شیر توکار تییمه

ظاهر نامناسب و بعضا دسترسي دشوار به شيرهاي قطع و وصل ورودي واحدها
يكي از مشكالت عمده در نصب اينگونه شيرهاست.

سیستم لوله کشی و گرمایش کفی

شــيرهاي قطع و وصل ميبايســتي در مكاني قرار گيرند كه براحتي باز و بسته
شوند در صورتي كه مجريان تاسيساتي عموم ًا اينگونه شيرها را در نقاطي نصب
مي كنند كه از ديد پنهان باشــند ،امري كه موجب ســختي دسترســي به آنها
مي گردد.

شیرهای لوکس توکار

كيفيت نامطلوب و عملكرد ضعيف اكثر شــيرهاي مصرفي بــراي اين منظور از
عوامل موثر در انتخاب صحيح اينگونه شيرها است.

و شیرهای خاص تییمه

شــيرهاي توكار شــركت تيیمه راه حلي مناســب براي اين مشــكل مجريان
و مهندسين ســاختماني است .اين شــيرها در دو ســايز  1/2و  3/4اینچ عرضه
مي گردند كه قابليت اســتفاده آنها را با لوله هاي  ٢٠ ،١٦و  ٢٥ميلي متر فراهم
مي آورد .استفاده از اين نوع شــيرها ضمن افزودن بر زيبايي ظاهري سرويسها
عملكرد صحيح آنها را نيز در طول عمر مفيد ساختمان تضمين خواهد نمود.

عالمت استاندارد ایران
نشانه مرغوبیتکاالست

تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،کوچه کوروش ،پالک 55
تلفن43076 :
info@superpex.com
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تقسیم بندی
شیرهای توپی از نظر بور

شیر  90درجه ترمومتردار

شیر مستقیم ماسوره دار با شیر خودکار

اين نوع شيرهاي توپي با دسته آبي و قرمز جهت نصب بر روي مانيفولدها طراحي
گرديده اند .ترمومتر تعبيه شــده بر روي اين شــيرها امــكان مانيتورينگ درجه
حرارت آب درون آنها را فراهم مي آورد .در صــورت نصب بر روي مانيفولدهاي
گرمايش كفي ،آگاهــي از اختالف درجه حرارت آب ورودي و خروجي سيســتم
كمك موثري در تنظيم و نهايت ًا عملكرد صحيح اين سيستم خواهد نمود.

اين نوع شيرهاي توپي مزاياي ســه قطعه مصرفي را تنها در يك قطعه خالصه
مي نمايند؛ شــير قطع و وصل ،مهره ماســوره ،و شــير خودكار .عموم ًا اين نوع
شــيرها در ورودي واحدها و يا خروجي پمپ ها مصرف گرديده و كاهش هزينه و
سهولت نصب از نكات مثبت آنهاست.
** الزم بذكر است كه گزينه بدون شير خودكار نيز قابل تحويل مي باشد.

شيرهاي توپي از نظر بور (سطح مقطع عبوري جريان) به سه
دسته كلي تقسيم مي گردند.
 -١شيرهاي توپي  : Full Boreدر اين نوع شيرها قطر داخلي
بور بطور تقريبــي معادل قطر داخلي لوله بوده و در نتيجه افت فشــار
بسيار كمي در مســير جريان ايجاد نموده و گزينه اي برتر جهت انتقال
مایعات بشمار مي آيند.
 -٢شيرهاي توپي  : Reduced Boreاين نوع شيرها داري سطح
مقطع بور كوچكتري نسبت به قطر داخلي لوله بوده و عموم ًا افت فشاري
در مســير مايعات ايجاد مي نمايند .اين شيرها بيشــر در لوله كشي گاز
استفاده شده و قيمت مناسبتري نسبت به نوع فول بور دارند.
 - ٣شيرهاي توپي  : V-Portاين نوع شــيرهاي توپي با توجه
به مقطع  Vشكل قسمت توپي بيشتر در زماني كه سرعت حركت
ســيال در لوله زياد بوده و يا نياز به كنترل دقيقتر جريان عبوري
باشند مورد استفاده قرار مي گيرند.

شيرهاي موتوري مستقيم ،سه راهه
و چهار راهه تيیمه
شــيرهاي موتوري تيیمه كاربرد گسترده اي در سيســتم هاي تاسيساتي داشته
و در ســايزهاي  3/4و  1اینچ موجود مي باشــند .محدوده دمایی مجاز ســیال،
صفر تا  100درجه ســانتیگراد بوده و دمای محیط کارکرد شیر  - 5تا  + 55درجه
سانتیگراد می باشد .مدت زمان باز و بسته شدن اين شيرها  ٤٠ثانيه مي باشد .اين
شيرها در سيستم هاي گرمایش کفی و خورشيدي كاربرد فراواني دارند.

شيرهاي  ( ISO-7سنگين) تيیمه
اين نوع شــيرها بدليل طراحي خاص و وزن باال از قابليت تحمل فشــار بمراتب
باالتري برخوردار بوده و بدليل بور كامل افت فشار بســيار ناچيزي را به جريان
وارد مي نمايند .شــيرهاي  ISO-7در ســايزهاي  1/2الي  ٤اینچ در دسترس
مي باشند و در سايزهاي كوچك تا  ٥٠اتمسفر فشار را نيز تحمل مي كنند .دامنه
حرارتي استفاده از اين شــيرها بين  -٢٠الي  +١٢٠درجه ســانتيگراد مي باشد
(در صورتي كه سيال هنوز در حالت مايع باقي مانده باشد)

• استفاده از فيلتر قبل از ورودي اين نوع شيرها توصيه مي گردد.
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