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 کشوییراهنمای 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

 لکرد آن مطمئن شوید. یر را باز و بسته نمایید تا از عمقبل از نصب ش 

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

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

 بسته بودن شیر در هنگام نصب  اطمینان از 

  استفاده از گسگت مناسب از نظر دما و فشار و مقاوم در برابر سیال عبوری  

  نصب گردند . به صورت عمودی باید شیرها 

 

 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 

  . شیرهای زبانه فلزی به صورت کامال بسته انبارش شوند 

  . شیرهای زبانه الستیکی به صورت کامال باز انبارش شوند 

  باد و باران  ،از قرار دادن شممیرآالت در فیممای باز و در مترب تابر نور خورشممید

 ری شود . خوددا

 نکات مصرفی

  از شیرهای کشویی نباید برای تنظیم جریان استفاده شود ، زبانه باید یا کامال باز یا

  .  کامال بسته باشد . جهت باز و بسته شدن با فلر روی فلکه مشخص شده است .

  . گشتاور بیر از حد فلکه باعث آسیب به زبانه و عدم آب بندی میشود 

 شیرهای ستفاده نمودن  سیاالت  EPDMرینگ آب بندی  با شوییک ا هیدرو برای 

 کربنی مجاز نمی باشد . 
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