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     Special Application Valve 
(آالت خاص فرایندی)شیر  

 فهرست:
2………………………………………………………..Minimum Flow (ARV) 

3………………………………………………………………….Blind Deblind  

4…………………………………………………………………………Butterfly  

5-6………………………………………………………………………Lift Plug  

7-9……………………………………………………………………….Control  

10-11….…………………………………….High pressure For Chemical 
10…………………………..……………………………..………………… Angle Globe Valve 
10.…………………….…………………………………….…… On-Off Angle Globe Valve 

11..……………………….…………………………………………………………… Check Valve 
11….…………………………..…………………………………………………… Relieve Valve  
11…..……………………………..………………………………………… Excess Flow Valve 
11....….…………………………………………………………........ Quick Flushing Valve  

12-13………………….………..High Pressure for Refinery and Power 
12…….………………..………………………………………………………………. Gate Valve 
12….……………….…..………………………………………….………………… Globe Valve 
13....……………….…………………………………. Swing & Tilting Disc Check Valve 
13….………………….…………………………………… Strainers & Pressure Test Cap 
13….………………….……….………………………..…….. Piston & Stop Check Valve 
13...…………………….…..…………………………………………………… Compact Valve  
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         Minimum Flow Valve 
 )شیر محافظت از پمپ(

 :ARV  مشخصات
 ن خط اصیل و خط بای پس ،باتوجه به حداقل جریان خروجی  پمپ ل مکانییک خودکار جریان بی 

 کنتر

  برای محافظت ازپمپ در برابر قطع جریان خروجی پمپ سیستم ایمن و قابل اعتماد 

  یکطرفه  و فلومتر ل، شت 
 جایگزین هوشمندانه ای  از شت  کنتر

 
 

 :کاربرد
 پمپ های گریز از مرکزفشار باال  :   پمپ آب تغذیه بویلر  BFW ، 

  ..وگایه و  پمپ های نفتر و نت 
 

 مزایا: 
ی از آسیب دیدن پمپ و در اثر کاویتاسیون  . 1 به قوچ( و گرم شدن بیش از حد پمپ. جلوگت  ن خروجی پمپ )ضن به ناشی از بسیر  ،ضن
ه . 2   و  مخزن ذخت 

ل ، شت  های یک طرفه ، فلومتر
 نظت  شت  های کنتر

اتر ن  عدم نیاز به تجهت 
ل مکانییک  خودکار جریان و عدم بازگشت جریان .  . 3  کنتر
ات و نیاز به فضای کوچک .  . 4 ن  ضفه جوتی در هزینه ، تجهت 
 ال ایمتن با . 5

 
  

 

(: ARVمقایسه با روش  های دیگر) عدم استفاده از شت  
 برگشت جریان ثابت: 

ه  عالوه بر شت  برگشتر که روی خروجی پمپ قرار گرفته یک مخزن  ذخت 
وجود دارد که زماتن که جریان کم میشود، جریان بای پس به عنوان یک 

 نشتر به مخزن عمل یم کند. مست  
 باالتی میباشد. 

 این عملیات به صورت مداوم ، ناکارآمد و با هزینه عملیاتر
 

ل جریان بای پس:   شت  کنتر
ل که در خط بای پس است و به دتی سنجی که در  یک شت  کنتر
ل جریان را بسته و  خروجی پمپ قرار دارد متصل است، شت  کنتر

تا به مخزن بازگردد و حداقل جریان جریان بای پس را باز میکند 
ن شود.   ورودی به پمپ تامی 

میباشد.  ات،نگهداری و تعمت  ن ن تجهت   نیاز به رسمایه زیاد برای تامی 
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         Blind Deblind Valve 
(بالیند دیبالیند)شیر  

  مقایسه فتن قطع کردن جریان خط لوله
روش مکانییک                                                                                            الین بالیند ولو               

   
 ساعت ( 12 قلزمانتی درعملیات مکانییک و بهره برداری )حدا . 1

 عملیات مکانییک و بهره برداری . 2
ی

 پیچیدگ

 نیاز به کاهش فشار و دما  . 3

اتر  . 4 ن  ، مکانییک و تجهت 
 هزینه ی زیاد عملیاتر

ات  . 5 ن  و تجهت 
 ریسک باال برای صدمات انساتن

ات  فراوان . 6 ن  و تجهت 
وی انساتن  نیاز به نت 

 سیال در سایت هنگام کار  . 7
ی

 ریزش یا پاشیدگ

 استفاده از گسکت یا آب بند جدید  . 8

  نیاز به تخلیه لوله از مواد قابل اشتعال . 9

 کردن مست  با ازت     O2 freeنیاز به  . 10

 ل و بعد از فلنج بنیاز به بالک ولو ق . 11

و و ایجاد تنش  به لوله  هنگام کار  . 12  انتقال نت 

 

 

 

 دقیقه ( 3عملیات بهره برداری رسی    ع و یکنفره ) حداکتر  . 1

ایط سخت فرآیندی )دما  . 2 طراج ساده و مناسب برای رسی

 ( Cl. 150-2500 ”36-”1 و فشار باال

 عدم نیاز به کاهش فشار و دما  . 3

ات . 4 ن  ضفه جوتی در هزینه خط تولید ، عملیات و تجهت 

 ایمتن باال  . 5

ات  . 6 ن سهولت در عملیات بهره برداری و عدم نیاز به تجهت 

 وی انساتن و عملیات مکانییک ، نت  

 باال و بدون ریزش یا  . 7
ی

سیستم آب بندی با یکپارچیک

 در سایت  و 
ی

 خط %100بسته شدن پاشیدگ

 سهولت در تعمت  و نگهداری و تعویض سیل ها . 8

کردن مست  با ازت و    O2 freeعدم نیاز به تخلیه لوله ،  . 9

 
ن
 عدم نیاز به بالک ولو اضاف

و به لوله  هنگام کار . 10  عدم انتقال نت 

وی دوگانه . 11  تکنولوژی قفل نت 

ل شده با فشار .12 الکینگ کنتر  اینتر

 
OPERATION OF A SWING TYPE 

 
OPERATION OF A SLIDE TYPE 
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           Butterfly valves 
(شیرهای پروانه ای)  

 عملکرد  : 

ل جریان است. در حالت بسته، دیسک عمود بر جریان و به صورت آببندی است.  برای راهاندازی، توقف ، تنظیم و کنتر

 وقتر دسته 90 درجه به عقب چرخانده شود ، دیسک از سیت  شت  دور شده و خود را به موازات جریان قرار یم دهد. 

 

 

   :مزایا

 عملکرد رسی    ع، نیاز به زمان کمتر  . 1

  کاربردگوناگون به علت قیمت ارزان . 2

ن  و  عدم نیاز به تکیه گاه . 3  نیاز به فضای کم ،  وزن پایی 

 االبافت فشار کم ، قابلیت کار در فشار و دمای بسیار  . 4

ه بودن سایز ولو ها و قابلیت انتقال سیاالت با  . 5 گستر

 حجم زیاد

نصب آسان و فوري و قابلیت نصب در حالت های  . 6

، عمودی و مایل  مختلف افقر

ات و  . 7 چرخه عمر طوالتن ، ضفه جوتی در هزینه تعمت 

قابلیت تعویض آسان الستیک آببندی یا همان الیتن 

 :کاربرد

 نشاتن و مکش و انواع صنایع مختلفهای مایعات، بخار، رسمایش، رسمایش آب، هوا، گازها، آتشدر رسویس قابل استفاده

ن شت  با نشیمن ، ایمتن میباشد. همچنی   که حامل مواد هاتی تواند در جریانگاه غت  فلزی یماز قبیل نفت و گاز، صنایع غذاتی

  .باشند استفاده شودشیمیاتی یا خورنده یم
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          Lift Plug Valve 

(شیر سماوری)  
 
 

   عملکرد: 
اهرم یا چرخ دستر درجه  90جریان عبوری سیال باچرخش 

، قطع و وصل میشود. هنگایم که حفره یا قسمت خایل  شت 
د ،شت  باز و هنگایم که  ( در جهت جریان قرار بگت  پورت )توتی
د شت  بسته میشود. عملکردی  حفره عمود بر جریان قرار بگت 

 شبیه  به شت  توتی دارد. 

   
 

 مزایا: 
 عمر طوالتن و ماندگاری باال . 1
 بدون نیاز به جدا شدن از خط لوله  سهولت در نگهداری ، تعمت   . 2
 های فرسایشی و ایمتن باالالعاده در برابر آسیبمحافظت فوق . 3
ی از تجمع مواد جامد در دهانه . 4 و سیت ، که باعث سایش  جلوگت 

 .و نشتر میشود
 و زمان  عملکرد باال ، بهره وری اقتصادی و ضفه جوتی در هزینه . 5
 عدم نیاز به روغن کاری . 6
طراج قوی و بسیار ساده ، دارای ابعاد کوچک و آببندی قابل  . 7

 قبول 
ل ساده جهت باز و بسته کردن جریان . 8  کنتر
 مقاوم در دما و فشار باال و دارای حداقل افت فشار جریان . 9
 قابلیت انحراف مست  در صورت استفاده از ولو چندرایه . 10

 

 
 
 

 
  :  کاربرد

سیاالت  برای  مایعات و گازهای دارای مواد جامد،
 متبلور کننده، ویسکوز و دما باال  و ساینده 

 صنعت نفت و پاالیش:  . 1

 lefinO-Ethylene –Cracking  

 Coking Units 

 Catalyst  F.C.C. Units 

 Slurry Oil 
 حمل و نقل و توزی    ع:  . 2

 Pipelines 

 Tank Farms 
 :صنعت فرآیندهای شیمیاتی  . 3

 Polymer Plants 

 MDI Units 

 High Temperature Services 
 دریاتی و ساحل . 4
 معدن  . 5
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 :انواع 
 

  Lubricatedپالگ ولو روغنکاری شده   . 1
کند، کاری یمشت  را بدون نیاز به جداسازی روغن کنند که به صورت مداوم و پیوسته سیتکاری استفاده یماز سیستم روان

ن شت  به گشتاور کمباعث کاهش نشتر شده و هم و یابد ( افزایش یمSeatبنابراین طول عمر )  تری نیاز دارد. چنی 
 

    lubricated-Non   پالگ ولو بدون روغن . 2
وشییم استفاده یمروی پالگ ، نیازی به روان PTFEبه دلیل پوشش  ، زماتن شوند کاری ندارند. در صنایع شیمیاتی و پتر

ند که روان  کننده )مانند گریس( به فرآیند رسایت نکند.  موارد استفاده قرار میگت 
 

 پالگ ولو با درگاه چندگانه . 3
ن وجود دارند. های متفاوت ، مجرا در پالگ مخرویط به شکل مستطیل ، اما در مدل  در مدل های کروی و لوزی نت 
 وجود دارند، و مجراتی را که بزرگتر یا مساوی مساحت لوله پالگ

ن  آورند. باشد را به وجود یمهای مخرویط نت 
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          Control Valve 

(شیر کنترلی)  
 

 مانند گاز، بخار، آب یا 
ر
یل با عبور سیاالت نظیم ترکیبات شیمیاتی ، فشار یا نرخ جریان فرآیند را به صورت اتوماتیک تشت  کنتر

 .یم کند و برای فشارهای مختلف قابل استفاده میباشد
 

 :ایمزا
  انیجر  تیو هدا میتوقف، تنظ ،یراه انداز  

  ل   فشار میتنظ ا یکنتر

  نهیدر هز  تی و آب،ضفه جو یکاهش مرصف انرژ 

  و نصب آسان کیاتوماتکارکرد به صورت 

 انیاز برگشت جر  یت  جلوگ 

  
ی

 ت  رسوب در مس ا ی عدم گرفتیک
 

 

 :بدنه انواع
 Straight Pattern))  میمستق یالگو  یها ت  ش . 1
   ( Way-3) سه طرفه یهات  ش . 2
   (Diverter)ورترید یها ت  ش . 3
ن پا خروجی  یهات  ش . 4    (Bottom Outlet)   یی 
   (Quench) یها ت  ش . 5
   (HP Angle)فشار باال یا هیزاو  ت  ش . 6
   (LDPE) یها ت  ش . 7

 

 
 

ل الگوی مستقیم های کنتر  :  شت 
 کیج  لبا کنتر  ، همراهبرای کاربردهای فشار کم و متوسط 

ل   V دیسک سهیم سوراخ دار و پورت،و عناض کنتر
 

های زاویه ای  : شت 
 کیج  لبا کنتر همراه  ،برای کاربردهای فشار کم و متوسط

ل دیسک های چند مرحله ای یا سهموی ، و عناض کنتر
 خروجی ،کاهش Vساده، سوراخ دار و پورت

ی
فرسودگ

 .ایقعبا ورود جریان از باالی دیسک یا استفاده از ، شت  

 
 
 
 
 

 : های سه طرفه با عملکرد دیورتر یا ترکیتی شت  
ن یم کند   ترتیب دیسک و جهت جریان تعیی 

کدام کاربرد در نظر گرفته   شت  برای  که 
 .شده است

 

 

 
های  یل و دیسک های سهموی که داخل مخزن باز یم شوند . : Bottom Outletشت  ل کیج و المان های کنتر  با کنتر

های زاویه ای   با تریم چند مرحله ای ، برای کاربردهاتی با محیط های بسیار فرساینده. :  HPشت 

 در بدنه و یک محیط  .کاربردهاتی که نیاز به کاهش فشار و دما به طور همزمان دارند  برای : Quenchشت  
ن
از طریق یک اتصال اضاف

خنک کننده ، به طوری که به خوتی با محیط خط اصیل مخلوط یم شود و اجازه نیم دهد فرسایش توسط محیط خنک کننده بر روی 

د  .دیوارها صورت گت 

بار .ترتیب سیت، کانتور دیسک و فضای اطراف ساقه و قطعات  300بار به  3600کاهش فشار از   برای: LDPEشت  تخلیه ، شت  

ن یم کند.   را تضمی 
 دیسک دوام طوالتن
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:BONNET AND PACKING TYPES 

 

 .  آب بندی بدون نشتر ، تعمت  نگهداری آسان، برای ضفه جوتی بیشتر
  کاپوت، برای کاهش حرارت. جداسازی  

 
.  V-ringبندی بسته فته با بارهای داخیل فتن   خود تنظیم پیشی

 

   
Self Re-Adjusting V-Ring Packing System       Bonnet Isolation Part         Leakage free Bellows Seal       

 

یل و انواع سیت ها:   عناض کنتر
 

ل  : عناض تریم کنتر
یا  V شامل دیسک های سهموی استاندارد، سوراخ دار و درگاه 

ن  کیجدیسک های   ل استوانه ای و همچنی 
دار با عنرص کنتر
 . دیسک های سوراخ دار کانتور 

برنامه های کاربردی با  برای تریم های چند مرحله ای
  . مستعد کاویتاسیونو فشارهای دیفرانسیل باال 

  : دار سوراخهای دیسک
های سییم محصور شده ای، شبکهای و چند مرحلهمرحلهتک

برای کاهش سطح نویز  ای روی خروجی شت  یا صفحات روزنه
 . با کاربردهای گازی یا بخار 
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ی یم کند.دارای نصب و نگهداری سیت ترجیج:  ه دار که از شل شدن ناخواسته سیت جلوگت   سادهیک سیت گت 

وهای محرک استفاده یم شود کهدیسک با اکوالیزر فشار:  رینگ های  برای کاربردهای بدون جامدات یا سیاالت متبلور، برای کاهش نت 
 .پیستون به عنوان آب بند و هدایت صحیح توسط حلقه های راهنما انجام یم شود

 : ایط شدید مانند کاربردهای خدمات ساینده یا فرسای فلزات سخت مقاوم یا مواد رسامییکبرای سیت رسامییک و دیسک ترکیتی  .شی در رسی

 
Preferred Seat Execution               Disc with Pressure Equalizer       Ceramic Seat and Disc Combination 

 کاهش رس و صدا: 
 

 
 صفحات اوریفیس: 

منفذی در خروجی شت  برای افزایش صفحه 
 .فشار و کاهش نویز

 
 : دیسک های چند مرحله ای

 های ستاره دار یا تریم های سخت شده سیت با 
 .کاربردهاتی با فشارهای دیفرانسیل باال  برای

 

 
 : های جریان کنندهتقسیم

Perforated Cage  &  Wire Netting 
باالترین  با سیال زماتن که  از رس و صدا، یت  جلوگ یبرا

ین مقطع جریان ن   (رسعت خود در کوچکتر و سیت بی 
شود  های جریان استفاده یمکنندهاز تقسیم، یم رسد )دیسک 

و باعث   کنند های گاز یا بخار را از هم جدا یمکه جریان
 .میشودسطح نویز  کاهش
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      High Pressure Valves for Chemical Plants 

شیر های فشارباال برای کارخانه های شیمیایی( )
 
ل در کارخانه متن یخاموش و روشن کردن، ا یبرا  تی هات  ش  510تا  یبار و دما 700تا  یفشارها یبرا)فشار باال  تی ایمیش یهاو کنتر

 :که شامل  باشد یم (گراددرجه سانتر 

 shut off valves such as shut-off and piston check valves and excess flow valves  

 control and safety valves such as relief valves 

 form fittings such as angle, T-pieces, connection pieces, lense gaskets, flange 
 

 (High Pressure Angle Globe Valve)   دار فشار باال هیزاو  یکرو   یهات  ش : 
 
 
 
 

ه ساق قیاز طر  توسط چرخ دستر  از یمورد ن گشتاور 
به  نگیپلکو   قیاز طر  تی شود. ساقه باال یم د یتول تی باال

را  یور مح یو ت  ن نگیمتصل است. کوپل تن ییساقه پا
ن و ساقه پا دهد بدنه یم تیفقط به س چرخد  نیم یی 

ود. ش طول عمر آببند ها یم شیامر باعث افزا نی،که ا
ن ساقه باال و پا شده از مواد مقاوم در برابر  تهساخ یی 

 
ی

 ،یکیتوانند الکتر  هستند. محرک ها یم خوردگ
 .باشند کیدرولیه ا ی کیپنومات
 
 
 
 
 

 

 

On-Off Angle Globe Valves  

است.  مخرویط سیت طراج یدارا چهیتکه است. در  کی تن ییخاموش/روشن است. عنرص خاموش کننده و ساقه پا شت  از نوعنوع  نیا
ن رزوه یم تی فلنج ها یفلنج ها رو   شوند.  با وارسی لتن
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high Pressure Check Valve      فشار باال کطرفهی ت  ش 
 

 
 

 یپ  کطرفهی ت  ش
ن
از  یت  وگجل یبرا متن یا ستمیبه عنوان س ستوت

 یهات  شود. ش فشار باال استفاده یم یلوله ها در  برگشتر  انیجر 
 یچک پ

ن
قل  داخل لوله به طور مست طیتنها با استفاده از مح ستوت

  ت  کنند. ش  کار یم
ن
ز وجود داشته باشد در حالت با انیکه جر   تا زمات

شود  یم ت  باعث بسته شدن ش برگشتر  انیر شود و ج نگه داشته یم
سور  لی. به دل ن  پمپ ، رسعت باز شد ا ینصب بودن در پشت کمتی

به د  کند.   یم یت  جلوگ سکیکم آن از هرگونه ضن

High Pressure Relieve Valve  شت  تخلیه فشار باال

 

 
 

ها این   هاتی  در لوله کشی  ،در کاربردهای شیمیاتی فشار باال  شت 
ن تر تغیت  یم کنند،  که از فشارهای باالتر به فشارهای پایی 

عملکرد آن شبیه یک شت  اطمینان است اما  .استفاده یم شوند
 . بار  45برای حداکتر فشار دیفرانسیل 

آببندی در خارج از بدنه میباشد.  

Excess Flow Valve    
ن
 شت  جریان اضاف

 
 در کارخانه های شیمیاتی با فشار باال  شت  

ن
های جریان اضاف

ل نشده محیط از لوله های  ی از جریان کنتر برای جلوگت 
هاتی هستند که به طو  و شکسته استفاده یم شوند  ر شت 

سفارشی طراج و تنظیم یم شوند و مخصوص کاربرد 
فعال یم عملکرد خاموش کردن شت  زماتن  .مربوطه هستند

ن شده بیشتر  ان از پیش تعیی  ن شود که رسعت جریان از مت 
تنها با  .عمل خاموش کردن بسیار رسی    ع و فوری است .شود

، یم توان دوباره  ن ورودی و خروجی شت  یکسان کردن فشار بی 
   .شت  را باز کرد

 

Quick Flushing Valve  شت  فالشینگ رسی    ع 

 

 
 

های اده با فشار باال استف تی ایمیش یفالش در کارخانه ها شت 
 عتبه رس  د یشود که در آن لوله ها و مخازن تحت فشار با یم
 بسته است.  چهیشوند. در  بسته تحت فشار باال و 

ً
معموال

 نکند. با فشار داد  ساقه کار یم یاهرم رو  کیسوپاپ توسط 
  ماتن شود. تا ز  به رسعت باز یم چهیاهرم ساقه بلند شده و در 

ها  ر  ماند. با  که اهرم فشار داده شود، سوپاپ در حالت باز یم
از  یت  جلوگ یبندد. برا را یم چهیکردن اهرم، فتن به رسعت در 
ست که ا مجهز به چرخ دستر  ت  هرگونه استفاده نادرست ، ش

 کند.   را در حالت بسته فراهم یم چهیامکان قفل شدن در 
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 )شیر های فشار قوی برای نیروگاه ها و پاالیشگاه ها(           
 
وش شگایهی،پاالوگایهت  ن یکاربردها  یبرا ا یمیو پتر   دما عی    رس  اتیت  سخت مانند دماو فشار باال و تغ طیدر رسی
 

 : (High Pressure Gate Valves)با فشار باال یدروازه ا یهات  ش
 

 و اختالف  الیس انیجر  جهیبه ساقه و در نت جانتی  یو ت  رس ساقه در بدنه از انتقال ن طراج
ن گوه در جر  فشار ناشی  ت مواد نش جهیو خم شدن ساقه و در نت ند یفرا انیاز قرار گرفیر

  .کند  یم یت  جلوگ

 از  متمرکز از محرک به گوه ی و ت  انتقال ن  قیباز و بسته شدن را از طر  یالزم برا یو ت  ن
ن ساقه تضم قیطر   .کندیم ی 

  و خروجی  یدر طرف ورود تیس یحلقه ها یباال رو  یر یبا انعطاف پذ کپارچهیاتصال، 
ن مطلق را تضم متن یا   .کند  یم ی 

  ن گوه را تضم  قیدق تیراهنما در بدنه ، اصطکاک کم و هدا لیر   .کند  یم ی 

  اده در صورت استف ، حتر  تیس عیوجود سطوح وس لیبدل و عمر طوالتن  ایمتن حداکتر
  .باال لیفرانسیمکرر تحت فشار د

 ود شدن گراف یت  جلوگ ن در شکاف ب تیاز اکستر الهک پوشش و بدنه توسط آببند ها و ک ی 
 .ضد زنگ یفوالد یها

  فشار عی    مکرر و رس  اتیت  آببند ها در تغ حداکتر سفتر. 

 اجزاء متن یسطح ا نیو با باالتر  ت  ش جیرا یبر اساس استانداردها طراج . 

 یها نگیتی باال  توسط بل یباربر  تیباظرف باتن یمهره ساقه ساخته شده  از برنج و پشت 
  تیفیباک سوزتن 

  
ی

ن و عدم از ب تی آب و هوا اتت  و تاث محافظت از مهره ساقه در برابر آلودگ ن  ی   روان  رفیر
 .یکننده ها توسط آببند حلقه ا

 ود مجهز کردمحد چیسوئ یبه فرستنده ها توان به راحتر  را یم یکیمکان تینشانگر موقع. 

 ا یدارا  . یو نگهدار  ت  آسان در تعم طیرسی
 

 : (High Pressure Globe Valves) با فشار باال یکرو   یهات  ش
 

 ار یبس سوزتن  یها نگیده شده است. مهره ساقه از برنج ساخته شده و با کمک بلتی یپوش سکید یرو  یدر بدنه و سطح آب بند تیس
  یحلقه ا یشود. آبنند ها محرک یم یوهات  شود که باعث کاهش ن نصب یم تیفیو باک دار یپا

ی
آب و  اتت  أثو ت در مهره ساقه از آلودگ

ن کند و از از ب  هوا محافظت یم ن روان کننده جلوگ ی   چیسوئ یرستنده هابه ف توان به راحتر  را یم یکیمکان تیکند. نشانگر موقع  یم یت  رفیر
 در آنجا ذکر شد.   تی ای، با تمام مزا یدروازه فشار قو  یهات  به ش هیمحدود مجهز کرد. شب

ً
 که قبال
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 (HIGH PRESSURE SWING & TILTING DISC CHECK VALVES) 

 

 

دنه ب وارهید که از شفت   کشامل ی ساختار شت  یکطرفه
ی از نصب  یبرا  ت نش آن استفاده شده و باعث جلوگت 
 اهرم به شفت متصل یم کی قیاز طر  سکیشود. د یم

تواند به طور  یم دارد  خایص یشود که تحمل محور 
 را  و حداقل نشتر  د ت  قرار گ هبدنسیت مطلوب در مقابل 

ن تضم ن پ کی. کند   ی  ی از  ی   ،کدیس چشیپ برای جلوگت 
ن ب،  الیس انیاز جر  ناشی  ر که د  قرار دارد  سکیاهرم و د ی 

 .شود یم یکیمکان یها بیبه آسمنجر صورت نبود آن 

 
 

PRESSURE PISTON CHECK VALVE & 
STOP CHECK VALVE 

 

HIGH PRESSURE STRAINERS & 
PRESSURE TEST CAPS 

 

 
 

HIGH PRESSURE COMPACT VALVES 
ده، بدون پوشش و قابل بازرش و تعمت    .و نگهداری ساختار ساده، قوی، فشی

 


