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  مشخصات سلنوئید  

 
 

 
  اجزای شیر 

 

 

 

 

 

        IM – ELشیرهای برقی مدل 

 شیرّای اتَهاتیک لطغ ٍ ٍصل ّستٌذ کِ تاز ٍ  IM – EL        شیرّای ّیذرٍلیکی هذل 

تحول فشار . تستِ شذى آًْا از طریك دیافراگوی هماٍم از جٌس الستیک هسلح هی تاشذ 

 (    PN 16  ). تار هی تاشذ 16شیرّای چذًی تا 

  سِ طرفِ پالستیکی ELسلٌَئیذ 

 تا تاز ٍ تستِ شذى هؼوَلی   ( ایٌچ 8/1)رزٍُ ای  

  تار 10فشار اسوی 

 AC ٍلت 24ترق 

 دارای لاتلیت لطغ ٍ ٍصل دستی در صَرت ترٍز هشکل در ترق هٌطمِ

 تار ًیس لاتل ًصة تر رٍی ایي 16اًَاع دیگر سلٌَئیذّا ، شاهل سلٌَئیذّای ترًجی تا فشار اسوی 

 .هذل از شیرّا هی تاشذ 

 

 فیلتر -1

 اتصال زاًَ استیل -2

 راتط اتصال -3

 سلٌَئیذ -4

 پیچ استیل -5

 اتصال رزٍُ ای استیل -6

 لَلِ پالستیکی هاکارًٍی -7

 نصب اولیه 

        تا اتصال کاتل ّای سلٌَئیذ تِ هذار کٌترل الکتریکی ٍ یا کٌترلرّای آتیاری 

. هی تَاى تذٍى ّیچ گًَِ ػولیات خاصی ، شیر را ترای تِ کارگیری آهادُ ساخت 

تْتر است تا چٌذ تار تاز ٍ تستِ کردى سلکتَر ، َّای هحثَس در هحفظِ شیر را 

 .تخلیِ کرد 

 

 فیلتر -1

 اتصال زاًَ استیل -2

 راتط اتصال  -3

 سلٌَئیذ -4

 پیچ اتصال -5

 اتصال رزٍُ ای استیل -6

 لَلِ پالستیکی هاکارًٍی -7

1 



 www.chegalab.com بآ چگال یهٌْذس شرکت
 

 شیرهای چدنی تکنیدرو

 

2 
 

 IM – RP3PPشیرهای کاهنده  فشار مدل 

     ایي هذل ، شیرّای ّیذرٍلیکی اتَهاتیک ترای کاّش ٍ ثاتت ًگِ داشتي فشار در پاییي دست هی 

کٌترل شیر تَسط یک پایلَت سِ طرفِ ّیذرٍلیکی هی تاشذ کِ سثة  هی شَد دیافراگن دلیما . تاشٌذ

پایلَت هی تَاًذ تر اساس فشار دلخَاُ، تا تَجِ تِ تازُ فشار ، تٌظین . هتٌاسة تا هیساى فشار تاز شَد 

  .گردد

تا .     ٌّگاهی کِ فشار ٍرٍدی تراتر یا کوتر از فشار تٌظیوی تاشذ ، پایلَت شیر را تِ هیساًی کِ از افت فشار اضافی جلَگیری شَد ، تاز هی کٌذ 

 . استفادُ از سلکتَر هَجَد تر رٍی پایلَت ، هی تَاى شیر را تِ طَر دستی تاز ٍتستِ کرد 

 نصب شیر  

پس از چٌذ ثاًیِ شیر تستِ .  لرار دّیذ CLOSE     شثکِ خرٍجی را تثٌذیذ ٍ پس از اتصال لَلِ ٍرٍدی تِ شیر ،کٌترل دستی شیر را رٍی 

پیچ تٌظین رٍی پایلَت را تاز کٌیذ ٍ  کٌترل .  َّای هَجَد در هحفظِ را تخلیِ کٌیذ OPENتا لرار دادى کٌترل دستی تر رٍی . خَاّذ شذ 

پیچ ّای تٌظین  را تا جایی کِ فشار سٌج فشار دلخَاُ خرٍجی را ًشاى دّذ . شثکِ خرٍجی را تاز کٌیذ .  لرار دّیذ AUTOدستی را رٍی 

 . ، تثٌذیذ 

   تنظیم فشار خروجی  

چرخاًذى پیچ در جْت ػمرتِ ّای ساػت سثة .     تا استفادُ از پیچ تٌظین رٍی پایلَت هی تَاى هیساى فشار خرٍجی را تٌظین کرد 

 . افسایش  ٍ در خالف جْت ػمرتِ ّای ساػت سثة کاّش فشار خرٍجی هی شَد 

 مشخصات پایلوت کاهنده فشار  

  تار 10پایلَت پالستیکی تا فشار اسوی       

 

   :  

 

  تار5/5 تا 1:  تار                            فٌر لرهس 2 تا 5/1: فٌر خاکستری :   تحول فشار فٌر 

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

  اجزای شیر 

  فیلتر  -1

 اتصال زاًَ استیل -2

 اتصال سِ راُ استیل -3

 اتصال رزٍُ ای سلکتَر -4

 (تاز ٍ تستِ شذى دستی  )سلکتَر کٌترل 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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