

راهنمای نصب و نگهداری شیرهای پروانه ای ویفری اهرمدار



راهنمای نصب



خودداری شود .

ح صول اطمینان از انتخاب شیر منا سب بر ا ساس ف شار  ،دما و خواص شیمیایی سیال
قبل از نصب سطح فلنج و الینر کامال بازرسی تا عاری از هرگونه گرد و غبار و موادخارجی





قبل از نصب شیر را باز و بسته نمایید تا از عملکرد آن مطمئن شوید.





باشد .

از اهرم شممیرهای ویفری و الگ یا گیربکش شممیرهای گیربکش دار برای جابجایی
استفاده نشود .
شیرینگ محصول تا هنگام نصب جهت حفاظت از نشست گرد و غبار بر روی الینر
محصول  ،سالم نگه داشته شود .



از سفت بودن پیچهای اتصال عملگر به شیر اطمینان حاصل نمایید .



قبل از نصب از عدم وجود اجسام خارجی در خط لوله مطمئن شوید .



شیر حداقل در فاصله  3تا  5برابر قطر خط لوله از محل نصب زانویی  ،سه راهی و صافی

از قرار دادن شممیرآالد در فیممای باز و در معرب تابش نور خورشممید  ،باد و باران
خودداری شود .

نصب گردد

نکات مصرفی




لوله های قبل و بعد شیر هم محور باشند .



در هنگام نصب شیرهای ویفری و الگ به هیچ عنوان از گسگت استفاده نشود .

شممیرهای پروانه ای برای عمل قطع و وصممل اسممتفاده می شممود بنابراین جز موارد
اضطراری باید به صورد کامال باز یا بسته استفاده شوند .



راهنمای نگهداری


از زنجیر یا کابل های فلزی جهت جابجایی اسممتفاده نشممود  ،زیرا باعآ آسممیب به
پوشش محصول میگردد .



سیستم

جهت جابه جایی از تسمممه اسممتفاده شممود  .از عبور دادن تسمممه از داخل شممیر

از شیرهای پروانه ای به هیچ عنوان درخطوط فا ضالب یا جریان با مواد معلق جامد
استفاده نگردد .



قبل از نصب  ،شیر در حالت نیمه باز باشد .

استفاده نمودن شیرهای پروانه ای با الینر و رینگ آب بندی  EPDMبرای سیاالد
هیدرو کربنی مجاز نمی باشد .
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