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شیرهاي کشویی زبانه الستیکی 

F5 و  F4 شیر کشویی زبانه الستیکی سري هاي

شیر کشویی ضد خوردگی 

شیر کشویی با نشانگر قطع و وصل

شیر کشویی دسته بلند

ANSI Class 150 شیر کشویی

شیرهاي یکطرفه 

شیر یکطرفه فنري

شیر یکطرفه توپی 

شیر یکطرفه دریچه اي

شیر تخلیه 

شیر آتش نشانی دفنی 

Y صافی نوع

شیر ویفري

سوپاپ مکش آب 

راهنماي بهره برداري، سرویس و نگهداري محصوالت

شبکه آب و فاضالب شهر سوخته 

قنات زواره 

نهر انتقال آب به طول 40 کیلومتر به معبد چغازنبیل 

شبکه 25 کیلومتري دفع فاضالب تخت جمشید 

قنات گناباد (مادر چاه به عمق 350 متر)

نهرآب تخت سلیمان تکاب 

نظام آبیاري شوشتر شامل؛ پل بند شادروان، بند میزان، 

بند گرگر، نهر داریون، آسیاب هاي آبی و قلعه سالسل

شبکه آبرسانی با لوله هاي سفالی در روستاي میالن اسکو

قنات دو طبقه اردستان (تنها قنات دو طبقه در جهان)

آب انبار میدان امیر چخماق

قنات کیخسرو به طول 70 کیلومتر (طویل ترین قنات) 

نام اثر 

سیستان و بلوچستان 

–اردستان  زواره 

خوزستان 

فارس 

خراسان

آذربایجان غربی 

خوزستان 

آذربایجان شرقی 

اردستان 

یزد 

گناباد 

محل

5000

5000

3400

2500

2500

1700

1700

1000

800

700

نامشخص

قدمت تقریبی 

(به سال)

لوله هاي سفالین آن موجود است. 

در حال بهره برداري 

موجود 

موجود

در حال بهره برداري

بخشی از آن موجود است. 

بخشی از آن در حال بهره برداري

می باشد.

در حال بهره برداري

در حال بهره برداري

در حال تبدیل به گنجینه 

در حال بهره برداري

توضیحات 

مقدمه 

تأمین و انتقال آب در ایران از سابقه بســــــــیار طوالنی برخوردار است. وجود ده ها سد، قنات و شبکه آبرسانی که از 

هزاران سال پیش بر جاي مانده نشـان دهنده تســلط بر طراحی، ساخت، مدیریت و بهره برداري سازندگان آن است که 

عالوه بر نقش حیاتی در پیدایش تمدن ایرانی، یادگاري ارزشمند از بناها، تأسیســـات و روش هاي آبیاري منحصـــر به 

فردي اسـت که در نوع خود میراثی گرانبها می باشـد. (نمونه هایی از این میراث ارزشــمند در جدول ذیل ارائه شــده 

است.)

شهرستان اردستان همواره سهمی شایان در این میراث کهن داشته و خاستگاه شـیوه هاي مبتکرانه طراحی سـازه هاي 

آبی و مدیریت منابع ارزشمند آب در اقلیمی کویري بوده است. 

صنایع ریخته گري اردستان سعی بر آن دارد تا با تلفیق سه گانه درونمایه هاي غنی فرهنگی منطقه، دانش، تخصــص و 

تجربه کارشناسان و کارکنان خود و ماشین آالت و فناوري مدرن، جایگاه گذشته را بازآفرینی نموده و محصـوالتی در حد 

و اندازه جهانی تولید و به بازارهاي داخلی و خارجی عرضه نماید. 
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Introduc�on 

With the aim of manufacturing industrial valves and iron/steel cas�ng products the Ardestan 

Industrial Cas�ng Company (AICC), located in the city of Ardestan, was established by its prominent 

and experienced founders in 1995. Benefi�ng from the exper�se of its professional human 

resources, u�lizing advance equipment and by taking advantage of modern laboratory facili�es, 

tes�ng and quality control system, the AICC has proceeded to produce a wide range of industrial 

valves, different parts of motor vehicles and industrial machineries made of gray and duc�le cast iron 

and steel. 

Mojab Ardestan is the Brand name for the con�nuously and consistently developing AICC products 

consis�ng a variety of valves used in the construc�onal and industrial fields. Mojab Ardestan is also 

proud to be the first manufacturer of the rubber Wedge Gate Valves Size DN 600 - DN450 in Iran. 

To ensure superior quality for its products and consolidate its ranking in domes�c and foreign markets, 

the AICC has so far succeeded to obtain the ISO9001:2015 Cer�ficate from Alliance, Iranian Na�onal 

Standards Organiza�on (ISIRI) Cer�fica�on, CE Nobel Cer�fica�on and Agricultural Ministry 

Cer�fica�on. Moreover, in order to maintain the customers' sa�sfac�on and trust, Ardestan Industrial 

Cas�ng Company is proud to guarantee its products for five years and provide customer services and 

support for 30 years. 

معرفی 

صنایع ریخته گري اردسـتان در سـال 1374، با هدف تولید انواع شـیرآالت صـنعتی و ریخته گري انواع قطعات چدنی و 

فوالدي، در زمینی به مســاحت یک میلیون متر مربع در شهرستان اردستان واقع در 118 کیلومتري شمال شرقی شهر 

اصفهان تأسیس و با توکل به خداوند متعال و بهره گیري از بیش از نیم قرن تجارب مؤسســــــین خود و برخورداري از 

دانش فنی کارشناسان مجرب، استفاده از ماشین آالت صنعتی منحصــر به فرد و تجهیزات پیشــرفته آزمایشـــگاهی و 

کنترل کیفیت، اقدام به تولید طیف وسیعی از انواع قطعات و شیرآالت صنعتی نموده است. 

سبد محصوالت این صنایع با نام تجاري موج آب اردستان شامل انواع صافی ها و شیرهاي:

قطع و وصل، یکطرفه، آتش نشانی با مسدود کننده انعطاف پذیر مربوط به صنعت آب و تأسیسـات بوده و به طور مداوم 

در حال توسعه می باشد. شایان ذکر است این صنایع با تولید شیر کشــــــــویی زبانه الستیکی DN450 و DN600 براي 

اولین بار در کشور، کامل ترین سبد شیرهاي کشویی زبانه الستیکی را ایجاد نموده است. 

رعایت استانداردها و الزامات کیفی سـرلوحه فعالیت هاي تولیدي ما بوده و اخذ گواهینامه هاي اسـتاندارد ملی ایران، 

استاندارد ISO9001:2015، گواهینامه CE، اخذ مجوز مصــرف در سامانه ها و پروژه هاي آبیاري تحت فشــار از وزارت 

جهاد کشاورزي و ارائه گارانتی 5 ساله براي کلیه محصوالت، نشان دهنده عزم ما براي تولید با کیفیت و در حد و اندازه 

جهانی می باشد.
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خط تمام اتوماتیک ریخته گري

Kunkel-Wagner 422 DFM AP
Automa�c Molding Line

CO₂ خط ریخته گري با ماسه

و کوره هاي القایی 3، 6 و 20 تن

Sand Cas�ng Line using CO₂
Industrial Furnaces with 

3, 6 and 20 Tons Capaci�es. 
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خطوط شات بالست و آماده سازي 

سطح جهت رنگ آمیزي 

Shot- Blast Machines

خطوط رنگ پودري الکترواستاتیک

Electrosta�c Paint Line 

خطوط ماشینکاري

Machining Line 

خط مونتاژ

Assembly Line
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تست هیدرواستاتیک

Hydrosta�c Test

آزمایشگاه مواد (متالوگرافی، 

کوانتومتري، سختی سنجی، و ...)

Laboratory (Metallography,
Quantometer, Hardness Tester, …)

سیستم کنترل 

فرآیند تولید و تجهیزات 

Products Quality Control System
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شیرهاي کشویی زبانه الستیکی

F5 و F4 شیر کشویی زبانه الستیکی سري هاي

شیر کشویی ضد خوردگی

شیر کشویی با نشانگر قطع و وصل

شیر کشویی زبانه الستیکی دسته بلند

ANSI شیر کشویی زبانه الستیکی

Rubber Wedge Gate Valves
Rubber Wedge Gate Valves Series F4 and F5

An�-Corrosion Rubber Wedge Gate Valves

Gate Valves with Open/Close Indicator

Extended Stem Gate Valves

Post Indicator / Post Plate Gate Valves
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PN10-16-25 (طول کوتاه و طول بلند) F5 و F4 شیر کشویی زبانه الستیکی سري هاي

قابل استفاده در کلیه تأسیســـات صنعتی، ساختمانی، آب و فاضالب، آب آشامیدنی، کشـــاورزي و سیاالت غیر خورنده تا دماي 80 

درجه سانتیگراد به منظور قطع و وصل جریان. 

طراحی منحصر به فرد اجزا (Trim) و مکانیزم استقرار و آب بندي محور (طراحی شده توسط صنایع ریخته گري اردستان) Ÿ

داراي قابلیت سرویس بسیار آسان، در کمترین زمان و بدون نیاز به جدا شدن شیر از خط لوله  Ÿ

(Heavy Duty Valve) داراي قابلیت استفاده در شرایط دفنی براي خطوط لوله زیرسطحی Ÿ

ISIRI3363 و DIN3352-4 طراحی و ساخت مطابق استاندارد Ÿ

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشتري مطابق با استاندارد درخواستی  Ÿ

DIN3202-1 مطابق استاندارد (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

بدنه، درپوش و کشـویی از جنس چدن داکتیل EN1563 (GJS400) براي فشــار PN10/16 و EN1563(GJS500) براي فشــار  Ÿ

PN25

 DIN53538-5 مطابق استاندارد EPDM روکش کشویی از جنس Ÿ

جنس میله محور از فوالد ضد زنگ 1.4021 مطابق با اسـتاندارد DIN17440 با رزوه رولینگ و کیفیت سـطح فوق العاده صـیقل  Ÿ

Burnishing در محل آب بندي به روش

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســـــــــی به روش الکترواستاتیک با ضخامت  Ÿ

DIN30677 حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

سري F4 از سایز DN50 تا DN600 و سري F5 از سایز DN50 تا DN300 تولید می گردد.  Ÿ

Rubber Wedge Gate Valves Series F4 and F5 PN10-16-25
The valve is used in industrial and construc�onal fields for on/off purposes of drinking water and non-
corrosive liquids with maximum temperature of 80�C. 
Ÿ The valve parts, spindle disposi�on mechanism and sealing uniquely designed by AICC. 
Ÿ Easy service with no need to detach the valve from the water line system
Ÿ Suitable for underground systems as heavy duty valve
Ÿ Designed and manufactured according to DIN3352-4 and ISIRI3363
Ÿ Flanges drilled according to EN 1092-2 and other standards upon request
Ÿ Flanges face-to-face length according to (EN558-1) DIN3202-1
Ÿ Body, wedge and bonnet made of duc�le iron EN1563(GJS400) for PN10/16 and EN1563(GJS500) 

for PN25
Ÿ Wedge rubberized all over with EPEM according to DIN53538-5
Ÿ Spindle made of stainless steel 1.4021 according to DIN17440 with rolled thread and ultra-

burnished sealing surface
Ÿ Inside and outside surfaces covered with a minimum of 250 micron epoxy electrosta�c paint 

coa�ng according to DIN30677
Ÿ Sizes DN50 to DN600 from series F4 and DN50 to DN300 from series F5 are available

D K CDN
Weight(Kg) F4

dPN
Bolts

Number Size
A B

(F4) (F5) (F5)

E(Short) E(Long) Handwheel

Weight(Kg)PN10 PN16 PN25

Weight(Kg)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380330

965

1130

1520

1765

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN/ فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

16 bar 24 bar

25 bar 37.5 bar

11 bar

Seal Test/تست آب بندي

17.6 bar

27.5 bar

GJS400

NBR

GJS400&EPDM

GJS400

1.4021

بدنه

درپوش

کشویی آببند

میله محور

اورینگ

Body

O-ring

Wedge

Cap

Spindle

نام قطعهMaterial / جنس Part Name
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PN10-16-25 شیر کشویی زبانه الستیکی ضد خوردگی

قابل استفاده در صنایع شیمیایی، تصـــفیه خانه ها، ایســــتگاه هاي کلرزنی، فاضالب هاي صنعتی و شهري، استخرها و 

انواع سیاالت اسیدي، آلی، قلیایی و ... تا دماي 80 درجه سانتیگراد به منظور قطع و وصل جریان 

طراحی منحصـــــــــر به فرد اجزا (Trim) و مکانیزم استقرار و آب بندي محور (طراحی شده توسط صنایع ریخته گري  Ÿ

اردستان)

داراي قابلیت سرویس بسیار آسان، در کمترین زمان و بدون نیاز به جدا شدن شیر از خط لوله  Ÿ

(Heavy Duty Valve) داراي قابلیت استفاده در شرایط دفنی براي خطوط لوله زیرسطحی Ÿ

ISIRI3363 و DIN3352-4 طراحی و ساخت مطابق استاندارد Ÿ

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشــــــــــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

DIN3202-1 مطابق استاندارد (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

 EN1563(GJS500) و PN10/16 براي فشـــار EN1563 (GJS400) بدنه، درپوش و کشـــویی از جنس چدن داکتیل Ÿ

PN25 براي فشار

Burnishing میله محور با رزوه رولینگ و کیفیت سطح فوق العاده صیقل در محل آب بندي به روش Ÿ

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســــــی به روش الکترواستاتیک با  Ÿ

DIN30677 ضخامت حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

طراحی و انتخاب جنس اجزا به خصـــوص الستیک روکش، اجزا الستیکی، مهره کشـــویی و میله محور بر اساس نوع  Ÿ

سیال عبوري از شیر و شرایط کارکردي به صورت اختصاصی صورت می پذیرد

قابل ارائه در کلیه سري هاي F4 و F5 (طول کوتاه و طول بلند) و شیر کشـــویی با نشـــانگر قطع و وصل (سایز ها و  Ÿ

مشخصات ابعادي مطابق جدول مربوط به مدل شیر انتخاب شده)

An�-Corrosion Rubber Wedge Gate Valves PN10-16-25
The valve is used for liquids flow on/off purposes in chemical industries, water purifiers chlorina�on 
sta�ons, municipal and industrial sewage, pools and great scope of corrosive liquids with maximum 
temperature of 80�C. 
Ÿ The valve parts, spindle disposi�on mechanism and sealing uniquely designed by AICC. 
Ÿ Easy service with no need to detach the valve from the water line system
Ÿ Suitable for underground systems as heavy duty valve
Ÿ Designed and manufactured according to DIN3352-4 and ISIRI3363
Ÿ Flanges drilled according to EN 1092-2 and other standards upon reques
Ÿ Flanges face-to-face length according to (EN558-1) DIN3202-1
Ÿ Body, wedge and bonnet made of duc�le iron EN1563(GJS400) for PN10/16 and EN1563(GJS500) 

for PN25
Ÿ Spindle made of stainless steel 1.4021 according to DIN17440 with rolled thread and ultra-

burnished sealing surface
Ÿ Inside and outside surfaces covered with a minimum of 250 micron epoxy electrosta�c paint 

coa�ng according to DIN30677
Ÿ Rubberized wedge, all rubber parts, wedge nut and spindle are designed and selected based on the 

kind of liquid and opera�on circumstances for each applica�on
Ÿ An�-corrosion Valves series F4 and F5 sizes DN50 to DN300 are available (Dimension specifica�on 

depends on each specific valve)

Viton Rubber

Special EPDM Rubber

Stainless Steel AISI 316

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN/ فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

16 bar 24 bar

25 bar 37.5 bar

11 bar

Seal Test/تست آب بندي

17.6 bar

27.5 bar
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Gate Valves with Open/Close Indicator PN10-16-25

The valve is equipped with open/close indicator and designed for liquid flows on/off purposes. 

Ÿ An�-Corrosion and normal valves series F4 and F5 (short and long) Sizes DN50 to DN200 are 

available.

Ÿ Designed and manufactured according to DIN3352-4 and ISIRI3363

Ÿ Flanges drilled according to EN 1092-2 and other standards upon request

Ÿ Flanges face-to-face length according to (EN558-1) DIN3202-1

Ÿ Body, wedge and bonnet made of duc�le iron EN1563(GJS400) for PN10/16 and EN1563(GJS500) 

for Pn25

PN10-16-25 شیر کشویی زبانه الستیکی با نشانگر قطع و وصل

طراحی شده جهت استفاده در موقعیت هایی که نیاز به مشـاهده وضعیت باز یا بسـته بودن شیر می باشد (طراحی شده 

توسط صنایع ریخته گري اردستان)

DN200 تاDN50  (طول کوتاه و طول بلند) و ضد خوردگی از سایز F5 ،F4 قابل ارائه در کلیه سري هاي Ÿ

ISIRI3363 و DIN3352-4 طراحی و ساخت مطابق استاندارد Ÿ

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشــــــــــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

DIN3202-1 مطابق استاندارد (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

 EN1563(GJS500) و PN10/16 براي فشـــار EN1563 (GJS400) بدنه، درپوش و کشـــویی از جنس چدن داکتیل Ÿ

PN25 براي فشار

D K CDN dPN
Bolts

Number Size
A B

(F4)

E

50

65

165

185

125

145

19

19

80 200 160 19

100
220 180

19

19

19
19

10-16-25
10-16

10-16

2"

3"

4"

2 1/2"

4 M16
4

M16

8 M16

8
M16

125

150

200

250 210
19

285 240 19

295 20

19

23

23

10-16

10-16

10
16

5"

6"

8"

8
M16

8
M20

8

12
M20

438 135

455

550
595

135

200

200

258

258

330

603
690
700
720
728

840

850

25
10-16-25

25

25

25

25 360 310 22 28 M24

150

170

180

190

200

210

230

235

270

300

340

190

220

250

23
19

28

2820 M24

M20

M24

8

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN/ فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

16 bar 24 bar

25 bar 37.5 bar

11 bar

Seal Test/تست آب بندي

17.6 bar

27.5 bar

GJS400

NBR

GJS400&EPDM

GJS400

1.4021

بدنه

درپوش

کشویی آببند

میله محور

اورینگ

Body

O-ring

Wedge

Cap

Spindle

نام قطعهMaterial / جنس Part Name

close

open
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Extended Stem (Direct Buried) Gate Valve PN10-16-25

Ÿ This valve is completely sealed from outside elements, and protected by an exterior coa�ng to 

resist corrosion. 

Ÿ Stem length is available to customer specifica�ons.

Ÿ An�-Corrosion and normal valves series F4 and F5 (short and long) Sizes DN50 to DN300 are 

available

Ÿ Designed and manufactured according to DIN3352-4 and ISIRI3363

Ÿ Flanges drilled according to EN 1092-2 and other standards upon request

Ÿ Flanges face-to-face length according to (EN558-1) DIN3202-1

Ÿ Body, wedge and bonnet made of duc�le iron EN1563(GJS400) for PN10/16 and EN1563(GJS500) 

for Pn25

Ÿ The remaining features of the valve depend on each specific model

PN10-16-25 شیر کشویی زبانه الستیکی دسته بلند

طراحی شده جهت سهولت بهره برداري از شیر در مواردي که وضعیت نصـــب شیر به گونه اي می باشد که دسترسی به 

آن دشوار است

(Direct Buried) داراي قابلیت نصب بصورت دفنی یا دفن مستقیم Ÿ

طول دسته بلندتر از موارد درج شده در جدول، بنابر نیاز مصرف کننده قابل تولید می باشد. Ÿ

DN300 تا DN50  (طول کوتاه و طول بلند) و ضد خوردگی از سایز F5 ،F4 قابل ارائه در کلیه سري هاي Ÿ

ISIRI3363 و DIN3352-4 طراحی و ساخت مطابق استاندارد Ÿ

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشــــــــــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

DIN3202-1 مطابق استاندارد (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

 EN1563(GJS500) و PN10/16 براي فشـــار EN1563 (GJS400) بدنه، درپوش و کشـــویی از جنس چدن داکتیل Ÿ

PN25 براي فشار

مابقی ویژگی ها مطابق مشخصات فنی درج شده در مدل شیر انتخابی  Ÿ

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN/ فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

16 bar 24 bar

25 bar 37.5 bar

11 bar

Seal Test/تست آب بندي

17.6 bar

27.5 bar

GJS400

NBR

GJS400&EPDM

GJS400

1.4021

بدنه

درپوش

کشویی آببند

میله محور

اورینگ

Body

O-ring

Wedge

Cap

Spindle

نام قطعهMaterial / جنس Part Name

D K CDN d
Bolts

Number Size

A
B

(F4)

E Weight With Handwheel(Kg)

سري 300سري 300 سري 500سري 500 سري 700سري 700 سري 900سري 900

50

65

165

185

125

145

19

19

80 200 160 19

100 220 180

19

19

19

19

2"

3"

4"

2 1/2"

4 M16

4 M16

8

M16

8

M16

125

150

200

250

300

250 210 19

285 240 19

295

24.5

19

23

23

23

23

5"

6"

8"

10"

12"

8

M16

8

M20

12

12

M20

135

135

200

200

258

258

330

403

478

400

455

350 22

150

170

180

190

200

210

230

250

270

340

400

19

20

M20

M20

8

670 870 1070 1270 14.5 16 17 18.5

695 895 1095 1295 17 18.5 20 21

723 923 1162 1362 26 27.5 29.5 32

740 940 1190 1390 28 30 32 34.5

830 1030 1280 1480 42 44 46.5 48.5

860 1060 1310 1510 46.5 48.5 51.5 53

980 1180 1430 1630 69.5 71.5 73.5 76

1160 1360 1590 1790 105.5 107 109 111

1270 1470 1700 1900 137.5 139 141 143
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Post indicator / post plate gate valve PN10-16-25
Ÿ The valve is used in fire safety systems, oil, gas, and petrochemical industries and power plants for 

on/off purposes.

Ÿ suitable for use with water and neutral liquids, to a maximum temperature +80 C. �

Ÿ Designed and manufactured according to DIN3352-4 and ISIRI3363

Ÿ Flanges drilled according to ASME B16.5 and other standards upon request

Ÿ Flanges face-to-face length according to (EN558-1) DIN3202-1

Ÿ Body, wedge and bonnet made of duc�le iron EN1563(GJS400) for PN10/16 and EN1563(GJS500) 

for PN25

Ÿ The remaining features of the valve depend on each specific model

Post Plate/Post Indicator با قابلیت نصب ANSI Class 150 شیر کشویی زبانه الستیکی

قابل استفاده در خطوط آبرسانی و سیسـتم هاي آتش نشـانی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و تأسیسـات  Ÿ

صنعتی.

مناسب جهت آب و سیاالت غیر خورنده تا دماي 80 درجه سانتیگراد و به منظور قطع و وصل جریان. Ÿ

ISIRI3363 و DIN3352-4 طراحی و ساخت مطابق استاندارد Ÿ

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد ASME B16.5 و در صورت درخواست مشــــــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

DIN3202-1 مطابق استاندارد (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

 EN1563(GJS500) و PN10/16 براي فشـــار EN1563 (GJS400) بدنه، درپوش و کشـــویی از جنس چدن داکتیل Ÿ

PN25 براي فشار

مابقی ویژگی ها مطابق مشخصات فنی درج شده در مدل شیر انتخابی  Ÿ

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN/ فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

16 bar 24 bar

25 bar 37.5 bar

11 bar

Seal Test/تست آب بندي

17.6 bar

27.5 bar

GJS400

NBR

GJS400&EPDM

GJS400

1.4021

بدنه

درپوش

کشویی آببند

میله محور

اورینگ

Body

O-ring

Wedge

Cap

Spindle

نام قطعهMaterial / جنس Part Name

1

1

1

1

D K C
DN

d
Bolts

Number Size
A B

(F4) (F5)

E(Short) E(Long)

50

65

135 150 250300152.4 120.6 19 19

135 170 270320177.8 139.7 22.3 19

200 180 280400190.5 152.4 23.8 19

200 190 300425228.6 190.5 23.8 19

258 200 325515254 215.9 23.8 22.3

258 210 350545279.4 241.3 25.4 22.3

330 230 400665342.9 298.4 28.4 22.3

403 250 450835406.4 361.9 30.2 25.4

478

290 _

_

_

_

_

500960482.6 431.8 31.7 25.4

595

310

1080533.4 476.2 35 28.4

660

330

1200596.9 539.7 36.5 28.4

730

350

1420640 577.8 39.6 31.7

965

390

1520698.5 635 26.5 31.7

1130

270

1765812.8 749.3 30 35

80

100

2"

3"

4"

2 1/2"

5/8"

5/8"

5/8"

5/8"

3/4"

3/4"

3/4"

7/8"

7/8"

1 1/8"

1 1/8"

1 1/4"

1"

1"

4

4

4

8

8

8

8

12

12

12

16

16

20

20

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

mm inch 22

3

2 3Standard EN1092-2 Standard EN558-1 (DIN3202-1) Standard EN805
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Check Valves

Spring Check Valves

Ball Check Valves

Swing Check Valves

شیرهاي یکطرفه

شیر یکطرفه فنري

شیر یکطرفه توپی

شیر یکطرفه دریچه اي
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Spring Check Valve PN10-16-25
Used in industrial and construc�onal fields and pumping sta�ons for one-way flow of potable water 

and non-corrosive liquids with maximum temperature of 80�C; prevents back flow of liquids and 

hammer effects

Ÿ Closing technique designed and Trimmed uniquely by AICC in order to prevent back flow of the 

liquid and its harmful and damaging impact

Ÿ Suitable for installing in different posi�ons (Ver�cally or horizontally)

Ÿ Drilling and dimension of flanges according to EN 1092-2 and other standards upon request

Ÿ Body made of duc�le iron EN1563(GJS400) for PN10/16 and EN1563(GJS500) for PN25

Ÿ Blocking Disk made of duc�le iron volcanized with EPDM according to DIN53538-5 perfectly 

resistant against hammer effects

Ÿ Flanges face-to-face length according to (EN558-1) DIN3202-1

Ÿ Spindle made of stainless steel 1.4021 according to DIN17440

Ÿ Spring made of stainless steel according to DIN17440

Ÿ Inside and outside surfaces of duc�le iron parts covered with a minimum of 250 micron epoxy 

electrosta�c method coa�ng according to DIN30677

PN10-16-25 شیر یکطرفه فنري

قابل استفاده در کلیه تأسیسـات صنعتی، ساختمانی، آب و فاضالب، آب آشامیدنی، کشــاورزي و سیاالت غیر خورنده تا 

دماي 80 درجه سانتیگراد به منظور جلوگیري از برگشت جریان سیال و ضربات قوچ (مخصوصاً در ایستگاه هاي پمپاژ)

طراحی منحصـــــــــر به فرد اجزا (Trim) و مکانیزم استقرار و آب بندي محور (طراحی شده توسط صنایع ریخته گري  Ÿ

اردستان)

قابلیت نصب در کلیه زوایا (عمودي تا افقی) Ÿ

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشــــــــــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

PN25 براي فشار EN1563(GJS500) و PN10/16 براي فشار EN1563 (GJS400) بدنه از جنس چدن داکتیل Ÿ

دیسک مسـدود کننده از جنس چدن داکتیل با روکش EPDM مطابق استاندارد DIN53538-5 کامالً مقاوم در برابر  Ÿ

ضربه قوچ

DIN3202-1 مطابق استاندارد (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

DIN17440 جنس میله محور از فوالد ضد زنگ 1.4021 مطابق استاندارد Ÿ

DIN17440 جنس فنر از فوالد ضد زنگ مطابق استاندارد Ÿ

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســــــی به روش الکترواستاتیک با  Ÿ

DIN30677 ضخامت حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

در زمان نصب و بهره برداري به جهت پیکان بر روي شیر توجه گردد Ÿ
HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN/ فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

16 bar 24 bar

25 bar 37.5 bar

بدنه

دیسک مسدود کننده

فنر

اورینگ

رینگ آب بندي

بوش برنجی

میله محور

نام قطعه

Body

Disc

O-ring

Spindle

Part Name

GJS400

GJS400 & EPDM

NBR

1.4021

1.4021

Material / جنس

32

76

126

174

21

34

425 370

430485 27.5

31

31 16 M27

192

130

M27
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Ball Check Valve PN10

The valve is used in industrial, agricultural and water line systems, potable water, pump sta�ons, 

municipal and industrial sewage for non-corrosive liquids with maximum temperature of 80�C

Ÿ This valve is exclusively designed by AICC to provide op�mum service and opera�on

Ÿ Usable ver�cally or horizontally (Minimum pressure neede for sealing in horizontal status 1.5 Bar)

Ÿ Self-cleaning property due to con�nuous movement of the ball

Ÿ Drilling and dimension of flanges according to EN 1092-2 and other standards upon request

Ÿ Flanges face-to-face length according to (EN558-1) DIN3202-1

Ÿ Body made of duc�le iron EN1563(GJS400) 

Ÿ Disk made of duc�le iron volcanized with EPDM rubber according to DIN53538-5

Ÿ Inside and outside surfaces of duc�le iron parts covered with a minimum of 250 micron epoxy 

electrosta�c method coa�ng according to DIN30677

Ÿ When installing valve, a�en�on should be paid to the direc�on of arrow on the body.

PN 10 شیر یکطرفه توپی Ÿ

قابل استفاده در کلیه تأسیســات صنعتی، کشــاورزي، آبرسانی، ایســتگاه هاي پمپاژ، آب آشامیدنی، فاضالب هاي  Ÿ

شهري و صنعتی و سیاالت غیرخورنده تا دماي 80 درجه سانتیگراد به منظور جلوگیري از برگشت جریان سیال 

طراحی منحصــــر به فرد محصــــول به منظور ایجاد قابلیت هاي سرویس و عملکرد بدون نقص (طراحی شده توسط  Ÿ

صنایع ریخته گري اردستان)

(0.5 Bar حداقل فشار مورد نیاز آب بندي در حالت افقی) قابلیت استفاده در وضعیت هاي افقی و عمودي Ÿ

قابلیت خود تمیز کنندگی به دلیل حرکت چرخشی گوي مسدود کننده در هنگام عبور سیال و عدم رسوب گیري Ÿ

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشـــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

DIN3202-1 مطابق استاندارد (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

 EN1563 (GJS400) پوسته از جنس چدن داکتیل مطابق استاندارد Ÿ

گوي مســـــــدود کننده از جنس آلومینیوم با روکش EPDM مطابق استاندارد DIN53538-5 کامالً مقاوم در  Ÿ

برابر سایش و ضربه قوچ

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســـــی به روش الکترواستاتیک با  Ÿ

DIN30677 ضخامت حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

در زمان نصب و بهره برداري به جهت پیکان بر روي شیر و نحوه اتصال در شبکه مطابق شکل روبرو توجه گردد ŸGJS400

NBR

GJS400

Al&EPDM

1.4021

بدنه

درپوش

رینگ آب بندي

گوي مسدود کننده

اورینگ

Body

O-ring

Cap

Ball Obturator

Back Seal

نام قطعهMaterial / جنس Part NameHYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN/ فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه
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 Swing Check Valve PN10-16

The valve is used in industrial, agricultural and water line systems, potable water, pump sta�ons for 

non-corrosive liquids with maximum temperature of 80�C

Ÿ Drilling and dimension of flanges according to EN 1092-2 and other standards upon request

Ÿ Flanges face-to-face length according to EN 558-1

Ÿ Body made of duc�le iron EN1563(GJS400) 

Ÿ The Blocking ball made of Aluminum volcanized with EPDM according to DIN53538-5 

Ÿ Inside and outside surfaces of duc�le iron parts covered with a minimum of 250 micron epoxy 

electrosta�c method coa�ng according to DIN30677

PN 10-16 شیر یکطرفه دریچه اي

قابل استفاده در کلیه تأسیسات صنعتی، کشاورزي، آبرسانی، ایستگاه هاي پمپاژ، آب آشامیدنی، و سیاالت غیرخورنده 

تا دماي 80 درجه سانتیگراد به منظور جلوگیري از برگشت جریان سیال 

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشــــــــــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

DIN3202-1 مطابق استاندارد (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

 EN1563 (GJS400) پوسته از جنس چدن داکتیل مطابق استاندارد Ÿ

 DIN53538-5 مطابق استاندارد EPDM دیسک مسدود کننده از جنس چدن داکتیل با روکش Ÿ

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســــــی به روش الکترواستاتیک با  Ÿ

DIN30677 ضخامت حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

در زمان نصب و بهره برداري به جهت پیکان بر روي شیر توجه گردد Ÿ

GJS400

NBR

GJS400&EPDM

GJS400

بدنه

درپوش

اورینگ

Body

O-ring

Cap

نام قطعهMaterial / جنس Part Name

Discدیسک مسدود کننده

رینگ آب بندي1.4021

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN/ فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

16 bar 24 bar

(F6)

10
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شیر تخلیه 

Discharge Valve
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PN6 شیر تخلیه

قابل استفاده در کشاورزي و آبخیزداري و استخرها به منظور قطع و وصل جریان سیال در انتهاي مسیر 

داراي گذردهی و دبی صد در صد برابر قطر اسمی شیر Ÿ

وزن سبک، قیمت مناسب، دوام عالی و سرویس و نگهداري بسیار آسان  Ÿ

امکان ارائه نمودار دبی - فشار براي تمامی سایزها Ÿ

EN1092-2 سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد Ÿ

EN1563 (GJS400) بدنه از جنس چدن داکتیل مطابق استاندارد Ÿ

DIN53538-5 مطابق استاندارد EPDM دیسک مسدود کننده از جنس چدن داکتیل با روکش Ÿ

جنس میله محور از فوالد ضد زنگ 1.4021 مطابق استاندارد DIN17440 با رزوه رولینگ Ÿ

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســــــی به روش الکترواستاتیک با  Ÿ

DIN30677 ضخامت حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

نوع نازل دار داراي قابلیت اتصــــــال به لوله هاي هیدرو فلو (انعطاف پذیر)، پلی اتیلن و فـــــلزي بصــــورت قابل  Ÿ

پیاده سازي (طراحی شده توسط شرکت صنایع ریخته گري اردستان)

Discharge Valve PN6

Usable for water flow on/off purposes in agriculture and pools as on irriga�on hydrant valve.

Ÿ Full bore valve (Seatless)

Ÿ Low price, light weight, reliable structure, easy service and handling.

Ÿ Body made of duc�le iron EN1563(GJS400)

Ÿ Disk  made of duc�le iron volcanized with EPDM rubber according to DIN 53538-5

Ÿ Inside and outside surfaces of duc�le iron parts covered with a minimum of 250 micron epoxy 

electrosta�c method coa�ng according to DIN30677

GJS400

GJS400&EPDM

1.4021

بدنه

دیسک محدود کننده

میله محور

Body

Disc

Spindle

نام قطعهMaterial / جنس Part NameHYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN / فشار

6 bar 6.6 bar

Seal Test / تست آببندي

Flang drilled = PN10

127 5.5

8

7.5

11

11

12

13

20

18.5

29

24

350 278

127 445 328 130

220

220

250

250

285

285

340

340

400

400

455

9

155 375 278

155 500 360 145 12.5

182 372 280

182 525 360 167 14

230 455 330

230 635 420 200 22.5

280 460 332

280 730 470 220 32

337 632 430 _ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

B C

4002

نازل دار

نازل دار

نازل دار

نازل دار

نازل دار

300

With RingWithout Ring
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شیر آتش نشانی دفنی

Underground Fire Hydrant Valve
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PN10-16 شیر آتش نشانی دفنی

قابل استفاده در کلیه تأسیسات آتش نشانی مربوط به مراکز صنعتی و مسکونی و شبکه هاي آب شهرها (آتش نشـانی، 

آب آشامیدنی، فضاي سبز و ...)

داراي قابلیت سرویس بســــــــیار آسان، در کمترین زمان و بدون نیاز به جدا شدن شیر، از خط لوله (طراحی شده  Ÿ

توسط صنایع ریخته گري اردستان)

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشـــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

 PN10/16 براي فشار EN1563 (GJS400) پوسته از جنس چدن داکتیل Ÿ

 DIN53538-5 مطابق استاندارد EPDM مسدود کننده از جنس چدن داکتیل با روکش الستیک Ÿ

جنس میله محور از فوالد ضــد زنگ 1.4021 مطابق اســتاندارد DIN17440 با رزوه رولینگ و کیفیت ســـطح  Ÿ

Burnishing فوق العاده صیقل در محل آب بندي به روش

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســـــی به روش الکترواستاتیک با  Ÿ

DIN30677 ضخامت حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

Underground Fire Hydrant Valve PN10-16

This hydrant is used for fire ex�nguishing opera�ons and municipal water lines

Ÿ Easy and fast service and handling with no need to detach the valve from the pipeline (Designed by 

AICC)

Ÿ Drilling and dimension of flanges according to EN 1092-2 and other standards upon request

Ÿ Body made of duc�le iron EN1563(GJS400) for PN10/16 

Ÿ The obturator made of duc�le iron volcanized with EPDM according to DIN53538-5

Ÿ Spindle made of stainless steel 1.4021 according to DIN17440 with rolled thread and ultra-

burnished sealing surface

Ÿ Inside and outside surfaces of duc�le iron parts covered with a minimum of 250 micron epoxy 

electrosta�c method coa�ng according to DIN30677

GJS400

NBR

GJS400&EPDM

1.4021

بدنه

مسدود کننده

میله محور

اورینگ

Body

O-ring

Obturator

Spindle

نام قطعهMaterial / جنس Part NameHYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN / فشار

10 bar 15 bar11 bar

Body Test/ تست بدنهSeal Test/تست آببندي

16 bar 24 bar17.6 bar
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Y صافی نوع

Strainer Y Type
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 PN10-16-25 (Y نوع) صافی

قابل استفاده در کلیه تأسیسات صنعتی، ساختمانی، آب و فاضالب، آب آشامیدنی و سیال غیرخورنده تا دماي 80 درجه 

سانتیگراد به منظور جلوگیري از ورود ذارت معلق در سیال، به پمپ ها، شیرآالت و تجهیزات حساس

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشــــــــــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی 

 (EN558-1) فاصله سطح تا سطح فلنج مطابق Ÿ

EN1563 (GJS400) پوسته از جنس چدن داکتیل Ÿ

Ø3 با قطر سوراخ DIN17440 مطابق استاندارد AISI 304 جنس صافی از فوالد ضد زنگ Ÿ

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســــــی به روش الکترواستاتیک با  Ÿ

DIN30677 ضخامت حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

در زمان نصب و بهره برداري به جهت پیکان و نحوه اتصال در شبکه مطابق شکل روبرو توجه گردد Ÿ

Strainer Y Type PN10-16-25

It is used in industrial, agricultural and water line systems, potable water and pump sta�ons for non-

corrosive liquids with maximum temperature of 80oC in order to prevent suspended par�cles enter 

the water network

Ÿ Flanges Drilled according to EN 1092-2 and other standards upon request

Ÿ Flanges face-to-face length according to (EN558-1) DIN3202-1

Ÿ Body made of duc�le iron EN1563(GJS400)

Ÿ Stainless steel filter AISI304 according to DIN17440

Ÿ Inside and outside surfaces of duc�le iron parts covered with a minimum of 250 micron epoxy 

electrosta�c method coa�ng according to DIN30677

485 430 27.5 31 16 M27 815 1345

182 193

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN / فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

16 bar 24 bar

25 bar 37.5 bar

GJS400

NBR

Stainless Steel

GJS400

بدنه

درپوش

صافی

اورینگ

Body

O-ring

Filter

Cap

نام قطعهMaterial / جنس Part Name
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شیر ویفري

سوپاپ مکش آب

Wafer Bu�erfly Valves

Foot Valves



www.ardestancas�ng.com

ardestan_cas�ng@yahoo.com
م 6349510945

Years Guarantee - 30 Years A�er Sale Service 55 سال گارانتی - 30 سال خدمات پس از فروششیرآالت صنعتی موج آب اردستان

Industrial Valves Manufacturer

MOWJAAB
ARDESTAN

I

C.C

4344

 PN10-16  شیر ویفري

موارد مصرف:

1- قطع و وصل جریان

2- کنترل دبی سیال تا سرعت حداکثرm/s 3 در کلیه تأسیســات صنعتی، آب و فاضالب و کشــاورزي تا دماي 80 درجه 

سانتیگراد

قابلیت نصب، سرویس و تعمیر آسان، افت فشار کم، باز و بست و بهره برداري آسان Ÿ

قابلیت نصـب بین فلنج هاي سوراخکاري شده مطابق استاندارد EN 1092 - 2 و ASME B16,5 بدون نیاز به گسـکت  Ÿ

EN1563 (GJS 400) دیسک و بدنه از جنس چدن داکتیل

الستیک آببندي از جنس EPDM مطابق استاندارد DIN 53538-5 کامالً مقاوم در برابر سایش  Ÿ

DIN17440 جنس محورها از فوالد ضد زنگ 1.4021 مطابق استاندارد Ÿ

ISO5752 - Series 20 عرض بدنه مطابق استاندارد Ÿ

قابل نصب در تمام زوایا (افقی - عمودي - مایل) Ÿ

GJS400

NBR

EPDM

GJS400

بدنه

دیسک

اورینگ

رینگ آببندي

Body

O-ring

Seat (Collar)

Disk

نام قطعهMaterial / جنس Part Name

Wafer Bu�erfly Valve

Applica�on:

1. Isola�ng 

2. Flow control (Maximum flow velocity 3 m/s)

Ÿ Easy installa�on and maintenance, low pressure drop.

Ÿ Suitable installa�on between flanges that are drilled in accordance with EN1092-2 or ASME B 16.5 

without need of sealing washer for installa�on. 

Ÿ Body and disc made of duc�le iron EN1563 (GJS 400)

Ÿ Seat made of wear resistant EPDM rubber DIN53538-5

Ÿ Possibility of installa�on in any desired posi�on.

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN / فشار

10 bar 15 bar11 bar

Body Test/ تست بدنهSeal Test/تست آببندي

16 bar 24 bar17.6 bar
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Foot Valve PN10
Ÿ The valve is used in industrial, agricultural and water line system, potable water, pump sta�on with 

o
maximum temperature of 80 C.

Ÿ Easy installa�on and maintenance, low pressure drop. 

Ÿ Full bore valve

Ÿ Usable ver�cally or horizontally (Minimum pressure need for sealing in horizontal status 0.5 bar)

Ÿ Self cleaning property due to con�nuous movement of the ball.

Ÿ Excellent resistant to erosion and corrosion. 

Ÿ Drilling and dimension of flanges according to (EN558-1) DIN3202-1

Ÿ Body mad of duc�le iron EN1563 (GJS400)

Ÿ Ball made of Aluminum volcanized with EPDM according to DIN53538-5 resistant against fric�on 

and hammer effect.

Ÿ Stainless steel filter AISI304 according to DIN17440 with 5mm diameter of hole. 

Ÿ Inside and outside surfaced of body with a minimum of 250 micron epoxy electrosta�c method 

coa�ng according DIN30677

 PN10 سوپاپ مکش آب

قابل استفاده در کلیه تأسیسات صنعتی، کشاورزي، آبرسانی، ایسـتگاه هاي پمپاژ، آب آشامیدنی، فاضالب شهري و  Ÿ

صنعتی و سیاالت غیر خورنده تا دماي 80 درجه سانتیگراد به منظور جلوگیري از برگشت جریان سیال. 

طراحی منحصر به فرد محصول به منظور ایجاد قابلیت هاي سرویس و نگهداري و تعمیر بسیار آسان و عملکرد بدون  Ÿ

نقص (طراحی شده توسط صنایع ریخته گري اردستان)

در صورت استفاده افقی، حداقل فشار مورد نیاز آب بندي در حالت افقی Bar 0.5 است. Ÿ

قابلیت خود تمیز کنندگی به دلیل حرکت چرخشی گوي مسدود کننده در هنگام عبور سیال و عدم رسوب گیري  Ÿ

سوراخکاري و ابعاد فلنج مطابق استاندارد EN1092-2 و در صورت درخواست مشــــــــــــــتري مطابق با استاندارد  Ÿ

درخواستی

مقاومت عالی در برابر خوردگی (محیط هاي اسیدي یا قلیایی) و دوام و طول عمر بسیار طوالنی Ÿ

Ø5 با قطر سوراخ DINI7440 مطابق استاندارد AISI304 جنس صافی از فوالد ضد زنگ Ÿ

EN1563 (GJS400) پوسته از جنس چدن داکتیل مطابق استاندارد Ÿ

گوي مســــــــــدود کننده از جنس آلومینیوم با روکش EPDM مطابق استاندارد DIN53538-5 کامالً مقاوم در برابر  Ÿ

سایش و ضربه قوچ

پوشش دهی کلیه سطوح داخلی و خارجی قطعات چدنی بوسیله رنگ پودري اپوکســــــی به روش الکترواستاتیک با  Ÿ

DIN30677 ضخامت حداقل 250 میکرون مطابق استاندارد

گذردهی 100% و افت فشــــــار بســــــیار ناچیز و آببندي 100% در بدترین شرایط از نظر سختی آب و وجود شن و         Ÿ

گل و الي

در زمان نصب و بهره برداري به جهت پیکان بر روي شیر توجه گردد. Ÿ

235 10

280 13

305 16.5

350 23

410 33

458 44

595 74

715 120

HYDROSTATIC TEST/ISO 5208 تست هیدرو استاتیک مطابق استاندارد

PN / فشار

10 bar 15 bar

Body Test/ تست بدنه

Back Seal

GJS400

NBR

GJS400 - EPDM

GJS400

بدنه

درپوش

Body

O-ring

Cap

نام قطعهMaterial / جنس Part Name

رینگ آببندي

اورینگ

A

D

d

E

C

K
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راهنماي استفاده از شیرهاي کشویی زبانه الستیکی موج آب اردستان

حمل و نقل و انبارش : 

1- شیرهاي کشویی زبانه الستیکی جهت نگهداري در انبار، باید کشویی آببند آنها به صورت کامالً باز باشد. 

2- حداکثر دماي انبار جهت نگهداري شیرآالت 60 درجه سانتیگراد و حداکثر رطوبت هوا 70 درصد توصیه می شود. 

3- جهت ثابت ماندن رنگ شیرآالت و افزایش طول عمر قطعات الستیکی، هرگز آنها را در معرض نور مســـتقیم آفتاب 

قرار ندهید. 

4- در هنگام حمل و نقل و جابجایی کامالً دقت نمایید به رنگ شیرآالت ضربه وارد نشود زیرا رنگ پریدگی باعث شروع 

زنگ زدگی و خوردگی می شود. 

5- هرگز شـیرآالت را پس از خارج کردن از کارتن روي یکدیگر قرار ندهید و در هنگام تخلیه از ماشـین، آنها را پرتاب 

نکنید زیرا باعث آسیب دیدگی میله محور و رنگ محصول می شود. 

6- جهت حمل و نقل و نصب شیرآالت میتوان از محل پیچ هاي گوشواره اي استفاده نمود. 

7- آن دسته از شیرهاي کشــــویی زبانه الستیکی این شرکت که با فلکه باز و بســــته می شوند، به نحوي طراحی شده 

است که با نیروي دست به راحتی عمل باز و بسـته کردن شیر را انجام می دهد. لذا از به کار بردن نیروي خارجی (اهرم 

کردن) جداً خودداري نمایید زیرا باعث خرابی اجزاي شیر و عدم آببندي می شود. 

8- حداکثر درجه حرارت کاري شیرهاي کشویی زبانه الستیکی 80 درجه سانتیگراد است. 

9- در صـورتی که شـرایط سـیال عبوري از شـیر به گونه اي اسـت که پدیده رسـوب گذاري بیش از اندازه وجود دارد، 

اکیداً توصیه می شود بر اساس شدت رسوب گذاري به صورت دوره اي (ترجیحاً سه ماه یک بار) شیر باز و بســـــــته و 

سالیانه درون شیر تمیز کاري و رسوب زدایی شود. 

توجه: شیرآالت کشـــویی زبانه الستیکی به منظور قطع و وصل جریان سیال طراحی شده است. لذا به هیچ عنوان نباید 

از این نوع شیرآالت جهت کنترل دبی استفاده نمود. 

دستور العمل نحوه اتصال شیرآالت کشویی زبانه الستیکی به شبکه 

1- ابتدا فلنج ها را به لوله، جوشکاري نمایید. (سوراخ هاي فلنج ها باید روبروي یکدیگر باشند.)

2- سطوح فلنج ها ، داخل لوله و محل جوش را با برس سیمی و محلول پاك کننده کامالً تمیز نمایید. 

3- توسط وسایل اندازه گیري، توازي و هم محوري فلنج ها را کنترل نموده و سپس شیرآالت را نصب نمایید. 

4- سطح آببندي فلنج شیر و واشرهاي الستیکی مربوطه را کامالً چربی زدایی نمایید. 

5- هنگام اتصــــــــــال شیرآالت در شبکه، حتماً از پیچ و واشرهاي فلزي (مطابق جدول کاتالوگ این شرکت) و همچنین 

واشرهاي الستیکی مربوطه استفاده نمایید. 

6- هنگام نصب یا باز کردن شیرهاي کشویی زبانه الستیکی در شبکه، کشویی آببند را کامالً باز نمایید. 

7- شیرهاي کشـــــــــویی زبانه الستیکی این شرکت از هر دو طرف آببند بوده و جهت جریان سیال د رشبکه تأثیري در 

عملکرد شیر ندارد. 

8- از ضربه زدن به شیرآالت در هنگام نصب جداً خودداري نمایید. 

9- جهت افزایش عمر و عملکرد بهتر شیرهاي کشــویی زبانه الستیکی، توصیه می شود قبل از شیر کشـــویی از صافی 

مناسب استفاده گردد. 

10- هنگامی که از شیرآالت به صورت دفنی استفاده می کنید، اطراف آن را با ماسه سرند شده بپوشانید. 

11- پس از اتمام مراحل نصــب، یک بار به صورت آزمایشــی عملکرد شیر را بررسی نمایید و از عدم نشــتی اتصــاالت 

مطمئن شوید. 

12- توصیه می شود شیرهاي کشـــویی زبانه الستیکی را بالفاصله پس از شیرهاي کاهنده یا کنترلی، پمپ ها و انحراف 

مسیرهاي ناگهانی نصب ننمایید. در مواردي که ناگزیر هستید، حداقل 10 برابر قطر شیر، فاصله را رعایت نمایید. 

13- در هنگام باز کردن شیرآالت از شبکه، باید قبالً فشار سیال را آزاد نمایید. 

14- قبل از نصــب شیرآالتی که داراي عملگر برقی هســـتند، نحوه کاربري و راهنماي استفاده از آنها را به دقت مطالعه 

نمایید. 

15- جهت باز کردن شیرهاي کشـویی (DN500-600) باید ابتدا شیر کنار گذر (ByPass)  را باز و سپس شیر کشـویی را 

باز نموده و در پایان شیر (ByPass) را ببندید. جهت بســـتن شیرهاي فوق، ابتدا شیر کنارگذر (ByPass) را باز و سپس 

شیر کشویی را کامالً بسته و در پایان شیر کنارگذر (ByPass) را نیز ببندید. 

16- در صورت نیاز به شیرهاي کشـــویی جهت قطع و وصل سیاالتی از قبیل روغن، اسید، و ... حتماً در هنگام سفارش 

نوع سیال را قید نمایید. 

17- قبل از خریداري محصــول مطمئن شوید انتخاب شما با نوع سیال، دما، فشــار و استاندارد اتصــاالت شبکه انطباق 

داشته باشد که در این خصوص می توان از فروشندگان رسمی یا دفتر فروش این شرکت مشاوره فنی دریافت نمود. 

L

L

(N.M) حداکثر تحمل گشتاور(N.M) گشتاور آببندي زبانهL(mm) اندازهDN

50 220

220

230

230

260

260

340

180 الی 170 30 الی 20

40 الی 30

45 الی 35

55 الی 45

80 الی 70

90 الی 80

110 الی 100

210 الی 200

210 الی 200

250 الی 240

280 الی 270

280 الی 270

340 الی 330

65

80

100

125

150

200

حداکثر گشتاور به صورت موقت بوده و دایمی مجاز نمی باشد. 1
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