
 

ه ح ف    3از  1  ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ه ح ف    3از  2  ص

 (.Manufacturing Std)استانداردهای ساخت: 

 طراحي و ساخت براساس استاندارد زير صورت گيرد.

  فلنج شيرفاصله فلنج تا استاندارد( :DIN EN 558-1 Series1  (DIN 3202-F1 

 سوراخکاری فلنج:  ابعاد و استانداردDIN EN 1092-2 (DIN 2501) 

 

 (Parts & raw material) قطعات و مواد اولیه: 

 (Body& Cover)بدنه و درپوش:  .1

و تماا    EN-GJS-400 (GGG 40)ترجيحاا    DIN EN 1563از چدن داکتيل مطابق با استاندارد 

به باال دارای شماره شناسائي جهت پي گيری مراحل توليد در حاي    DN200بدنه ها و درپوش های سايز 

 فرآيند باشند.

کشش و ضربه( الزامي اسات.   ،ارائه گواهي آناليز شيميائي و متالوگرافي و نتايج تست های مکانيکي ) سختي

 وند.ضمنا   اي  قطعات بايد با کوره القائي ريخته گری ش

 

  (Seat ring):رینگ آببندی .2

            مطااابق بااا اسااتاندارد  1.4308 (AISI 304)بااا گريااد اسااتنلر اسااتيل  جاانر رينااب آب ناادی از 

DIN EN 10088-3 .باشد 

 

 (Obturator): عضو مسدودکننده .3

 باشد. EN-GJS-400 (GGG 40)ترجيحا   DIN EN 1563مطابق با استاندارد  از چدن داکتيل

 

 (Axle)میل راهنما:  .4

 باشد.  DIN EN 10088   3-مطابق با استاندارد 1.4301  (AISI 304) با گريد استنلر استيلاز 

 

 (Diaphragm)دیافراگم:  .5

 با الياف نايلوني باشد.  NBR جنر از

 



 

ه ح ف    3از  3  ص

 (Profile Sealing): الستیک آببندی .6

 جايگزي  گردد. NBRبوده در صورت درخواست مشتری  EPDM از جنر

 

 (Retainer Ring)نگهدارنده الستیک آببندی:  .7

 باشد.1.4301  (AISI 304) استنلر استيلآب ندی جنر نگهدارنده الستيک 

 

 (Bolt & Nut)پیچ و مهره ها:  .8

 باشد. ) DIN 267-13) ISO 3506مطابق استاندارد  A2 استنلر استيلاز  پيچ، مهره و واشرها

 

 (Corrosion protection)رنگ:  .9

ميکرون بوده و   250حداقلروش الکترو استاتيک که ضخامت آن ه پودری اپوکسي با پاشش بپوشش رنب 

 باشد.از مؤسسات معت ر بي  المللي دارای گواهينامه مجاز برای آب آشاميدني 

 

     (CV)کنترل کننده جریان .11

جهت بسته شدن ساري  و بااز شادن آرا      CV)شيرهای کنترلي بايد مجهز به قطعه کنترل کننده جريان )

 باشند.

 

 (Hydrostatic test): تست هیدرواستاتیک. 11

صاورت گيارد و    DIN EN 12266  1-باياد مطاابق باا اساتاندارد     ديسک استحکا  بدنه و آب ندی تست

 همچني  تست عملکردی نيز انجا  شود.

 

 QC-Plan)) کنترل حین فرآیند:. 12

 باشند. مطابق برگه طرح کيفيتي کنترل شده و کليه مستندات قابل ارائهکليه مراحل توليد بايد 

 

 


