/۰7/۴۰266۰۰۱۱7

۳/22۱۱6۰۰5۱/۱5/6۳2۰۳۰۰۸۹/27/5227۱۰۰۱۱۹

۳/2۹۱۱۸۰۰52/۱5/7۰2۰5۰۰۹۰/۴7/6۳275۰۰۱2۱

۳/۳5۱2۰۰۰5۳/۱5/772۰۸۰۰۹۱/57/7۴27۹۰۰۱2۳

۳/۴۱۱2۳۰۰5۴/۰5/۸۴2۱۰۰۰۹2/57/۸۴2۸2۰۰۱2۴

۳/۴6۱25۰۰5۴/۹5/۹۰2۱2۰۰۹۳/57/۹۴2۸6۰۰۱26

۳/52۱27۰۰55/۸5/۹62۱۴۰۰۹۴/۴۸/۰۳2۸۹۰۰۱27

۳/57۱2۹۰۰56/66/۰۱2۱6۰۰۹5/2۸/۱22۹2۰۰۱2۹

۳/62۱۳۰۰۰57/۴6/۰62۱۸۰۰۹6/۰۸/2۰2۹5۰۰۱۳۰

۳/67۱۳2۰۰5۸/26/۱۰22۰۰۰۹6/۸۸/2۸2۹۸۰۰۱۳۱

۳/72۱۳۴۰۰5۸/۹6/۱522۱۰۰۹7/5۸/۳6۳۰۱۰۰۱۳۳

۳/76۱۳5۰۰5۹/66/۱۹22۳۰۰۹۸/2۸/۴۴۳۰۴۰۰۱۳۴

۳/۸۰۱۳7۰۰6۰/26/2۳22۴۰۰۹۸/۸۸/5۱۳۰6۰۰۱۳5

۳/۸۴۱۳۸۰۰6۰/۹6/27226۰۰۹۹/۴۸/5۸۳۰۹۰۰۱۳6

۳/۸۸۱۴۰۰۰6۱/۴6/۳۱227۰۰۱۰۱۸/65۳۱۱۰۰۱۳7

۳/۹۱۱۴۱۰۰62/۰6/۳522۹۰۰۱۰۱۸/72۳۱۴۰۰۱۳۸

۳/۹۴۱۴2۰۰62/56/۳۹2۳۰۰۰۱۰۱۸/7۸۳۱6۰۰۱۳۹

۳/۹7۱۴۳۰۰6۳/۰6/۴22۳۱۰۰۱۰2۸/۸5۳۱۹۰۰۱۴۰

۴/۰۰۱۴۴۰۰6۳/۴6/۴62۳۳۰۰۱۰2۸/۹۱۳2۱۰۰۱۴۱

۴/۰۳۱۴5۰۰6۳/۸6/5۰2۳۴۰۰۱۰۳۸/۹۸۳2۳۰۰۱۴2

۴/۰5۱۴6۰۰6۴/26/5۴2۳5۰۰۱۰۴۹/۰۴۳26۰۰۱۴۳

۴/۰7۱۴7۰۰6۴/56/5۸2۳7۰۰۱۰۴۹/۱۱۳2۸۰۰۱۴۴

۴/۰۹۱۴7۰۰6۴/۸6/622۳۸۰۰۱۰5۹/۱۸۳۳۰۰۰۱۴5

۴/۱۱۱۴۸۰۰65/۱6/672۴۰۰۰۱۰6۹/25۳۳۳۰۰۱۴7

۴/۱2۱۴۸۰۰65/۳6/722۴2۰۰۱۰6۹/۳2۳۳5۰۰۱۴۸

۴/۱۳۱۴۹۰۰65/56/772۴۴۰۰۱۰7۹/۳۹۳۳۸۰۰۱۴۹

۴/۱۴۱۴۹۰۰65/76/۸22۴6۰۰۱۰۸۹/۴6۳۴۱۰۰۱5۰

۴/۱5۱۴۹۰۰65/۸6/۸۸2۴۸۰۰۱۰۹۹/5۴۳۴۳۰۰۱5۱

۴/۱6۱5۰۰۰65/۹6/۹۴25۰۰۰۱۱۰۹/62۳۴6۰۰۱5۳

۴/۱6۱5۰۰۰65/۹7/۰۱252۰۰۱۱۱۹/7۱۳۴۹۰۰۱5۴

۴/۱6۱5۰۰۰65/۹7/۰۸255۰۰۱۱2۹/7۹۳5۳۰۰۱55

۴/۱6۱5۰۰۰65/۹7/۱5257۰۰۱۱۳۹/۸۹۳56۰۰۱57

حداکرث جریان

 ۳ "-۴ "  ، ۸۰-۱۰۰ mm

۴/5-۱۱6 psid  ، ۳۰-۸۰۰ kPaD5/۱-۱۱6 psid  ، ۳5-۸۰۰ kPaD7/۳-۱۱6 psid  ، 5۰-۸۰۰ kPaD

SM.4.1SM.4.2SM.4.3

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

۳/۴۹۱26۰۰55/۴۴/7۳۱7۰۰۰75/۰۳/6۸۱۳۳۰۰5۸/۳

۳/۸۸۱۴۰۰۰6۱/65/2۹۱۹۰۰۰۸۳/۸۴/۴2۱5۹۰۰7۰/۰

۴/26۱5۳۰۰67/55/۸22۱۰۰۰۹2/۳5/۱۳۱۸5۰۰۸۱/۳

۴/6۱۱66۰۰7۳/۰6/۳۳22۸۰۰۱۰۰5/۸22۱۰۰۰۹2/۳

۴/۹۴۱7۸۰۰7۸/۴6/۸22۴5۰۰۱۰۸6/5۰2۳۴۰۰۱۰۳

5/26۱۸۹۰۰۸۳/۴7/2۸262۰۰۱۱57/۱5257۰۰۱۱۳

5/562۰۰۰۰۸۸/۱7/7227۸۰۰۱227/7۸2۸۰۰۰۱2۳

5/۸۴2۱۰۰۰۹2/6۸/۱۴2۹۳۰۰۱2۹۸/۴۰۳۰2۰۰۱۳۳

6/۱۱22۰۰۰۹6/۹۸/5۴۳۰7۰۰۱۳5۸/۹۹۳2۴۰۰۱۴2

6/۳622۹۰۰۱۰۱۸/۹۱۳2۱۰۰۱۴۱۹/57۳۴۴۰۰۱52

6/6۰2۳۸۰۰۱۰5۹/27۳۳۴۰۰۱۴7۱۰/۱۳6۴۰۰۱6۰

6/۸22۴6۰۰۱۰۸۹/6۱۳۴6۰۰۱52۱۰/7۳۸۴۰۰۱6۹

7/۰۳25۳۰۰۱۱۱۹/۹۳۳57۰۰۱57۱۱/2۴۰2۰۰۱77

7/2۳26۰۰۰۱۱5۱۰/2۳6۸۰۰۱62۱۱/7۴2۱۰۰۱۸5

7/۴۱267۰۰۱۱7۱۰/5۳7۸۰۰۱67۱2/2۴۳۸۰۰۱۹۳

7/5۸27۳۰۰۱2۰۱۰/۸۳۸۸۰۰۱7۱۱2/6۴55۰۰2۰۰

7/7۳27۸۰۰۱2۳۱۱/۰۳۹7۰۰۱75۱۳/۱۴7۱۰۰2۰7

7/۸۸2۸۴۰۰۱25۱۱/۳۴۰5۰۰۱7۸۱۳/5۴۸7۰۰2۱۴

۸/۰۱2۸۸۰۰۱27۱۱/5۴۱۳۰۰۱۸2۱۳/۹5۰2۰۰22۱

۸/۱۴2۹۳۰۰۱2۹۱۱/7۴2۰۰۰۱۸5۱۴/۳5۱6۰۰227

۸/252۹7۰۰۱۳۱۱۱/۹۴27۰۰۱۸۸۱۴/75۳۰۰۰2۳۳

۸/۳5۳۰۱۰۰۱۳2۱2/۰۴۳۴۰۰۱۹۱۱5/۱5۴۳۰۰2۳۹

۸/۴5۳۰۴۰۰۱۳۴۱2/2۴۳۹۰۰۱۹۴۱5/۴556۰۰2۴5

۸/5۳۳۰7۰۰۱۳5۱2/۴۴۴5۰۰۱۹6۱5/۸56۸۰۰25۰

۸/6۱۳۱۰۰۰۱۳7۱2/5۴5۰۰۰۱۹۸۱6/۱5۸۰۰۰255

۸/6۸۳۱۳۰۰۱۳۸۱2/6۴55۰۰2۰۰۱6/۴5۹۱۰۰26۰

۸/75۳۱5۰۰۱۳۹۱2/7۴5۹۰۰2۰2۱6/76۰2۰۰265

۸/۸۰۳۱7۰۰۱۴۰۱2/۹۴6۳۰۰2۰۴۱7/۰6۱2۰۰26۹

۸/۸5۳۱۹۰۰۱۴۰۱۳/۰۴67۰۰2۰5۱7/۳62۱۰۰27۴

۸/۹۰۳2۰۰۰۱۴۱۱۳/۱۴7۰۰۰2۰7۱7/56۳۰۰۰27۸

۸/۹۴۳22۰۰۱۴2۱۳/۱۴7۳۰۰2۰۸۱7/۸6۳۹۰۰2۸۱

۸/۹7۳2۳۰۰۱۴2۱۳/2۴76۰۰2۰۹۱۸/۰6۴7۰۰2۸5

۹/۰۰۳2۴۰۰۱۴۳۱۳/۳۴7۸۰۰2۱۰۱۸/2655۰۰2۸۸

۹/۰۳۳25۰۰۱۴۳۱۳/۴۴۸۱۰۰2۱2۱۸/۴662۰۰2۹2

۹/۰5۳26۰۰۱۴۳۱۳/۴۴۸۳۰۰2۱۳۱۸/666۹۰۰2۹5

۹/۰7۳26۰۰۱۴۴۱۳/5۴۸5۰۰2۱۴۱۸/۸676۰۰2۹7

۹/۰۹۳27۰۰۱۴۴۱۳/5۴۸7۰۰2۱۴۱۸/۹6۸2۰۰۳۰۰

۹/۱۰۳2۸۰۰۱۴۴۱۳/6۴۸۸۰۰2۱5۱۹/۱6۸7۰۰۳۰۳

۹/۱2۳2۸۰۰۱۴5۱۳/6۴۹۰۰۰2۱6۱۹/26۹2۰۰۳۰5

۹/۱۳۳2۹۰۰۱۴5۱۳/7۴۹2۰۰2۱7۱۹/۴6۹7۰۰۳۰7

۹/۱5۳2۹۰۰۱۴5۱۳/7۴۹۳۰۰2۱7۱۹/57۰2۰۰۳۰۹

۹/۱6۳۳۰۰۰۱۴5۱۳/7۴۹5۰۰2۱۸۱۹/67۰6۰۰۳۱۱

۹/۱۸۳۳۰۰۰۱۴5۱۳/۸۴۹6۰۰2۱۸۱۹/77۰۹۰۰۳۱2

۹/۱۹۳۳۱۰۰۱۴6۱۳/۸۴۹۸۰۰2۱۹۱۹/۸7۱۳۰۰۳۱۴

۹/2۱۳۳2۰۰۱۴6۱۳/۹۴۹۹۰۰22۰۱۹/۹7۱6۰۰۳۱5

۹/2۳۳۳2۰۰۱۴6۱۳/۹5۰۱۰۰22۰2۰/۰7۱۹۰۰۳۱6

۹/25۳۳۳۰۰۱۴7۱۴/۰5۰2۰۰22۱2۰/۰72۱۰۰۳۱7

۹/2۸۳۳۴۰۰۱۴7۱۴/۰5۰۴۰۰2222۰/۱72۳۰۰۳۱۸

۹/۳۱۳۳5۰۰۱۴۸۱۴/۱5۰6۰۰22۳2۰/۱725۰۰۳۱۹

۹/۳۴۳۳6۰۰۱۴۸۱۴/۱5۰۸۰۰22۴2۰/2726۰۰۳2۰

۹/۳۸۳۳۸۰۰۱۴۹۱۴/25۱۰۰۰2252۰/2727۰۰۳2۰
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شري کنرتل مستقل از فشار

Flowcon SM Wafer 

حداکرث جریان
 5 "-6 "  ، ۱25-۱5۰ mm

۴/5-۱۱6 psid  ، ۳۰-۸۰۰ kPaD5/۱-۱۱6 psid  ، ۳5-۸۰۰ kPaD

SM.5.1SM.5.2

l/secl/hrGPMl/secl/hrGPM

6/۴۸2۳۳۰۰۱۰۳7/۱۰256۰۰۱۱۳

7/2۴26۱۰۰۱۱5۸/۰62۹۰۰۰۱2۸

7/۹۸2۸7۰۰۱26۸/۹۸۳2۳۰۰۱۴2

۸/7۰۳۱۳۰۰۱۳۸۹/۸7۳55۰۰۱57

۹/۳۹۳۳۸۰۰۱۴۹۱۰/7۳۸6۰۰۱7۰

۱۰/۱۳62۰۰۱6۰۱۱/6۴۱6۰۰۱۸۳

۱۰/7۳۸6۰۰۱7۰۱2/۴۴۴5۰۰۱۹6

۱۱/۴۴۰۹۰۰۱۸۰۱۳/۱۴7۳۰۰2۰۸

۱2/۰۴۳۱۰۰۱۹۰۱۳/۹5۰۰۰۰22۰

۱2/6۴52۰۰۱۹۹۱۴/6526۰۰2۳2

۱۳/۱۴7۳۰۰2۰۸۱5/۳55۱۰۰2۴۳

۱۳/7۴۹۳۰۰2۱7۱6/۰575۰۰25۳

۱۴/25۱2۰۰226۱6/65۹۸۰۰26۴

۱۴/۸5۳۱۰۰2۳۴۱7/262۱۰۰27۳

۱5/۳5۴۹۰۰2۴2۱7/۸6۴2۰۰2۸۳

۱5/7566۰۰2۴۹۱۸/۴66۳۰۰2۹2

۱6/25۸۳۰۰257۱۹/۰6۸۳۰۰۳۰۱

۱6/65۹۹۰۰26۴۱۹/57۰2۰۰۳۰۹

۱7/۱6۱5۰۰27۱2۰/۰72۱۰۰۳۱7

۱7/56۳۰۰۰2772۰/57۳۸۰۰۳25

۱7/۹6۴۴۰۰2۸۴2۱/۰755۰۰۳۳۳

۱۸/۳65۸۰۰2۹۰2۱/۴772۰۰۳۴۰

۱۸/667۱۰۰2۹52۱/۹7۸7۰۰۳۴7

۱۹/۰6۸۳۰۰۳۰۱22/۳۸۰2۰۰۳5۳

۱۹/۳6۹5۰۰۳۰622/7۸۱7۰۰۳6۰

۱۹/67۰7۰۰۳۱۱2۳/۱۸۳۱۰۰۳66

۱۹/۹7۱7۰۰۳۱62۳/۴۸۴۴۰۰۳72

2۰/272۸۰۰۳2۰2۳/۸۸57۰۰۳77

2۰/57۳۸۰۰۳252۴/۱۸6۹۰۰۳۸۳

2۰/77۴7۰۰۳2۹2۴/5۸۸۱۰۰۳۸۸

2۱/۰756۰۰۳۳۳2۴/۸۸۹2۰۰۳۹۳

2۱/276۴۰۰۳۳625/۱۹۰۳۰۰۳۹۸

2۱/۴772۰۰۳۴۰25/۴۹۱۴۰۰۴۰2

2۱/677۹۰۰۳۴۳25/7۹2۴۰۰۴۰7

2۱/۸7۸6۰۰۳۴625/۹۹۳۴۰۰۴۱۱

22/۰7۹2۰۰۳۴۹26/2۹۴۳۰۰۴۱5

22/27۹۸۰۰۳5۱26/5۹52۰۰۴۱۹

22/۳۸۰۳۰۰۳5۴26/7۹6۱۰۰۴2۳

22/5۸۰۸۰۰۳5626/۹۹7۰۰۰۴27

22/6۸۱۳۰۰۳5۸27/2۹7۸۰۰۴۳۱

22/7۸۱7۰۰۳6۰27/۴۹۸6۰۰۴۳۴

22/۸۸2۱۰۰۳6۱27/6۹۹۴۰۰۴۳۸

22/۹۸2۴۰۰۳6۳27/۸۱۰۰۰۰۰۴۴۱

2۳/۰۸27۰۰۳6۴2۸/۱۱۰۱۰۰۰۴۴5

2۳/۰۸۳۰۰۰۳652۸/۳۱۰2۰۰۰۴۴۸

2۳/۱۸۳2۰۰۳662۸/5۱۰2۰۰۰۴5۱

2۳/2۸۳۴۰۰۳672۸/7۱۰۳۰۰۰۴55

2۳/2۸۳5۰۰۳6۸2۸/۹۱۰۴۰۰۰۴5۸

2۳/2۸۳6۰۰۳6۸2۹/۱۱۰5۰۰۰۴6۱

2۳/۳۸۳7۰۰۳6۹2۹/۳۱۰5۰۰۰۴6۴

2۳/۳۸۳۸۰۰۳6۹2۹/5۱۰6۰۰۰۴6۸

حداکرث جریان

 ۸ "-۱۰ "  ، 2۰۰-25۰ mm

5/۱-۱۱6 psid  ، ۳5-۸۰۰ kPaD

SM.6.2

l/secl/hrGPMl/secl/hrGPM

۹/2۱۳۳۱۰۰۱۴657/52۰7۰۰۰۹۱۱

۹/6۹۳۴۹۰۰۱5۴5۸/۳2۱۰۰۰۰۹2۴

۱۰/2۳6۸۰۰۱625۹/۱2۱۳۰۰۰۹۳6

۱۰/۸۳۸۹۰۰۱7۱5۹/۸2۱5۰۰۰۹۴۸

۱۱/5۴۱2۰۰۱۸26۰/62۱۸۰۰۰۹6۰

۱2/۱۴۳7۰۰۱۹26۱/۳22۱۰۰۰۹72

۱2/۹۴6۳۰۰2۰۴62/۰22۳۰۰۰۹۸۳

۱۳/6۴۹۱۰۰2۱662/7226۰۰۰۹۹۴

۱۴/552۰۰۰22۹6۳/۴22۸۰۰۰۱۰۰۰

۱5/۳55۱۰۰2۴26۴/۰2۳۰۰۰۰۱۰۱۰

۱6/25۸2۰۰2566۴/62۳۳۰۰۰۱۰2۰

۱7/۱6۱5۰۰27۱65/22۳5۰۰۰۱۰۳۰

۱۸/۰6۴۹۰۰2۸665/۸2۳7۰۰۰۱۰۴۰

۱۹/۰6۸۴۰۰۳۰۱66/۴2۳۹۰۰۰۱۰5۰

2۰/۰7۱۹۰۰۳۱766/۹2۴۱۰۰۰۱۰6۰

2۱/۰756۰۰۳۳۳67/۴2۴۳۰۰۰۱۰7۰

22/۰7۹۳۰۰۳۴۹6۸/۰2۴5۰۰۰۱۰۸۰

2۳/۱۸۳۱۰۰۳666۸/۴2۴6۰۰۰۱۰۸۰

2۴/۱۸6۹۰۰۳۸۳6۸/۹2۴۸۰۰۰۱۰۹۰

25/2۹۰۸۰۰۴۰۰6۹/۴25۰۰۰۰۱۱۰۰

26/۳۹۴7۰۰۴۱76۹/۸25۱۰۰۰۱۱۱۰

27/۴۹۸7۰۰۴۳57۰/225۳۰۰۰۱۱۱۰

2۸/5۱۰۳۰۰۰۴527۰/625۴۰۰۰۱۱2۰

2۹/6۱۰7۰۰۰۴7۰7۱/۰256۰۰۰۱۱۳۰

۳۰/۸۱۱۱۰۰۰۴۸۸7۱/۴257۰۰۰۱۱۳۰

۳۱/۹۱۱5۰۰۰5۰67۱/۸25۸۰۰۰۱۱۴۰

۳۳/۰۱۱۹۰۰۰52۳72/۱26۰۰۰۰۱۱۴۰

۳۴/2۱2۳۰۰۰5۴۱72/526۱۰۰۰۱۱5۰

۳5/۳۱27۰۰۰55۹72/۸262۰۰۰۱۱5۰

۳6/۴۱۳۱۰۰۰5777۳/226۳۰۰۰۱۱6۰

۳7/5۱۳5۰۰۰5۹57۳/5265۰۰۰۱۱7۰

۳۸/6۱۳۹۰۰۰6۱۳7۳/۸266۰۰۰۱۱7۰

۳۹/۸۱۴۳۰۰۰6۳۰7۴/2267۰۰۰۱۱۸۰

۴۰/۹۱۴7۰۰۰6۴۸7۴/526۸۰۰۰۱۱۸۰

۴۱/۹۱5۱۰۰۰6657۴/۸26۹۰۰۰۱۱۹۰

۴۳/۰۱55۰۰۰6۸275/۱27۰۰۰۰۱۱۹۰

۴۴/۱۱5۹۰۰۰6۹۹75/5272۰۰۰۱2۰۰

۴5/2۱6۳۰۰۰7۱675/۸27۳۰۰۰۱2۰۰

۴6/2۱66۰۰۰7۳276/۱27۴۰۰۰۱2۱۰

۴7/2۱7۰۰۰۰7۴۹76/5275۰۰۰۱2۱۰

۴۸/۳۱7۴۰۰۰76576/۸277۰۰۰۱22۰

۴۹/۳۱77۰۰۰7۸۱

5۰/2۱۸۱۰۰۰7۹6

5۱/2۱۸۴۰۰۰۸۱2

52/2۱۸۸۰۰۰۸27

5۳/۱۱۹۱۰۰۰۸۴2

5۴/۰۱۹۴۰۰۰۸56

5۴/۹۱۹۸۰۰۰۸7۰

55/۸2۰۱۰۰۰۸۸۴

56/62۰۴۰۰۰۸۹۸

57/52۰7۰۰۰۹۱۱


