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 سوپاپیراهنمای نصب و نگهداری شیرهای 

 راهنمای نصب

  سیال شیمیایی  شار ، دما و خواص  ساس ف سب بر ا شیر منا صول اطمینان از انتخاب  ح

 سیستم

  عدم ضربه خوردگی سطوح تمیز بودن و از  تای کامال بازرس وبدنهقبل از نصب سطح فلنج

 . اطمینان حاصل شود فلنجها

  اطمینان از عدم ورود اجسام خارجی به داخل بدنه 

  اطمینان حاصل نمایید . از سفت بودن پیچ و مهره های محل اتصال بدنه به درپوش 

  . از صحت باز و بسته شدن شیر اطمینان حاصل کنید 

 برابر سیال عبوری برای آببندی خط لوله و  از گسگت مناسب از نظر دما ، فشار و مقاوم در

 فلنج استفاده شود .

  . در هنگام نصب شیر در حالت بسته باشد 

  . نصب شیر به حالت عمودی باشد 

  سبب صورت عدم توجه به ان  شخص میکند در  صب را م جهت پیکان روی بدنه جهت ن

 عدم عملکرد شیر میگردد . 

 

 

 راهنمای نگهداری 

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

 خودداری شود . 

 . جهت بلند کردن انفرادی شیر هیچگاه از فلکه یا گیربکس این کار انجام شود 

  ها در انبارهای مسممقو و که عاری از هرگونه گرد و ابار ، دور از نور باد و  سمموپاپی

 باران نگهداری شوند .

 حصوالت قبل از نصب کامال سالم نگهداری شوند . شیرینگ م 

  در صورت تست حتما شیرها خشک شوند تا در صورت سرد شدن هوا از انجماد و

 .  در نهایتا آسیب به شیر جلوگیری شود 

 نکات مصرفی

  شتاور بیش از حد فلکه ست .گ شده ا شخص  شدن با فلش روی فلکه م سته  جهت باز و ب

 آب بندی میشود .  باعث آسیب به زبانه و عدم
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