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مقدمه:


مطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه نصب ،بهره برداری و نگهداری از شير فلـوتر قطـو و وصـل ن انطبـاقی
ساخت شرکت ميراب را دارند ،به منظور دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:

 -2جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی
 -1کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری
 -1عملکرد صحيح و افزایش عمر مفيد تجهيزات



این راهنما جهت بکارگيری شير در شرایط نرمال تعریف شده تدوین شـده اسـت .جهـت کاـب اط عـات بيرـتر در مـورد
عملکرد شير در شرایط خاص با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل فرمایيد.



اط عات و تصاویر این راهنما برای جزئيات عملکردی محصول کافی نبوده و الزم است جهت بهـره بـرداری و انتخـاب شـير
مناسب  ،به کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.



بنابر ص حدید شرکت ميراب ،اط عات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل تغيير می باشند که در اینصورت ناخه هـای
قبلی ،باطل و غير قابل استناد می گردد.

شرکت ميراب در مقابل آسيب های احتمالی ناشی از عدم رعایت استانداردهای مرتبط و نيز عدم
بکارگيری موارد ذکر شده در این راهنما هيچگونه ماؤوليت و تعهدی نخواهد داشت.



اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب  ،راه اندازی و بهره برداری از شير  ،تمام فصلهای این دستورالعمل به دقت مطالعه گردد.
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 -1شـرح محصول:
یکی از انواع شيرهای کنترل اتوماتيک توليـد شـرکت ميـراب ،شير فلوتر (شير کنترل سطح آب مخزن) است که در سایزهای  05تا 0555
ميليمتر توليد می گردد.
این شير از نوع دیـافراگمـی و مجهـز به مدار فرمان و پایـلوت است که با انرژی هيدروليک سيال عبوری از شير کنترل می گردد .این شير به
منظور تنظيم سطح آب مخزن در یک محدوده حداقل و حداکثر و یا ثابت نگه داشتن ارتفاع تعریف شده سطح آب در مخازن ،در انواع مدل های
زیر طراحی و توليد می گردد.


قطو و وصل )(On-Off



ارتفاعی)(Altitude



انطباقی )(Modulating



قطو و وصل برقی)(Solenoid

 1-1محدوده کاربرد:
-

مناسب برای آب خام و آب آشاميدنی تا حداکثر دمای  05درجه سانتيگراد می باشد.
توضيح :وجود ام ح و ذرات زیاد در آب باعث ایجاد رسوب در لوله های مدار فرمان و اخت ل در عملکرد شير می گـردد .بنـابراین در
چنين شرایطی نصب صافی قبل از شير و همچنين بازبينی و سرویس متداوم صافی مدار فرمان توصيه می گردد.

-

جهت عملکرد مناسب شير ،لزوما حداقل اخت ف فرار  0متر ستون آب (معـادل  5.0بـار) بـين فرـار ورودی و خروجـی مـورد نيـاز
می باشد.

-

در زمان تعيين سایز شيرهای کنترل اتوماتيک سایز خط لوله نقش چندان مهمی ندارد بلکه حداقل و حداکثر دبی عبوری سيال م ک
اصلی انتخاب سایز شير می باشد .در جدول ذیل محدوده دبی مجاز بر حاب ليتر بر ثانيه جهت هر سایز از شير کنترلی شرکت ميراب
نران داده شده است که الزم است تعيين سایز اوليه شير بر این اساس صورت گيرد.
مقادیر ذیل بر اساس محدوده سرعت مجاز سيال عبوری از شير بدست آمده است بدین ترتيب که محدوده حداقل سرعت مجاز  2متر
برثانيه ،متوسط سرعت مجاز  1متر بر ثانيه و حداکثر سرعت مجاز  4متر بر ثانيه فرض شده است.
توضيح :الزم است توجه شود که تحت هيچ شرایطی سایز شير از سایز خط لوله بزرگتر در نظر گرفته نرود.
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-

همچنين حداکثر نابـت فرـار ورودی به خروجـی حدود  1به  2و به نحوی باشد که طبق نمودار صـفحه بعـد در محـدوده
ایده آل یا مجاز قرار گرفته در غيـر این صورت کاویتاسيون باعث فرسایش قطعـات داخلـی شير خـواهد شد.
توضيح :در نهایت توصيه می شود سایز شير کنترل اتوماتيک با توجه به پارامترهای فوق به نحوی انتخاب گردد کـه شـير همـواره در
درصد گرودگی بين  05تا  05درصد کار کند.

نمـودارکاويتـاسيـون

منطقه  : Iقرارگرفتن شير در این محدوده ایده آل می باشد.
منطقه  : IIعملکرد شير در این محدوده برای زمان اضطراری کوتاه مدت با منظور داشتن م حظات فنی هنوز می تواند قابل قبول باشد.
منطقه  : IIIاستفاده از شير در این محدوده مجاز نيات در غير این صورت موجب استه ک قطعات داخلی شير می گردد.
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 1-2استانداردهای ساخت:
برای تمامی مواردی که بصورت معمول و غير سفارشی توليد می گردند استاندارد های ساخت بدین شرح است:
-

استاندارد فلنج تا فلنجDIN EN 558-1 Series 1 (DIN 3202-F1) :

-

سوراخکاری فلنجDIN EN 1092-2 (DIN 2501) :

 1-3ويژگی های فنی محصول:
-

شير نيازی به محرک خارجی ندارد و بوسيله انرژی هيدروليک سيال باز و باته می شود.

-

طراحی بدنه به شکل صاف (گلوب) یا بصورت مایل می باشد ( .به کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد)

-

درپوش شير روی بدنه بوسيله پيچ های سر شش گوش باته می شود و شير به راحتی قابل سرویس در خط می باشد.

-

عملکرد ماير جریان در شير و آب بندی شير در جهت فلش روی بدنه انجام می شود.

-

لوله های مدار فرمان از جنس فوالد ضدزنگ و با استحکام مناسب است.

-

پایلوت از جنس آلياژ پایه مس مقاوم به خوردگی و با دقت عملکردی باال می باشد.

 1-4معرفی و مشخصات فنی اجزاء شير:
 1-4-1اجزاء شير اصلی:
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اقالم ستون  : 1شامل قطعات یدکی پيرنهادی است که تهيه و تامين آن به خریدار توصيه می گردد که البته تعداد برخی از این قطعات به
شرایط نصب و نگهداری و همچنين شرایط سرویس و بهره برداری باتگی دارد.
اقالم ستون  : 2شامل قطعات یدکی ماتهلک شونده است که غالبا دربرگيرنده قطعات آب بندی و از جنس الستيک می باشند .این قطعات الزم
است حتما توسط خریدار تهيه و در بازه ز مانی مرخص تعویض گردند .البته شرایط نصب ،عملکرد و سرویس در تعيين بازه زمانی تعویض
تاثيرگذار است ولی بصورت عمومی توصيه ميراب تعویض این قطعات در بازه زمانی کمتر از  4سال است.
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 1-5شرح عملکرد:
اصول کار شيرهای کنترل اتوماتيک دیافراگمی بر اساس اصل تعادل نيروهای متناظر فرار در ورودی ،خروجی و محفظه کنترل آنها می باشد.
این شير مجهز به مدار فرمان و پایلوت است که توسط هيدروليک سيال تحت کنترل درآمده و مقدار گرودگی دیاک شير بدون نياز به محرک
خارجی و باته به ميزان مصرف و تنظيمات اوليه به تعادل ميرسد  .هندسه داخل بدنه ،نوع حرکت قطعه مادودکننده و وجود قطعاتی نظير فنر و
دیافراگم که نيروی آنها بر مکانيزم شير تاثيرگذار می باشند امکان کنترل به شکل اتوماتيک را برای این شير فراهم می کند.
دیافراگم این شير از جنس االستومر مقاوم است و محفظه داخلی شير را به دو بخش محفظه کنترل (داخل درپوش) و محفظه اصلی (داخل بدنه)
تقايم می کند .با افزایش فرار در محفظه کنترل مجموعه دیاک و محور به سمت پایين حرکت کرده و شير باته می شود و بالعکس.
توسط نيـروی فنـر و وزن مجموعه متـحرک دیاک  ،شير اصلی در حالتی که فاقد فرار است در وضعيت باته قرار می گيرد.



قطع و وصل ) :(On-Offعملکرد این شير جهت کنترل سطح آب داخل مخزن بين محدوده حداقل و حداکثر تنظيم شده میباشد و
برای مخازن ذخيره ی بزرگ کاربرد دارد .در این نوع شيرها سطح آب داخل مخزن بين یک حداقل و حداکثر ارتفاع متغير است؛ با این
توضيح که زمانيکه سطح آب داخل مخزن به نقطه حداکثر تعریف شده میرسد پایلوت ،فرمان باته شدن و قطو جریان را به شير
میدهد .با برداشت از مخزن ،سطح آب داخل مخزن به تدریج کم می شود  ،ليکن شير کماکان باته است تا زمانيکه سطح آب به
نقطه حداقل تعریف شده میرسد در این حالت پایلوت شير ،فرمان باز شدن را صادر کرده و شير اصلی باز میشود .پایلوت اجازه
می دهد شير آنقدر باز بماند تا سطح آب به نقطه حداکثر تعریف شده برسد ،در این زمان مجدد فرمان باته شدن به شير صادر
میشود ،این سيکل دائما تکرار میگردد.



انطباقی ) : (Modulatingدر این نوع شير ،سطح آب داخل مخزن همواره ثابت نگه داشته میشود؛ به عبارت دیگر به هر ميزان که
از این مخزن برداشت شود شير معادل همان مقدار حجم آب را وارد مخزن میکند و در نتيجه سطح آب داخل مخزن بدون تغيير و
ثابت می ماند .این شيرها بيرتر برای مخازن ذخيره کوچک یا مخازن متعادل کننده ( مخزن فرارشکن ) مورد استفاده قرار میگيرند.



قطع و وصل برقی) :(Solenoidعملکرد این نوع شير دقيقا مانند شير قطو و وصل است فقط برای قطو و وصل از یک سناور
سطح آب و یک شير برقی به جای پایلوت در مدار فرمان استفاده شده است.



ارتفاعی) :(Altitudeدر این نوع شير ،سطح آب داخل مخزن به کمک یک تجهيز خاص و دقيق فرار متناظر با ارتفاع ستون مایو
درون مخزن کنترل میشود .پایلوت این شير بر اساس تغييرات فرار متناظر با ستون آب داخل مخزن عمل میکند.
به این صورت که با کاهش فرار متناظر ارتفاع آب در مخزن پایلوت مقدار گرودگی شير را افزایش داده تا ارتفاع آب در مخزن افزایش
پيدا کند ،با باال رفتن ارتفاع آب در مخزن و افزایش فرار متناظر پایلوت به شير اصلی فرمان کاهش مقدار گرودگی را صادر میکند،
این عمل به صورت پيوسته انجام میشود .نصب این شير بایاتی حتما از پایين مخزن باشد.
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 -2حمل و انبارداری

-

-

بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن باته بندی و محکم می شود تا در مقابل شرایط جوی و آسـيب هـای احتمـالی محفـو
بماند.
در زمان حمل و انبارداری دیاک شير در وضعيت کمی باز قرار داده شود.
در زمان جابجایی و انبارداری نباید هيچ نيرو و ضربه ای به مدار فرمان شير وارد گردد.
ابزار مورد نياز جهت جابجایی و حمل شامل تامه ،کابل یا سيم بکال باید متناسب با وزن شير که در جداول های موجود در کاتالوگ
ميراب مرخص شده انتخاب گردد.
در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی الزامی می باشد.
شير باید در محيط خرک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش ماتقيم نور خورشيد نگهداری و انبـار شـود .در غيـر اینصـورت
الستيک آب بندی شير که از جنس االستومر ا ست انعطاف پذیری خود را به مرور از دست داده و عملکـرد مناسـب جهـت آب بنـدی
نخواهد داشت .دمای محل نگهداری شير می تواند بين  -14تا  +44درجه سانتيگراد باشد .در صورتيکه دمای محل نگهداری شير زیـر
صفر درجه باشد الزم است قبل از نصب شير در خط دمای بدنه آن به  +4درجه سانتيگراد برسد.
درپوش هایی که برای محافظت از فلنج و روزه های شير تعبيه شده است نباید تا قبل از آماده کردن شير جهت نصب باز شوند.
از قرار دادن هر شیء اضافه ماتقيما روی شير خودداری شود.
انبار کردن شيرها روی زمين (تماس ماتقيم بدنه با سطح زمين) توصيه نمی شود .بهتر است در قفاه یا روی پالت نگهداری گردد.
قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معموال باید با مواد ضد خورندگی پوشش داده شوند .و بهتـر اسـت ایـن قطعـات بـه نحـوی
کدبندی و برچاب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل ترخيص و استفاده باشند.
حمل شيرهایی که در کارتن باته بندی شده اند باید با احتياط انجام شود زیرا احتمال دارد که کارتن بر اثر رطوبت آسيب دیده باشد.
حمل شيرها بایاتی با احتياط انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلوگيری گردد.
حمل شيرها بایاتی توسط جرثقيل و ليفتراک انجام شود و به هيچ عنوان از سایر وسایل نقليه سنگين غيرمجاز ماننـد بيـل مکـانيکی
برای این منظور استفاده نرود.
در صورتيکه شير بيش از  1سال در انبار نگهداری شده است الزم است قبل از نصب مورد تات و کنترل مجدد قرار گيرد.

 -3نصب و راه اندازی:
-4
 -3-1شرايط محل نصب شير:
 فضای کافی برای نصب ،نگهداری ،تعميرات و بازرسی عملکرد شير در نظر گرفته شود. توصيه می گردد شير حداقل در فاصله  1تا  4برابر قطر خط لوله از محل نصب زانویی ،سه راهی و صافی نصب شود. باتر قرارگيری شير باید مناسب و ایمن باشد. در زمان نصب و تعميرات شير بایاتی محل نصب دارای نور کافی و مناسب باشد. لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نيروی اضافی به شير وارد نرود. شير نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيرو و ارتعاشات خارجی قرار داشته باشد. در صورتيکه دمای محيط نصب شير به زیر ص فر درجه سانتيگراد ميرسد ترجيحا شير در حوضچه نصب شود تا از یخ زدگی آب داخـلمدار فرمان جلوگيری گردد ،در غير اینصورت الزم است شير در برابر تاثيرات ماتقيم جوی محافظت گردد.
 همواره توصيه می گردد شير کنترل اتوماتيک بصورت افقی و در حالتيکه درپوش به سمت باال است در خط لوله نصب شود و ترجيحـااز نصب آن در خطوط عمودی اجتناب گردد تا هواگيری بطور کامل از قاـمت درپـوش انجـام شـده و همچنـين مراحـل نگهـداری و
تعميرات شير به خصوص در سایزهای باالتر با سهولت بيرتری قابل انجام باشد.
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 -3-2آماده سازی برای نصب:
-

نصب و راه اندازی شير بایاتی توسط افراد با ص حيت و با تجربه انجام گيرد.
قبل از شروع به عمليات نصب شير الزم است خط لوله از سيال تخليه و داخل لوله بازرسی و تميز گردد.
روکش باته بندی را از شير جدا نمایيد.
مدار فرمان شير را بازرسی نمایيد و مطمئن شوید آسيبی ندیده باشد.
تحت هيچ شرایطی نباید فرار استاتيک سياتم از فرار نامی شير بيرتر شود.
قبل از نصب ،از انطباق فلنج های متقابل خط لوله با فلنج های شير اطمينان حاصل گردد.
از پایه های شير فقط برای تحمل وزن شير استفاده شود .اعمال بار اضافی به بدنه شير مجاز نمی باشد.
برای سهولت نصب شير ،فاصله بين فلنج های لوله باید حدود  14ميليمتر بيرتر از اندازه فلنج تا فلنج شير باشد .این فاصله توسط
اتصاالت قابل پياده قابل تنظيم می باشد.
توصيه می شود مرخصات واشرها مطابق استاندارد ) DIN EN 1514 (DIN 2690در نظر گرفته شوند.
استفاده از واشر آب بندی از نوع الستيکی منجيد دار توصيه می گردد.
واشرهای آب بندی نباید دارای خراش یا هرگونه عيبی باشند.
دقت شود لوله های دو طرف شير با یکدیگر هم محور باشند .در صورت عدم هم محوری لوله ها بارهای وارده به بدنه و فلنج شير
موجب ایجاد تنش و آسيب دیدگی می گردد.
به علت اخت ف فرار بين دو طرف شير و به منظور جلوگيری از حرکت شير بهنگام عبور جریان  ،مهار نمودن لوله قبل و بعد از شير با
نصب پایه و تکيه گاه الزامی می باشد.
اگر عملياتی مانند رنگ آميزی ،بنایی و  ..در نزدیکی شير انجام می شود الزم است با کاور مناسب شير را بپوشانيم.
گرتاور مناسب برای سفت کردن پيچها باید متناسب با نوع و جنس پيچ و مهره و طبق استاندارد اعمال گردد.
هرگونه عمليات جوشکاری باید قبل از نصب شير به خط لوله انجام شده باشد تا از آسيب دیدگی شير جلوگيری شود.
پس از اتمام عمليات جوشکاری تمامی گل جوشها و آلودگی ها باید تميز و پاکاازی گردد.

 3-3مراحل نصب و راه اندازی اوليه:
نصب:
 شير بایاتی به نحوی بين فلنج های خط لوله قرار گيرد که فلش روی بدنه هم جهت با سيال عبوری باشد. واشر آب بندی را روی سطح فلنج شير قرار داده و با کمی چاب واشر آنرا محکم کنيد. شير را بين دو فلنج خط لوله قرار داده و چند پيچ با طول مناسب را از سوراخهای پایينی فلنج عبور دهيد و کمی سفت کنيد.سایر پيچ ها را عبور داده و مهره آنها را کمی سفت کنيد .در نهایت پيچها را بصورت ضربدری سفت نمایيد .مقدار بيرون زدگی انتهای
تمامی پيچها بایاتی تقریبا یکاان باشد.
 از آچارهای مخصوص لوله و آچار با لبه های تخت استفاده نمایيد. شير کنترل اتوماتيک در کارخانه ميراب تات شده و تنظيم پایلوت آن انجام شده است .اما پس از اتمام مراحل نصب در خط لوله الزماست راه اندازی و تنظيمات جهت بهره برداری مناسب از شير بدین شرح زیر انجام گردد.
 طبق تصاویر زیر توصيه می ش ود قبل و بعد از شير فلوتر ،یک شير قطو و وصل (پروانه ای یا کرویی) و همچنين شير هوا و صافی قبلاز شير فلوتر نصب شوند.
 توصيه می گردد جهت جلوگيری از آسيب های ناشی از رطوبت داخل مخزن و همچنين سهولت در انجام تعميرات ،شـير در بيـرون ازمخزن و پایلوت شير در داخل مخزن قرار گيرد و توسط لوله با سایز ½ یا ¾ اینچ پایلوت به درپوش شير متصـل گـردد .در صـورتيکه
کمبود فضا برای نصب وجود داشته باشد می توان شير اصلی را در داخل مخزن نيز قرار داد.
 در طی راه اندازی و تات شير حجم زیادی از آب ممکن است بامت پایين دست تخليه گـردد .بنـابراین جهـت جلـوگيری از آسـيبدیدگی پرسنل و انجام تعميرات الزم است خروجی مناسب برای هدایت کردن آب در نظر گرفته شود.
 برای اینکه شير بتواند همراه با سرعت تغييرات سطح آب در مخزن به خوبی کار کند ،الزم است شناور شـير در یـک سـطح سـاکن ازمخزن قرار گرفته و همچنين مخزن باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا از تغييرات سریو آب و ایجاد ت طم در مخزن جلوگيری شود.
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-

همانطور که در ق امت محدوده کاربرد توضيح داده شد حداقل اخت ف فرار ورودی و خروجی شير بایاتی معـادل  4.4بـار
باشد بنابراین رابطه مقابل بایاتی برقرار باشد.
راه اندازی:

 -2شير قطو و وصل در باالدست را به آرامی باز نموده و از طریق پيچ کورکن درپوش ( ،)11محفظه شير را هواگيری نمایيد .برای این کار
الزم است با احتياط پيچ درپوش را کمی باز نموده تا هوا کام تخليه شود ،سپس آنرا محکم نمایيد.
 -1در شرایطی که مخزن در حال پر شدن است ،گوی شناور را با دست جهت باته شدن شير اصلی به موقعيت باالیی حرکـت دهيـد .بـا
این کار عملکرد شير را تات کنيد.
 -1برای فلوتر نوع قطو و وصل :با تعيين سطح پایين ) (Low Levelو سطح باال ) (High Levelموقعيت شناور را به ترتيب برای بـاز
شدن و باته شدن شير تنظيم نمایيد.
برای فلوتر نوع انطباقی :با تنظيم سطح مورد نظر برای ارتفاع آب در مخزن ) (Set Pointو جابجایی شناور روی اهرم متصل به قطـو
کن ،موقعيت شناور را ثابت نمایيد.
شير در این زمان آماده بهره برداری می باشد.
در تصاویر صفحات بعد ،شماتيکی از نحوه نصب شير فلوتر در خارج یا داخل مخزن نران داده شده است.
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نصب شير فلوتر نوع قطع و وصل در خارج مخزن

نصب شير فلوتر نوع قطع و وصل در داخل مخزن
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نصب شير فلوتر نوع انطباقی در خارج مخزن

نصب شير فلوتر نوع انطباقی در داخل مخزن
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نصب شير فلوتر نوع قطع و وصل برقی در خارج مخزن

نصب شير فلوتر نوع ارتفاعی
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 -4نگهداری:
 در صورتيکه شيرآالت بطور صحيح انتخاب و نصب شده باشند و نگهداری و تعميرات آنها طبق برنامه و دستورالعمل ارائه شده انجامپذیرد ،عمر مفيد شير و تجهيزات مربوط به آن افزایش خواهد یافت.
 الزم است تنظيم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای منظم آن در دستور کار ) (PMبهره بردار قرار گيرد. با توجه به تجربه شرکت ميراب در ساخت شيرهای کنترلی و با انتخاب مواد اوليه مناسب در ساخت شير آالت فوق اصوال این شيرهابه مدت طوالنی می توانند بدون اشکال مورد بهره برداری قرار گيرند با این حال برای بازدهی بهتر الزم است موارد زیر در نظر گرفته
شود.
 سرویس شيـر بایاتی در فاصلـه زمـانی بين  4الـی 21ماه (بر اساس آناليز فيزیک – شيمی آب عبوری) و طبـق مــوارد زیـر انجــامشود:
 -2کنتـرل و سرویـس صافـی در مـدار کنتـرل و خط لولـه.
 -1هواگـيری شيـر.
 -1ایجاد جریـان زیـاد جهـت شاترـوی شيـر ( بـرای ایـن کار الزم است شيـر توپی بعد از پایلوت بـاز و شيــرتوپی قبـل از پـایلوت را
برای مـدت کوتاهی ببندیم تا شيـر کام ً باز شود).
توجـه :چنانـچه آب از کيفيـت خوبـی برخـودار نباشد الزم است سرویـس در زمـان هـای کوتـاه تـری مـث ً بيـن  0تـا  4مـاه صـورت گيـرد.
هشدار :جهت انجام مراحل سرویس و تعميرات الزم است شير تحت فرار هيدروليکی نبوده و لذا بایاتی قبل از شروع به تعميرات ،شير قطو و
وصل قبل و بعد از شير اصلی باته و از هرگونه فرار هيدروليکی تخليه شوند.

 4 -1تعميـر سيستـم کنترل (تميزکردن صافی  +تعويض پايلوت )
برای ماـدود نمودن مدار فرمان ،الزم است شيـرهای توپی قبـل و بعد از پایلـوت باتـه شونـد .در این حالــت مـی تـوان عمليـات زیـر را روی
سياتـم کنـترل انجـام داد:
 تميـز نمـودن صـافی. تعویـض پایلـوت.بـرای باتـن مجـدد اتصـاالت ،بهتـر است از چاب جهـت آب بندی آنها استفـاده شود .برای بهـره برداری مجـدد سياتــم فرمـان شـير بایـد
طبق روش زیر عمل نمایيد:
 -2شيـر توپی قبل از پایـلوت را باز کنـيد (سمت باال دست).
 -1شيـر توپی بعد از پایلـوت را باز کنيد (سمت پائين دست).
 -1هواگيـری سياتـم کنتـرل را ازطریق باز نمـودن پيـچ درپوش انجام دهيد.

 4-2بازرسی و تعمير شير اصلی
برای بازرسی و تعمير شير اصلی ،نيازی به جداکردن شير از شبکـه لوله نبوده و بایــد
به ترتيـب زیر عمـل شود:
.2
.1
.1
.0

شير قطـو و وصل قبـل و بعد از شيـر فلوتر را ببنـدید.
پيـچ هواگيـری را باز کنيد تا فرـارداخـل محفظـه خالـی شود.
سياتـم کنتـرل را بازکنيـد.
مهـره های ( )24درپـوش ( )41را باز نمایيد.
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راهنمای نصب ،بهره بـرداری و نگهداری شير کنترل اتوماتيک نوع نوع فلوتر (کنترل سطح آب مخزن)

 .4واشـر ( ،)20درپـوش( )1و فنـر( )21را بردارید.
 .4مجموعـه دیاـک را از داخل شيـر خـارج کنيد (با باز نمودن مهره ( )22و بيرون آوردن ميل راهنمای ( ،)47قطعـات مجموعـه
دیاک از هم جدا می شوند).
 .7سيت آب بنـدی ( )41را باز کنيد( .سيت آب بنـدی شيـرهای کنترل اتوماتيک ميـراب تا سایز  144پيچی بـوده کـه بـا کمـک
آچار مخصـوص می تـوانند باز شـوند و برای سایـز  144و باالتر باال توسط پيـچ های آلـن به بدنه محکم شده اند).
* مراحل مونتاژ مجدد قطعـات شير ،برعکس پيـاده نمودن آن می باشـد .بـرای مونتاژ اورینـگ ها ازکربـن مخصـوص مجـاز بـرای
مواد غذایـی ،استفـاده می نمایيـم .اورینـگ زیر سيت آب بندی شير باید تعویض گردد.

 4-3بـازرسـی  4سـالـه
 -2تمام قطعـات شيـر بازشـده و تميـز گـردند.
 -1الستيـک دیـافراگـم تعویـض شـــود.
 -1الستيـک آب بنـدی شيـر تعویـض شـود.
 -0پایلـوت باز شـده و الستيـک آن تعویض گردد.
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