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 زبانه فلزی یکطرفهراهنمای نصب و نگهداری شیرهای 

 نکات مصرفی

  سیر شیرهای شت جریان به خط لوله جلوگیری میکند. معموال در م یکطرفه از برگ

  پمپ اصلی بکار گرفته میشود . 

  . قبل از هر گونه تعمیر و سرویس روی شیر بایستی فشار خط کامال قطع گردد 

  شیرهای ستفاده نمودن  سیاالت هیدرو  EPDMرینگ آب بندی  یکطرفه باا برای 

 کربنی مجاز نمی باشد . 

 راهنمای نصب

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

 سیستم

  تمیز بودن و عدم ضربه خوردگی سطوح 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 

  . لوله های قبل و بعد شیر هم محور باشند 

  میلیمتر باشد که بتوان یک گسکت بین  2فاصله بین فلنج شیر تا فلنج لوله نباید بیشتر از

 فلنجها جازد . 

 . شیرها هم به صورت عمودی هم به صورت افقی قابل نصب هستند 

 راهنمای نگهداری 

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

 خودداری شود . 

  شیرها نباید در محیط باز و در مقایل ذرات گرد و غبار و نور و باد وباران به طوالنی

 قرار بگیرند . 

 شدن هوا از سرد  صورت  شوند تا در  شیرها باید کامال خشک  ست  صورت ت یخ  در 

 زدگی و آسیب به قطعات داخلی ، درپوش و بدنه جلوگیری شود . 

 ت گرد و غبار بر روی شممیرینگ محصممول تا هنگام نصممب جهت حفانت از نشممسمم

 سالم نگه داشته شود . ،  محصول
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