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        IM – ELشیرهای ترقی مذل 

.  شیزّای اتَهاتیک لطغ ٍ ٍصل ّستٌذ کِ تاس ٍ تستِ شذى آًْا اس طزیك دیافزاگوی هماٍم اس جٌس الستیک هسلح هی تاشذ  IM – EL        شیزّای ّیذرٍلیکی هذل  

 (    PN 16  ). تار هی تاشذ 16تحول فشار شیزّای چذًی تا 

 نصة اولیه 

        تا اتصال کاتل ّای سلٌَئیذ تِ هذار کٌتزل الکتزیکی ٍ یا کٌتزلزّای آتیاری هی تَاى تذٍى ّیچ گًَِ ػولیات خاصی ، شیز را تزای تِ کارگیزی آهادُ 

 .تْتز است تا چٌذ تار تاس ٍ تستِ کزدى سلکتَر ، َّای هحثَس در هحفظِ شیز را تخلیِ کزد . ساخت 

 

  سِ طزفِ پالستیکی ELسلٌَئیذ 

 تا تاس ٍ تستِ شذى هؼوَلی   ( ایٌچ 8/1)رسٍُ ای  

  تار 10فشار اسوی 

 AC ٍلت 24تزق 

 دارای لاتلیت لطغ ٍ ٍصل دستی در صَرت تزٍس هشکل در تزق هٌطمِ

 . تار ًیش لاتل ًصة تز رٍی ایي هذل اس شیزّا هی تاشذ 16اًَاع دیگز سلٌَئیذّا ، شاهل سلٌَئیذّای تزًجی تا فشار اسوی 

 

 

 

 

 مشخصات سلنوئیذ 
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  اجزای شیر 

 

 

 

 

 

 IM – RP3PPشیرهای کاهنذه  فشار مذل 

کٌتزل شیز تَسط یک پایلَت سِ طزفِ ّیذرٍلیکی هی تاشذ کِ سثة  هی شَد دیافزاگن دلیما هتٌاسة .      ایي هذل ، شیزّای ّیذرٍلیکی اتَهاتیک تزای کاّش ٍ ثاتت ًگِ داشتي فشار در پاییي دست هی تاشٌذ

  .پایلَت هی تَاًذ تز اساس فشار دلخَاُ، تا تَجِ تِ تاسُ فشار ، تٌظین گزدد. تا هیشاى فشار تاس شَد 

تا استفادُ اس سلکتَر هَجَد تز رٍی پایلَت ، هی تَاى شیز را تِ طَر .     ٌّگاهی کِ فشار ٍرٍدی تزاتز یا کوتز اس فشار تٌظیوی تاشذ ، پایلَت شیز را تِ هیشاًی کِ اس افت فشار اضافی جلَگیزی شَد ، تاس هی کٌذ 

 . دستی تاس ٍتستِ کزد 

 

  نصة شیر 

 

تا لزار دادى کٌتزل . پس اس چٌذ ثاًیِ شیز تستِ خَاّذ شذ .  لزار دّیذ CLOSE   شثکِ خزٍجی را تثٌذیذ ٍ پس اس اتصال لَلِ ٍرٍدی تِ شیز ،کٌتزل دستی شیز را رٍی 

. شثکِ خزٍجی را تاس کٌیذ .  لزار دّیذ AUTOپیچ تٌظین رٍی پایلَت را تاس کٌیذ ٍ  کٌتزل دستی را رٍی .  َّای هَجَد در هحفظِ را تخلیِ کٌیذ OPENدستی تز رٍی 

 . پیچ ّای تٌظین  را تا جایی کِ فشار سٌج فشار دلخَاُ خزٍجی را ًشاى دّذ ، تثٌذیذ 

 پیچ اتصال -  5فیلتز                                                                       -1

 اتصال رسٍُ ای استیل -  6اتصال ساًَ استیل                                                        -2

 لَلِ پالستیکی هاکارًٍی -  7راتط اتصال                                                               -3

 سلٌَئیذ -4
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   تنظیم فشار خروجی 

 .چزخاًذى پیچ در جْت ػمزتِ ّای ساػت سثة افشایش  ٍ درخالف جْت ػمزتِ ّای ساػت سثة کاّش فشار خزٍجی هی شَد.     تا استفادُ اس پیچ تٌظین رٍی پایلَت هی تَاى هیشاى فشار خزٍجی را تٌظین کزد 

 مشخصات پایلوت کاهنذه فشار 

  تار 10پایلَت پالستیکی تا فشار اسوی       
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  تار5/5 تا 1:  تار                            فٌز لزهش 2 تا 5/1: فٌز خاکستزی :   تحول فشار فٌز 

  تار                     9 تا 1:  تار                                    فٌز سیاُ 3 تا 2:                         فٌز سفیذ 

  اجزای شیر 

  فیلتز  -1

 اتصال ساًَ استیل -2

 اتصال سِ راُ استیل -3

 اتصال رسٍُ ای سلکتَر -4

 (تاس ٍ تستِ شذى دستی  )سلکتَر کٌتزل دستی  -5

 اتصال راتط -6

 اتصال پیچی -7

 اتصال راتط استیل -8

 پایلَت کاّش فشار -9

 لَلِ پالستیکی هاکارًٍی -10

  فشار سٌج -11

 اتصال سِ راُ استیل -12
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 دیافزاگن- 4تذًِ شیز              -1

 ًگْذارًذُ- 5پَشش                 -2

 فٌز- 6پیچ                     -3

 دیافزاگن ، فٌز ٍ ًگْذارًذُ: شیزّای پالستیکی ساخت تکٌیذرٍ دارای سِ تخش داخلی اصلی هی تاشٌذ 

در هذل ّا ٍ لطزّای هختلف اس دیافزاگن ٍ فٌز هٌاسة ّواى هذل ٍ لطز استفادُ شذُ است تا شیز . دیافزاگن ایي شیزّا اس الستیک هسلح ساختِ شذُ اًذ 

تا تزداشتي پَشش رٍی شیز ، تز رٍی دیافزاگن اطالػاتی شاهل جٌس ، سختی ٍ  سال ساخت . اس ًظز ّیذرٍلیکی ٍ فشار  تْتزیي ػولکزد را داشتِ تاشذ 

 . آى لاتل رٍیت هی تاشذ 

 . فٌز فَالدی ضذسًگ تِ کار رفتِ در شیزّا ، در هزحلِ تستِ شذى شیز ٍ تزگزداًذى دیافزاگن تِ جای خَد ، ًمش ایفا هی کٌذ 

الثتِ ایي کار . تا تاس کزدى پیچ ّای رٍی پَشش ،  تذٍى ًیاس تِ جذا کزدى شیز اس خط لَلِ  ، تِ راحتی هی تَاى تِ اجشای داخلی آى دستزسی پیذا کزد 

 .تایذ تِ ٌّگام ػذم ٍجَد جزیاى در خط لَلِ صَرت پذیزد 

 ٍ  IN – ELشیزّای تزلی هذل : اًَاع شیزّای پالستیکی تزلی ٍ کاٌّذُ فشار ایي کوپاًی اس طزف شزکت هٌْذسی چگال آب لاتل ارائِ هی تاشذ 

 IN – RP3شیزّای فشار شکي هذل 

 

 

 

 

 

 نحوه عملکرد شیر 

 تستِ تَدى شیز شیز در حالت کارکزد تاس تَدى کاهل شیز 
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 :در یک شثکِ آتیاری  ( لیتز در ثاًیِ 25 ) هتزهکؼة در ساػت 90ًصة شیز کاٌّذُ فشار تا دتی : هثال 

در هحذٍدُ حالت ّای تٌظین یا لطغ ٍ ٍصل ، شیزی اًتخاب خَاّذ . تا تزسین خطی ػوَدی ، هحل تاللی تا خطَط هزتَط تِ شیز ّا را تیاتیذ . هتز هکؼة در ساػت را تز رٍی هحَر افمی پیذا کٌیذ 90دتی 

 . شذ کِ افت کوتزی را تز رٍی هحَر ػوَدی ًشاى هی دّذ 
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 انتخاب شیر 

 . ٍ هشخصات ّیذرٍلیکی هَرد ًیاس را تذاًین تزای اًتخاب هذل ٍ لطز شیز تایذ دتی ػثَری اس آى

 :دٍ راُ هٌاسة تزای اًتخاب شیز ػثارتٌذ اس 

 اًتخاب اس طزیك سایش لَلِ -1

 اًتخاب اس طزیك ػولکزد ٍ تَاى شیز -2
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  کنترلرTIC 

تز رٍی کٌتزلز سِ ًشاًگز لاتل رٍیت هی .  تزای فزهاى تِ شیزّای شستشَی هؼکَس تا لاتلیت ػولکزد سهاًی ٍ یا اختالف فشار تَلیذ شذُ اًذ TICکٌتزلزّای  

 جْت تزًاهِ ریشی سهاى FLUSH،  ًشاًگز  (در حالت ػولکزد سهاًی  ) جْت تزًاهِ ریشی فاصلِ ّای سهاًی هیاى ػولیات شستشَ  CYCLEًشاًگز : تاشٌذ 

 (در حالت ػولکزد تز اساس اختالف فشار ) جْت تزًاهِ ریشی هیشاى اختالف فشار تیي ٍرٍدی ٍ خزٍجی تِ هٌظَر آغاس شستشَ PRESSUREشستشَ ، ًشاًگز 

  

 تَجِ شَد کِ تِ ٌّگام شستشَ در حالت ػولکزد سهاًی ًشاًگز PRESSURE  تایذ تز رٍی OFF لزار تگیزد ٍ تِ ٌّگام شستشَ در حالت اختالف فشار ، ًشاًگز CYCLE  تایذ در حالت STOP  لزار تگیزد .    
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فزآیٌذ تاس ٍ تستِ شذى آًْا اس طزیك دیافزاگوی هماٍم اس جٌس  .شیزّای شستشَی هؼکَس سِ طزفِ اس ًَع ّیذرٍلیکی اتَهاتیک ّستٌذ

 . تَلیذ هی شًَذ  (AC ٍلت 24ّوزاُ تا سلٌَئیذ  ) تزلی –ایي شیزّا در دٍ حالت دستی ٍ دستی . الستیک هسلح است 

 . تار هی تاشذ 0.7حذالل فشار کارکزد ایي شیزّا 

 
 نحوه عملکرد 

در حالت . تستِ است ( 3 )در ایي حالت خزٍجی ًاخالصی ّا . ػثَر هی کٌذ  (فیلتز )  2تِ خزٍجی  (پوپ  ) 1در حالت ػادی شیز تاس هی تاشذ ٍ جزیاى اس ٍرٍدی 

  .تِ سوت خزٍجی ًاخالصی ّا تزلزار است ( 2 )شستشَ شیز تستِ است ٍ جزیاى اس فیلتز 

 

 

 

 

سین اتصال 

 تِ ٍرٍدی

سین اتصال 

 تِ خزٍجی
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 :  تِ سیستن فیلتزاسیَى در شکل سیز ًشاى دادُ شذُ است  TIC      اتصال کٌتزلز 
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 TICکنترلر 

 سوئیچ فشار

 DCسلونوئیذهای 

 پمپ

 ناخالصی

 ته سمت مصرف

 

 شیر تنظیم کننذه فشار

 آب تصفیه نشذه

 آب آلوده و ناخالصی

 آب تصفیه شذه
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 : ًحَُ اتصال پوپ ، سَئیچ فشار ٍ سلٌَئیذ ّای شیزّای شستشَی هؼکَس در شکل سیز ًشاى دادُ شذُ است 

 

 

 سَئیچ فشار

 پوپ
 سلٌَئیذ ّا

 اتصاالت سلٌَئیذ

سین 

 سیاُ

سین 

 لزهش
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