
  
  شركت ميراب  سوزنيشير دستورالعمل نگهداري ،نصب وبهره بـرداري 

  
 

  
   

  توليد كننده شيرآالت صنعتي : شركت ميراب 
  28 خيابان– 10كيلومتر –جاده مخصوص كرج –تهران : آدرس 

  ٣١ از١:                  صفحه                                                         ۴۴۵۴۵۶۵٠:  تلفن 

  
  
  
  
  
  

            
  
 

  بهره بـرداري راهنماي نگهداري ،نصب و

  برقي شيرهاي سوزني با عملگر
  ساخت شركت ميراب

  

  



  
  شركت ميراب  سوزنيشير دستورالعمل نگهداري ،نصب وبهره بـرداري 

  
 

  
   

  توليد كننده شيرآالت صنعتي : شركت ميراب 
  28 خيابان– 10كيلومتر –جاده مخصوص كرج –تهران : آدرس 

  ٣١ از٢:                  صفحه                                                         ۴۴۵۴۵۶۵٠:  تلفن 

  
  فهرست مندرجات

   توضيح محصول و محدوده آاربرد -١

    شير سوزنی ميراب  -٢

   ويژگی طراحی-٣

 AMUAگيربکس -۴

   راه اندازي و کاربرد-۵

   نکات مجاز-۶

   نکات غير مجاز-٧

  نصب در خط لوله -٨

  نکات اوليه بهره برداری-٩

  نگهداری و تعمير -١٠

   مراقبت–١١

   بازرسی-١٢

   گريس کاری گيربکس-١٣

  راه اندازی-١۴

    نقشهابعاد شير سوزنی -١۵

  وزنی س نقشه برش خورده شير - ١۶

   ليست قطعات شير سوزنی - ١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  شركت ميراب  سوزنيشير دستورالعمل نگهداري ،نصب وبهره بـرداري 

  
 

  
   

  توليد كننده شيرآالت صنعتي : شركت ميراب 
  28 خيابان– 10كيلومتر –جاده مخصوص كرج –تهران : آدرس 

  ٣١ از٣:                  صفحه                                                         ۴۴۵۴۵۶۵٠:  تلفن 

   توضيح محصول و محدوده آاربرد -١
 وزنی ميراب    شير س-١ /١

   ويژگی طراحی-٢/١

 AMUAگيربکس -٢/٢/١

   راه اندازي و کاربرد-١ /٣

  موارد مجاز-١/٣/١

   موارد غير مجاز-٢/٣/١ 

   نصب در خط لوله -١/۴

   نکات اوليه بهره برداری-١/۵

   نگهداری و تعمير-٢
   مراقبت – ١/٢

   بازرسی-٢/٢

  س گريس کاری گيربک-٣/٢

 راه اندازی   -٢/۴

  توضيح محصول و محدوده آاربرد  -١

در ميان شير های کنترلی جايکاه ويژه ای     )١٨٠٠ تا   ١٠٠و عملگر برقی سايز       AMUAبا گيربکس   ( شير سوزنی ميراب  

. ی شود   سال است که در دنيا از اين شير ها استفاده م۵٠در محدوده  تهيه و انتقال آب همچنين کنترل سدها بالغ بر       . دارد  

دون ارتعاش            شار ب  سرو صدا و لطمات    ،از اين شير ها در مواردی استفاده می شود که مسئله تنظيم جريان دبی و کاهش ف

  .وارده به خط لوله مطرح باشد

ام می شود                        شتری انج ده از طرف م ه ش ی ارائ ای اطالعات فن ر مبن وارد    . انتخاب نوع شير اصوأل ب ر م در صورت تغيي

  .ليت شير از سازنده سوال شود کاربرد بايد قاب

  :وظائف خاص شير سوزنی 

  تنظيم جريان و فشار ، تنظيم سطح مخازن و غيره

  .الزم است شيراز دو طرف ايزوله شود . در مواقعی که سيال داغ است احتمال احتراق وجود دارد 

   ويژگی های طراحی -٢/١

ی باشد پيستون شير در داخل بدنه بر روی راهنمای تسمه بدنه شير سوزنی با طرحی منسجم و داخل آن به شکل کروی م

. ای قرار گرفته و از يک مقاومت خوبی برخوردار است و توسط يک گيربکس، پيستون در محور شير جابجا می شود

 قسمت آببندی شير می تواند با توجه به کاربرد شير از نوع پره ای ، شيار دار ، سوراخ دار و يا رينگ آببندی معمولی

 .باشد 
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اين سيستم ها وظيفه تبديل انرژی را به طوريکه به قطعات شير لطمه وارد نشود به عهده دارند به عنوان  مثال يک  شير 

پره ای جريان آب را به شکل مارپيچ درآورده و آن را در جلو و وسط شير  متراکم می کند از اينرو کاويتاسيون و در 

 برای سيستم آبندی خروجی شير و پيستون آن استفاده شده است  NBRاز الستيک .دنتيجه سايش قطعات کاهش پيدا می کن

گيربکس سوار شده بر روی شير، با کمک عملگر . و به علت دور بودن ازمحدوده جريان آب دچار سايش کمتری می شود

 شدن را به وجود می برقی حرکت گردشی را به حرکت نوسانی تبديل کرده و امکان طوالنی شدن زمان های باز و بسته

  .  داخل گيربکس قابل تنظيم است ازابتدا و انتهای حرکت گيربکس. آورد

  AMUAگيربکس -٢/٢/١

وجود قطعات چرخشی    . حرکت دورانی را به حرکت نوسانی شفت شير تبديل می نمايد             AMUAگيربکس متناسب و مقاوم     

ن      .اخت و تدريجی شفت اصلی شير می شود           کرانويل و پنيون داخل گيربکس باعث به وجود آمدن حرکتی يکنو           ا وجود اي ب

ائی                )  AMUA(گيربکس   ده نه گشودگی و بسته شدن شير با دقت و اطمينان انجام می گيردوباعث رضايتمندی مصرف کنن

ل (در دو طرف ماردون   . .می گردد    ا                           )کرانوي ره ه ن مه د اي ده ان اردون نصب ش ردن حرکت م رای محدود ک ره های ب  مه

ه             گشتاور را محد   د ب د       محورود کرده و از انتقال نيروی بيش از ح وگيری می نماي اردون در         .شير جل در صورت گردش م

ودن   جهت راست باعث بستن شير می شود وضعيت        وش        باز و بسته ب ه روی در پ شانگری ک ه ن ه شير از روی عقرب  پروان

  .گيربکس وجود دارد مشخص می شود

   . در پوش گيربکس قرار داردرویاوم بوده و عقربه نمايشگر در گيربکس در مقابل ورود رطوبت به داخل آن مق

ده است و                  AMUAدر صورتيکه شير با گيريکس       يم ش  نصب شده تحويل گردد،محدو کننده های سرعت توسط شرکت تنظ

  :در غير اينصورت جهت تنظيم محدود کننده های سرعت به شرح زير عمل نمائيد

    تنظيم برای حالت بسته -الف 
 ۵ و۴را تمامًا از قسمت پوسته نگهدارنده  جدا نمائيد شکل های ) ٠٣(ای شماره پيچ ه -

 توسط دست شير رابه حالت بسته در آوريد -

سته               ) ١٠(در صورتی که در اين حالت پوسته نگهدارنده        - ا ب ده شود ت نچرخيده باشد،در جهت عقربه های ساعت چرخان

 شود

ده سرعت          ) ١(ه هايوسته   با دند ) ١٠(اگر سوراخ های پوسته محدود کننده        - ا   ) ١٠(تطابق نداشت،پوسته محدود کنن را ت

 محل مناسب جا به جا کنيد

 بسته شود) ٠۴(با واشرهای قفل کننده ) ٠٣( پيچ های شماره -

 :به شرح جدول زير می باشد) ٠٣( تورک های مورد نياز برای سفت نمودن پيچ ها -
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 ٣جدول شماره 

  
  

شانگر        ) CLOSED(قيقًا مقابل نوشه ی بسته    درصورتی که عالمت نشانگر د     - قرار نگرفت،مقداری پيچ های درپوش ن

ل نوشته                        ًا در مقاب شانگر دقيق ا عالمت ن د ت ) CLOSEDرا شل نموده و سپس در پوش نشانگر را مقداری به چرخاني

 .قرار گرفته شود

  باز  تنظيم برای حالت - ب
رای        برای تنظيم حالت باز تا زمانيکه احتياج به تنظي     - ست و ب ه تنظيم ني ازی ب دارد ني م درجه ی چرخش پروانه وجود ن

 :تنظيم درجه ی چرخش پروانه به شرح زير عمل نمائيد
 اين تنظيم در زمان تنظيم محدود کننده در حالت باز انجام می گيرد -
 0.60  با دقت GS50.3 – GS125.3سايز های انتخابی  -
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  0.140 تا 0٠٫١١دقت  با GS160.3 – GS250.3سايز های استاندارد  -

   GS50.3 – GS125.3تنظيم درجه ی چرخش پروانه برای سايز های 

 ٨را باز نمائيد شکل ) ١٠(پوسته محدودو کننده سرعت ) ١۶(پيچ ها در پوش محافظ  -

 خاج نمائيد) ٠٢٠(پين شماره   -

  

  
  

 برای افزايش ميزان چرخش

 ف جهت گردش ساعت به چرخانيدرا دربه سمت عقب ودر خال) ١۵(مهره محدود کننده سرعت  -

 در جای اول خود بتواند قرار گيرد) ٠٢٠(در تنظيم دقت داشته باشيد که مجددآ پين  -

 شير را در حالت مناسب و دلخواه قرار دهيد -

 برسد) ٧(به سمت حرکت عقربه های ساعت به چرخانيدتا سفت شده وتا مهره شماره ) ١۵( مهره شماره -

  ميزان چرخشکاهشبرای 

 را در حالت مناسب و دلخواه قرار دهيدشير  -

 برسد) ٧(به سمت حرکت عقربه های ساعت به چرخانيدتا سفت شده وتا مهره شماره ) ١۵( مهره شماره -

 را به پوشاند) ٠٢٠(باستی کامًال پين شماره ) ١۵( مهره شماره -
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ين      ) ١۵( در صورتيکه شيار مهره شماره     - ماره  روی شفت تطابق نداشت، مه        ) ٠٢٠(با سوراخ پ دار ی   ) ١۵( ره ش مق

 در جهت خالف گردش عقربه ساعت بچرخانيد تا اين تطابق بدست آيد

 را بازديد نمائيد و در صورت معيوب بودن آنرا تعويض نمائيد) ٠٨(ا رينگ شماره  -

 سر جای خود دو باره ببنديد) ١۶(در پوش محافظ  -

د در صورتی که عملگر چند گردشه روی اين گيربکس نصب شده است ،  - رای   ) Limit Switching(کليد های ح را ب

 حالت باز تنظيم نمائيد

  GS160.3– GS250.3تنظيم درجه ی چرخش پروانه برای سايز های  -

 ٩پوسته را باز نمائيد شکل ) ١۶(در پوش محافظ )٠۵۴(تمام پيچ ها  -

 را باز کنيد)٣۴(رينگ تنظيم ) ٠۵٨(با واشر های ) ٠٨٢(پيچ های  -

 رخشبرای افزايش ميزان چ
 را دربه سمت عقب ودر خالف جهت گردش ساعت به چرخانيد) ١۵(مهره محدود کننده سرعت  -

 شير را در حالت مناسب و دلخواه قرار دهيد -

 برسد) ٧(به سمت حرکت عقربه های ساعت به چرخانيدتا سفت شده وتا مهره شماره ) ١۵( مهره شماره -

  ميزان چرخشکاهشبرای 
 واه قرار دهيدشير را در حالت مناسب و دلخ -

 برسد) ٧(به سمت حرکت عقربه های ساعت به چرخانيدتا سفت شده وتا مهره شماره ) ١۵( مهره شماره -

 در محل خود قرار دهيد) ٠٨٢(پيچ های  و) ٠۵٨(با واشر های )٣۴(رينگ تنظيم  -

 را بازديد نمائيد و در صورت معيوب بودن آنرا تعويض نمائيد) ٠۵۶(ا رينگ شماره  -

 دو باره ببنديد) ٠۵۵(و واشر های ) ٠۵۴(سر جای خود با يچ ها ) ١۶(افظ در پوش مح -

 بسته شود) ٠۴(با واشرهای قفل کننده ) ٠٣( پيچ های شماره -

 :به شرح جدول زير می باشد) ٠٣( تورک های مورد نياز برای سفت نمودن پيچ ها -

 ٢جدول شماره 
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د در صورتی که عملگر چند گردشه روی اين گيربکس نصب شد - رای   ) Limit Switching(ه است ، کليد های ح را ب

 حالت باز تنظيم نمائيد

   راه اندازی و کاربرد -٣/١

   نکات مجاز -١/٣/١

د        ه حرکت در می آي ق عملگر ب تفاده شود       . شير سوزنی از طري د اس يش از حد نباي روی ب ر گردش در جهت    . از ني در اث

سته شود    شير فقط م . چرخش عقربه ساعت شير بسته می شود         ان آب ب ا     (جاز است در جهت جري ه ب فلش موجود روی بدن

ين می                          ) جهت جريان يکی باشد      ازنده تعي ده از طرف مشتری توسط س ه ش ر اساس اطالعات ارائ و اصوأل انتخاب شير ب

  .شود

  : در صورت عدم تعيين موارد فنی از طرف مشتری نکات  زير معتبر است

تفاده             در مواقعی که شير در مسير لوله اس      ره ای اس وع پ د از ن رار دارد باي ه ق ی اينکه دو طرف شير لول تفاده می شود يعن

شتر از     ٣/٢شود، در صوريکه فشار بعد از شير حداقل ان شيربي واقعی  .  باشد  m/s 4 فشار باال دست و سرعت جري در م

ا سوراخ        که فشار پايين دست شيرکم باشد برای جلوگيری از وارد شدن صدمات ناشی از کاويتاسيو               يار دار و ي وع ش ن از ن

د                      . دار استفاده شود   و چنان چه نياز باشد که يک افت شديد ايجاد شود، توصيه می شود از شيری که دارای سيستم کاهنده چن

  .مرحله ای فشار مثأل از نوع سوراخ دار مرحله ای استفاده شود 
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  سرعت های مجاز
  :سرعت در شير سوزنی بايد مطابق زير باشد 

                                            نوع پره ای          -١

              )   7m/sکوتاه مدت   (              نوع شياردار         -٢

  )   7m/s  کوتاه مدت (              نوع سوراخ دار    -٣

شو     نوع  پره ای و يا ر-۴                  ينگ دار معمولی جهت شست

   نوع پره ای به عنوان خروجی سد و بای پاس      -۵

   نکات غير مجاز -٢/٣/١

  وضعيت لوله قبل و بعد از شير سوزنی
   می باشد  رعايت  موارد خاصی الزامی نيست  فقط مواقعی  که سرعت  باالیm/s 1/5در مواقعی که سرعت زير 

 1/5m/sدر غير اين صورت باعث . ود، نبايد بال فاصله قبل از شير سوزنی زانويی و يا سه راهی استفاده شود  می ش

بين  فاصله قطعه زانويی و يا سه راهی تا شير سوزنی بايد. تالطم جريان و در نتيجه اشکال برای شير سوزنی خواهد شد

3-5xDN در نظر گرفته شود .  

ه ا        ين                      در صورت استفاده از شير پروان داقل ب ا شير سوزنی ح ل از شير سوزنی فاصله آن ت د در نظر     3xDN-2ی قب  باي

  .تا از آسيب به شير سوزنی جلوگيری شود. گرفته شود 

د از شير          در صورت استفاده از شير سوزنی به عنوان تنظيم در مواقعی که دو طرف شير لوله می باشد بايد توجه نمود  بع

  :ه و فاصله زير رعايت شودسوزنی لوله به صورت مستقيم بود

 10xDN-8نوع پره ای بين 

   5xDN >نوع شيار دار

د               ان آب بتوان ا جري ه شيرآالت نصب شود ت ا هر گون اين بدين معنی است که در اين فواصل نبايد زانويی ويا سه راهی و ي

در . ی شير وجود دارد   در صورت عدم رعايت نکات فوق ايجاد صدمات شديد برای قطعات داخل    . پس از مدتی آرام شود      

  .تبديل مرحله ای توضيح داده می شود . استفاده شود ) پخش کننده (خروجی شير نبايد از تبديل 

 .درجه حرارت سيال نبايد از درجه حرارتی که از قبل لحاظ شده است زيادتر شود •

 .تر شود حداکثر فشار اعمال شده به شير در حالتی که شير بسته است نبايد از فشار نامی بيش •

 .تغيير اندازه اهرم و يا فلکه شير غير مجاز می باشد  •

 .فشار سيستم نبايد از فشار نامی بيشتر شود  •

 .از روشن و خاموش کردن ممتد عملگر بايد جلوگيری شود •

 

 

V<= 4m/s  

V<= 6m/  

V< 6m/s   

V<=10m/s  

V<=12m/s  
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يم سطح آب درمخاز            ا تنظ تفاده  چنان چه از شير سوزنی با عملگر برقی و سيستم کنترل برای تنظيم فشار ، مقدار دبی و ي ن اس

اع سطح  آب باعث روشن و خاموش                    ا ارتف ان و ي دار جري شار و مق می شود بايد دقت نمود تا هر تغيير جزيی در خصوص ف

ا   . شدن عملگر برقی شير نگردد     ان و ي سيستم کنترل کننده بايد فرامينی را که باعث تغييرات محسوس در مقدار فشار و يا جري

رای ش   . ارتفاع سطح آب می گردد       ده و از                          ب رداری طوالنی مدت از شير ش ره ب وق باعث به ورد ف د رعايت م ير صادر نماي

  .فرسايش قطعات آن جلوگيری می نمايد

   نصب در خط لوله -١/۴

د چوب، سنگ، و        . قبل از نصب بايد شيررا از داخل قطعات بسته بندی شده خارج نمود     ياء خارجی مانن ه را از اش و داخل لول

  .غيره تميز نمود 

  . شيرمطابق فلش جهت جريان روی بدنه الزامی است نصب:  ذکر ت

  .از پايه های شير سوزنی فقط برای تحمل وزن شير بايد استفاده شود 

  .با توجه به اينکه در حالت بسته سيلندر شياردار  خارج از بدنه قرار می گيرد در موقع نصب اين مورد بايد لحاظ شود 

  . سه راهی و يا شير پروانه ای بايد جلوگيری شود –انويی از نصب شير بالفاصله بعد از ز

  نکاتی که در بهره برداری اوليه شير بايد در نظر گرفته شود -١/۵

 .پس از نصب بايد از راحت باز و بسته شدن شير اطمينان حاصل شود

ر      ا شل ک د ب واگيری ،هوای موجود     پس از نصب ،با کمک فلکه عملگر برقی ، شير را به طور کامل باز و بسته نمايي يچ ه دن پ

  .  در بدنه می تواند تخليه شود

  :عملگر برقی روی فلنج گيربکس شير مونتاژ شده و نوع استاندارد آن مجهز است به 

 کليد های حد با اتصال يک باز و يک بسته برای موقعيت انتهايی باز و بسته  •

 کليد های گشتاوری برای مسيرهای بسته و باز  •

  کارکرد عملگرچراغ نمايشگر •

 کليد حرارتی در داخل سيم پيچ •

 گرم کن   •

  .شير در مسير بسته شدن از طريق کليد گشتاوری و در جهت باز شدن از طريق کليد حدی خاموش می شود 

  .تنظيم کليد های حدی وگشتاوری در کارخانه سازنده شير انجام می شود 

  .حالت ميانی شير عمل می نمايندکليد های گشتاوری به عنوان کليد های محافظ مثأل در 

د تنظيم                                    د های ح اژ عملگر روی شير ، کلي در صورت ارسال شير سوزنی بدون نصب عملگر برقی  الزم است پس از مونت

  .شوند 
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ذول شود                               د مب افی باي ازننده عملگر دقت ک دازی س تورالعمل راه ان شه و دس ه نق رق ، ب د   (در موقع اتصال عملگر به ب د ح –کلي

ر                 )گرم کن –موتور  -رله حرارتی سيم پيچ   – گشتاور دازه گرفت در صورتيکه کمت قبل از استفاده بايد مقاومت عايقی موتور را ان

ور                 ۵٠٠از   ته موت  کيلو اهم بود اين به معنی وجود رطوبت در داخل سيم پيچ است سيم پيچ موتور را برای خشک کردن از پوس

ا بخاری آن را خشک         ا يک سشوار وي رده و ب دا ک ود ج داکثر درجه حرارت مجاز     .( نم اژ  ) درجه ١٠٠ح ادير ولت ان   مق و جري

ه طوری   . موجود بايد با مقاديری که روی پالک عملگر ثبت شده مقايسه شود           پس از وصل سيم ، در پوش و بوش کابل ها را ب

  .که آببندی باشد را در محل خود قرار دهيد 

   : راه اندازی-١/۵/١

 .،در حالت ميانی قرار دهيد شير را از طريق فلکه عملگر  •

ور                • با کوتاه روشن و خاموش کردن موتور ،از طريق عقربه نمايشگر موجود روی گيربکس جهت گردش صحيح موت

  .را کنترل نماييد

 .در صورت اشتباه بودن جهت، يک فاز را جابجا نماييد •

 .با روشن و خاموش کردن سريع يکبار ديگر جهت را کنترل کنيد  •

د مربوطه چک                         در حالتی که ش    • ا حرکت دادن دستی کلي شتاور را ب د های حد گ از است صحت عملکرد کلي ير نيمه ب

 .نماييد

 .پس از اطمينان از درست بودن جهت گردش موتور ، می توان شير را به طورکامل باز يا بسته نمود  •

   تنظيم مجدد کليد های حد -١/۵/٢

 . در پوش گيربکس  را برداريد •

 . کامأل باز نماييد به طوری که گيربکس به انتهای حرکت خود برسد شير را به طور دستی •

 .يک دور فلکه را به عقب برگردانيد •

 .کليد حد را مطالق دستوالعمل سازنده عملگر تنظيم نماييد •

 . شير را به طور دستی کامأل ببنديد به طوری که گيربکس به انتهای حرکت خود برسد •

  .يک دور فلکه را به عقب برگردانيد •

 .کليد حد را مطابق دستوالعمل سازنده عملگر تنظيم نماييد •

 .درپوش گيربکس را مجددأ در محل خود بگذاريد و پيچ ها را محکم کنيد •

  .کليد حد بسته فقط بايد به عنوان سيگنال دهنده استفاده شود نبايد برای خاموش کردن موتوراز آن استفاده شود: تذکر 

  .ال سازنده عملگر هيچ مسئوليتی را به عهده نخواهد گرفتدر صورت عدم رعايت موارد با
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   :روشن و خاموش کردن لحظه ای عملگر و حرکت دادن با دست در مواقع ضروری -١/۵/٣

چنان چه درموقع حرکت عملگر در جهت باز يا بسته شدن ،شيئی داخل شير گير کند، کليد گشتاور مربوطه پس از رسيدن به 

زمان بين کليد گشتاور و جدا شدن موتور از شبکه برق به عنوان زمان صدور . موتور را خاموش می کندحد تنظيم شده خود، 

در اين حالت چنانچه قبل از اينکه شير در جهت عکس حرکت قبلی خود جابجا شود و يک فرمان .فرمان قطعه تعيين می شود 

گشتاورها با هم جمع شده و اصوأل شير و . ن بار تکرار شودجديد دريافت نمايد مقدار گشتاور زياد شده و اگر اين عمل چندي

  . قطعات مربوط به آن تحمل اين نيرو را ندارند اين نوع روشن و خاموش کردن لحظه ای غير قابل قبول می باشد 

  :برای انجام صحيح عمل روشن و خاموش کردن لحظه ای بايد به شرح زير عمل نمود
انی عمل قطع را انجام داد در اين حالت بايد در جهت عکس شير به حرکت در آورده شود تا چنانچه کليد گشتاور در حالت مي

در آن موقع است که می توان در همان جهتی که  اشکال ايجاد شده، . زمانی که کليد گشتاور به وضعيت عادی خود برگردد

.   که کليدهای گشتاوری که تنظيم شده اند رسيد با انجام اين روش است که  می توان به  مقادير گشتاوری. شير حرکت نمايد 

  .عالوه بر آن قطعه ای که بين شير گير کرده می تواند شناور شده و از نزديک محل رينگ آبندی جدا شود

  باز و بسته نمودن شير با فلکه
ست می دهند چنان چه در صورت استفاده از فلکه عملگر برای باز و بسته کردن شير کليدهای گشتاوری تأثير خود را ار د

شيئی خارجی در حالت ميانی  داخل  شير گير کند امکان وارد شدن نيرويی بيش از حد  مخصوصأ مواقعی که  از دور کم  کن  

از اين رو در صورتی که در مواقع  باز کردن . استفاده می شود  به عملگر و در نتيجه صدمه  قطعات آن  وجود دارد

ی احساس شود، بايد فلکه را چند دور در جهت عکس مسيری که اشکال ايجاد شده گرداند و اضطراری شير ، يک مقاومت

. تا قطعه ای که احتماأل به رينگ آبندی چسبيده وباعث سفت شدن شير شده، از آن جدا شود . مجددأ در جهت قبلی حرکت داد

 .ايد استفاده شود اين شرايط نياز به احتياط الزم دارد به هيچ وجه از نيروی بيش از حد نب

 نگهداری -٢

    مراقبت– ١/٢

توصيه می شود شير را ساليانه چند بار . در شيرهای سوزنی ميراب از بوش هايی از جنس آلومينيوم برنز استفاده شده است

  .تا از رسوب روی راهنما ها و محل حرکت پيستون جلوگيری شود) تمام کورس باز وبسته(بطور کامل باز و بسته نماييد 

  بازرسی – ٢ /٢

  .محافظ بيرون شير و عملگر را چک کنيد در صورت آسيب رنگ آن را اصالح نماييد 

  .محل استقرار کاسکت روی فلنج ها را کنترل کنيد

  .روانی حرکت شير و عملگر را کنترل کنيد

  .به طور دستی به طور کامل يکبار شير را باز و بسته نماييد 

  .دی با رينگ آببندی را چک کنيدآببندی محل استقرار الستيک آببن

 . آببندی محور شير را مورد بازبينی قرار دهيد
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  گريس کاری گيربکس – ٢ /٣

   . احتياج چندانی به نگهداری نداردوليکن بازديد ساليانه باعث طول عمراين محصول خواهد شدAMUAاگرچه گيربکسهای 

  را گيريس کاری کنيدو قطعات چرخنده سطوح داخلی بوش ها 

  در مواقعی که شير داخل حوضچه نصب. قربه و درپوش را در محل خود قرار داده و پيچ ها را محکم نماييدع

  . می شود آببندی درپوش گيربکس الزامی است 

  .در صورت بودن دور کم کن آن را گريس کاری کنيد 

  
  :نوع گريس

  

  نام گريس  معادل بهران  نام توليد كننده  استاندارد

DIN 51502 K- L3n SHELL  3بهران ياقوت R3 گريس ALVINA 

DIN 51825 K 2n TEXACO  2بهران زمرد TEXANDO FO20 

                                         
   راه اندازي - 2/ 4

  .العمل مربوطه مراجعه شودربراي تعويض اورينگ پيستون شير به دستو
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»بنام خدا  «    
 

.اين دستورالعمل براي انواع عملگر هاي زير كاربرد دارد   
 

SA-SAL-SAH-SAR-SAEx-SAREx 
 
 

 صفحهفهرست مندرجات

 04-------------- ---------- ------- روش حمل و نقل و نگهداري -1
 04--- ---------- ---------- ----------  شرايط محيطي كارعملگرها -2
 04----------------- ----------  نحوه نصب برروي شير يا گيربكس -3
 05---------- ---------- ---------- -------- بازوبسته كردن شير -4
 05------------- ---------- ---------- -------- نحوه راه اندازي -5
 06---------- ---------- ---------- ------- راه اندازي آزمايشي -6
 07----- -------------------- ---------- ----- تنظيم كليد حدها -7
 07--- --------------------------- ------- تنظيم وضعيت مياني -8
 08------ ------------------- ---------- ---- تنظيم كليد گشتاور -9

 08---------) سفارش مخصوص درزمان خريد( تنظيم نشانگر مكانيكي-10
 08---------) سفارش مخصوص درزمان خريد( تنظيم مقاومت متغير-11

 09----- ----------------- ---------- ----- تنظيم انتقال دهنده -12

 10-------------------- ------ ماشينكاري مهره ميله محرك نوع -13

 11----------------- ---------- ---------- -------- نگهداري -14
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عملگرهاي چند دور آئوما ، دستگاهي الكترو مكانيكي ارزشمندي ميباشند كه با رعايت موارد زير مي توان از وارد 
.آمدن خسارت به آنها جلوگيري كرد  

 
1- روش حمل و نقل و نگهداري                                                                                     

.عملگر را با بسته بندي محكم و با دقت ، به كارگاه نصب حمل كنيد   - 
.براي بلند كردن ، از بستن طناب  يا قالب به فكه عملگر خود داري كنيد   - 

.عملگر را در محل خشك و با تهويه مناسب نگهداري كنيد   - 

.جلوگيري از سرايت رطوبت زمين به عملگر ، آنرا رو قفسه يا پالت چوبي نگهداري كنيد براي   - 

.براي جلوگيري ازنفوذ گرد و غبار بداخل عملگر  روي آنرا بپوشانيد   - 

.براي جلوگيري از زنگ زدگي ، سطوح تراش خورده را با مواد ضد زنگ بپوشانيد   - 
 

 2- شرايط محيط كار عملگر ها

  :هاي برقي چند دور آئوما را ميتوان در شرايط محيطي زير بكار برد عملگر 
)  شرايط استاندارد+  (80  c نوع ) الف SA -        از c تا  -25    

60  + c نوع ) ب SAL -       از c تا  - 60    

120  + c  صفرتا  c از       - SAH نوع ) ج  

60  + c نوع ) د SAR -        از c تا  - 25    

40  + c نوع ) ه SAEx -       از c تا  - 25    

40  + c نوع ) و SAREx -    از c تا  - 25    

VDE0530طراحي شده  طبق استاندارد )  دقيقه 15ثانيه الي2( براي كار كوتاه SA عملگر نوع 
VDE0530جهـت  طبق استاندارد %)25 ED ثانيه تا 4(براي كار متناوب  SAR عملگر نوع . است  

.مراجعه كنيـــد  SAR يين تعدادمجاز قطع ووصل به آخرين بروشورحاوي مشخصات فني  تع  
 

 3- نحوه نصب برروي شير يا گيربكس                                                                                                         

 
:قبل از نصب مطمئن شويد . اد عملگر آئوما را مي توان در هر وضعيتي نصب و مورد استفاده قرار د  

توجه داشته باشيدخارهاي.با فلنج شيروگيربكس هماهنگي داشته باشد (Drive)   فلنج خروجي محرك - 

.دوفلنج به راحتي در محل خود قرار گيرد   
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اگروضعيــــت .با دنده هاي شفت شيربايدهماهنگي داشته باشد A دنده هاي محرك خروجي نوع:تذكر  

ك خروجي به وضوح سفارش داده نشده باشد، مهره شفت مربوطه بدون رزوه  همراه با عملگرارسال دنده هاي محر
 2مطابـــق شكل صفحــه   .  اين دستورالعمـل مراجعه كنيد13براي نحوه ماشينكاري اين مهره به قسمت .مي شود
 Cشماره

B4,B3,B2,Bبا سوراخ و خار و معموال براساس ISO 5210 تهيه شده  اي خروجي انواع محركه  
D      شماره 2مطابق شكل صفحه  . است 

. كنترل كنيد كه سوراخها و جاي خار فلنج محرك خروجي و شفت شير با گيربكس هماهنـــگي داشته باشد -   

.محل تماس عملگر با شير يا گيربكس رااز روغن يا هرماده خارجي ديگر، بطوركامل تميزكنيد  - 
.س را به مقدار كمي گيريس آغشته كنيد محل ورودي شفت شير يا گيربك  - 

.) باشـد8,8گريدپيچها حداقل .(عملگر را روي شير ياگيربكس قرار داده وپيچهارا به صورت ضربدري محكم كنيد -    

 4- بازوبسته كردن شير                                                 

 قراردادن در وضعيت دستي 

. شير فقط در زمانيكه موتور عمـــلگر در حال سكون است انجام شـــود استفاده دستي از: تذكر   
 درجه بطرف باال بلندكنيدوسپس فلكه را كمي 85ضامن عمليات دستي را كه دروسط فلكه قرار دارد حدود * 

 B شماره 2مطابق شكل صفحه  . بچرخانيد 

در اين حالت عملگر آماده استفاده دستي ) مي گرددبا نيروي كشش ، فنر به محل اوليه خود بر.(ضامن را آزادكنيد * 
.در صورتيكه ضامن براحتي به محل خود برنگشت با كمك دست آنرا بحالت اوليه برگردانيـد .مي باشد  

(Power tools)جهت چرخاندن فلكه استفاده مي كنيد ،  اگر در حالت دستي از ابزارهاي كمكي *   

.د  دور در دقيقه مي باش300توجه داشته باشيدكه حداكثر دور مجاز   
 خارج شدن از حالت دستي :

.بمحض استارت موتور، عملگر از حالت دستي خارج وبحالت اتوماتيك قرار مي گيرد *   

 
 5-نحوه راه اندازي                                                                                                                                

)به مقررات ايمني توجه فرمائيد (  

 زمان تاخير (Time delay)كه فاصله زماني بين قطع شدن كليدگشتاور يا كليدحدوقطع شدن 

توصيه مي كنيم جريان كنتاكتورهاي موتور مستقيما بوسيله كليد حد . ميلي ثانيه تجاوز كند 20برق ميباشد،نبايد بيش از 
.طع شودو كلـيد گشتاور ق  
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:كنترل موتور به روش هاي زير امكان پذير است   
SAR,SA روي عملگر نوع(AUMA MATIC)   نصب دستگاه ماتيك -

(Actuator)   نصب كنتاكتور در خارج از عملگر -

.جريان و فركانس مناسب را كنترل كنيد -با توجه به مشخصات مندرج روي موتور ، ولتاژ*   
.ز كنيد درپوش محل ورودي كابل را با*   

. را از محل خود خارج كنيد  (Socket) پيچها را باز نموده و ترمينال مخصوص *   

.گلند مناسب با نظر خارجي كابل را انتخاب ودر محل در نظر گرفته شده محكم ببنديد *   
IP67درصورتي تضمين ميشودكه ازگلندكابل بطور آببندي دستگاه براساس استاندارد :* تذكر  

توضيحات زير براي حالتي است كه عملگر شير با چرخش ميله ودر جهت عقربه هاي ساعت بسته . د صحيح استفاده شو
براي وضعيتي كه عملگر شير با چرخش ميله در جهت عكـــس .ميشود   

.عقربه هاي ساعت بسته مي شود بايد به دستورالعمل هاي مربوطه مراجعه شود   

). رجوع شود KMS به نقشه ( AC   فاز وصل برق موتور سه

L3,L2,L1، را به ترتيب به ترمينالهاي W1,V1,U1 ، وسيم زمين را به اتصال زمين  فازهاي*   

.در نتيجه موتوردر جهت حركت عقربه هاي ساعت مي چرخد . وصل كنيد   

. كه داخل درپوش جعبه ترمينال قرار دارد وصل كنيد  KMS   سيم هاي كنترل را مطابق نقشه * 

براي ولتاژهاي مختلف بايد  . ليد، فقط براي ولتا ژ يكسان مناسب هستندهردو مدار يك ك :*تذكر 
. استفاده كرد  Tandemازكليدهاي مركب 

سازنده شير تعيين مي كند در زمان بسته يا باز شدن كامل شير ، برق موتور بوسيله كداميك از كليدهاي حـد يا * 
.گشتاور بايد قطع شود   

AREX براي عملگرهاي . (يد حرارتي در سر راه سيم پيچها قرار دارددر موتور هاي آئوما سه كل*   

.)مدار ها قطع كن مناسب اضافي برحسب درخواست تعبيه مي شود .(سه عددترمي سي تـورمنظور شده است   

حفاظت كامل موتور فقط با نصب صحيح كليدهاي حرارتي يا ترمي سي تور ، تضمين مي شود ، ودر غيـر اينصورت * 
.ت آما از درجه اعتبار ساقط است ضمانت شرك  

(IWG,RWG)توصيه مي گردد از سيمهاي شيلــدار  براي اتصال سيستم ارسال كننده وضعيت*   

.استفاده شود   
كنترل شود اورينگها صدمه نديده .سطوح آببندي درپوش جعبه ترمينال و همچنين محل ورودي كابل را تميز كنيد * 

.باشند   

.به سطوحي كه بايد آببندي شوند بماليد ) وازلين (سيد يك اليه نازك گريس ضد ا  
.پوشش جهبه ترمينال را در نحل خودش قرار داده و پيچهاي آنرا بصورت ضربدري محكم كنيد *   

. تضمين گردد  IP 67 گلند كابل را بطور كامل محكم كنيد تا آببندي *   
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 6- راه اندازي آزمايشي                                                                                                                        

 
براي . درپوش محل قرار گرفتن كليدها و همچنين در صورتيكه داراي صفحه نشانگر مكانيكي باشد ، خود برداريـد* 

 .ستفاده قرار گيردمورد اTبكار انداختن ميكروسوئيچ هاي حد و گشتاور ، كليدهاي قرمز رنگ

.شير رابا حركت دستي در وضعيت نيمه باز قرار دهيد *   
. جهت حركت را كنترل كنيد  

اگر جهت چرخش موتوردرست  راسريعــا تعويض . عملگر را در جهت باز شدن شير براي مدت كوتاهي روشن كنيد 
.كنيد  W1,U1نبود ، موتور را خاموش وجاي اتصاالت 

.  بچرخانيد DOL   را ، درجهت فلش ""باز"" قرمز آزمايش كليد* 

. اگر موتور بايستد مدار كنترل صحيح است -   
DOL/DSR براي توقف اضطراري . اگرموتورقطع نشد هردوكليد قرمزآزمايش را بطرف فلش بچرخانيد -  

. مدار كنترل را بررسي و اشكال آنرا برطرف كنيد -   
(over run) حركت عبارتست اين.( را در هردوجهت باز و بسته شدن مشخص كنيد حركت اضافي *   

)از چرخش ياحركت اززمان قطع كليد برق موتور تا هنگام توقف كامل   
 

 7-  تنظيم كليد حد ها                                                                                                                           

 
.) رجوع شود 4به بند (  در وضعيت دستي قرار دادن*   

 7- 1-  تنظيم وضعيت بسته (منطقه سياه )

 را 6امكان حركت اضافي ذكرشده دربند .فلكه را درجهت عقربه هاي ساعت آنقدربگردانيد تا شيركامال بسته شود* 
 E شماره2شكل صفحه .نيز مد نظر قرار دهيد

صداي درگيرشدن احساس وشنيده.د را بطرف پايين فشارداده ودرجهت فلش بچرخاني A ميله *   

وقتي نشانگر ازنقطه.  يكدور مي چرخد  B نشانگر ،A   درجه چرخش ميله 90بازاء هر . مي شود 

. قرار گيرد  C مقابل نقطهBرا بچرخانيد تا نشانگرA عبور كند مجددا ميلهC 

Aبرداشتيد، اين ميله به محل اصلي  فشار را ازروي ميلهاطمينان حاصل كنيد پس ازاينكه :تذكر   

 خود بطرف بيرون باز گـردد
 
 
 



  
  شركت ميراب  سوزنيشير دستورالعمل نگهداري ،نصب وبهره بـرداري 

  
 

  
   

  توليد كننده شيرآالت صنعتي : شركت ميراب 
  28 خيابان– 10كيلومتر –جاده مخصوص كرج –تهران : آدرس 

  ٣١ از٢۴:                  صفحه                                                         ۴۴۵۴۵۶۵٠:  تلفن 

. 
 7- 2- تنظيم وضعيت باز (منطقه سفيد )

امكان حركت اضافي ذكر شده در . فلكه را در جهت عكس عقربه هاي ساعت آنقدر بچرخانيد تا شير كامال باز شود * 
شد  ميبا1-7مشابه بند سايراقدامات.قرار گيرد. را نيز مد نظر قرار دهيد 6بند  F مقابل نقطه E را در جهت پيكان

Dآنقدربچرخانيدتانشانگر  ميله *   

 
(DUO Switch) 8-  تنظيم وضعيت مياني 

 
.جهت حركت بطرف نقطه تنظيمي مياني ، و جهت حركت موتور بايد با يكديگر يكسان باشد  :تذكر   

E   شماره 2مطابق شكل صفحه  .شير را در وضعيت مياني مورد نظر قرار دهيد * 
. را مشاهده كنيد  H را بچرخانيدو نشانگرG براي قطع ووصل موتوردرجهت بسته شدن ، ميله *   

).شرح داده شده است 7همانطوركه در بند   
.  رامشاهده كنيــــد  L را بچرخانيدونشانگرK براي قطع ووصل موتوردرجهت باز شدن ، ميله*   

.) شرح داده شده است 7همانطوركه در بند (  
  . را مشاهده كنيدL را بچرخانيد و نشانگر K وصل موتور در جهت باز شدن ، ميله داده براي قطع و*
 

 (Torque Switch)9-  تنظيم كليد گشتاور  
اگر عملگرتوسط سازنـــده  انجام گرفته است ، .گشتاور تنظيم شده براي عملگربايد براي شير مناسب باشد :تذكر 

ايد انجامفقط با موافقت سازنده شير بلذا در آن  Fشيرتعبيه شده باشد ، تنظيم هاي الزم در زمان آزمايش شماره 

F شماره 2مطابق شكل صفحه  .  شود   
. را كه روي صفحه نمايش گشتاور قرار دارد باز كنيد  O هر دو پيچ *   

.دكمه تنظيم گشتاور را بچرخانيد تادر مقابل نقطه مورد نظر قرار گيرد *   
. را مجددا محكم كنيد  O چهاي پي*   

وقتيكه شيرحداكثرحــركت خودرا انجــــام  دهدياموتورتوســـط . كليد كشتاوردرحالت دستي هم كارميكند : تذكر 
يـكليد حد خاموش شود ، كليد گشتـــاور بعنوان رله محافظ بار اضافــ   

.عمل مي نمايد  Over Load  
يك اليه نازك گريس ضد اسيد به محل . الم باشد محل قرار گرفتن درپوش را تميز كرده و مطمئن شويد اورينگ س* 

.قرار گرفتن درپوش بماليد   

.درپوش را در جايش قرار داده و پيچهاي شش گوش را محكم كنيد *   
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 10-  تنظيم نشانگر مكانيكي (سفارش مخصوص درزمان خريد )
 

.د  درجه از حالت باز تا حالت بسته و بالعكس حركت مي كن180ديسك نشانگر تقريبا   
اگرقرارباشدتعداددوردر كورس تغيــيركند اين . يك چرخ دنده كاهنده مناسب درعملگر هاي آئوما نصب شده است

 G شماره 2مطابق شكل صفحه. چرخ دنده كاهنده نيز بايد عوض شود

.عملگر را بحركت در آوريد تا شير بسته شود *   
. نشانگــــر را آنقدر بچرخانيدتا بافلش درمقابل هم قرار گيرنـد روي شيشه      )           بسته (صفحه داراي عالمت *   
.عملگر را روشن كنيد تا شير باز شود *   
. روي شيشه نشانگر را آنقدر بچرخانيد تا با فلش درمقابل هم قرار گيرنـد       )          باز (صفحه داراي عالمت *   

 11-  تنظيم مقاومت  متغيير(Setting of potentiometer)  (سفارش مخصوص درزمان خريد )
.در حالت اتوماتيك شير را ببنديد *   

)بسته %= 0باز و%= 100.(، زبانه مقاومت را درابتداي مقاومت متغييرقراردهيد R2 با چرخاندن ميله *   

 
PS O1 آئوماونشاندهنده بامقياس درصدرا بكارميبريد، با استفاده ازدكمه تنظيم   وقتيكه منبع تغذيه* 

E شماره 2مطابق شكل صفحه  .روي منبع تنظيم نهايي را انجام دهيد   

.در حالت اتوماتيك شير را باز كنيد *   
را نشان دهد% 100در منبع تغذيه ، حداكثر را تنظيم كنيد تا نشانگر *   

RWG 4020RWG5020Ex 
سيستم دو سيمي سيستم دو سيمي سيستم سه يا چهار سيمي

مشخصات فني 1

 ميلي آمپر 20-4  ميلي آمپر 4-20
 

 ميلي آمپر 0-20
 ميلي آمپر 4-20

I جريان خروجي 2

10-5/28و VDC 

 

14VDC+IxRB

+و-15%
 ولت30حداكثر

-33VDC 15+%و-
18 Uv3 ولتاژ تغذيه

 ميلي آمپر20  ميلي آمپر20

 
 ميلي 20يلي آمپر در  م24

آمپر جريان خروجي حداكثر جريان كششي 4

(UV-15V)/20mA (UV-14V)/20mA  اهم600
حداكثر مقاومت خارجي 

R 
 b

5
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O

 12- تنظيم انتقال دهندهG,IWG (سفارش مخصوص درزمان خريد )

 
12-1-  تنظيم مقدار واقعي سيگنال صفر تا 20 ميلي آمپري براي سيستم هاي 3 يا 4 رشته اي و4 

 تا20 ميلي آمپري براي سيستم 2 رشته اي
 

 ميلي آمپربراي 4 رشته اي و4 يا 3معموال صفر ميلي آمپر براي سيستم .( عملگر را روشن كنيد تا شيربسته شود * 
 E  شماره1مطابق شكل صفحه)  رشته اي 2سيستم 

:رادر وضعيت شروع مكانيكي قرار دهيد  R2 ارسال كننده  *   

.ا در جهت كم شدن جريان خروجـي آنقدر بچرخانيد تا توقـــف احساس شـود             رميله ورودي ارسال كننده     

ميله تنظيم مقاومت متغيير *     Lرا در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيدتاجريـــان خروجــــي   

.روبه افزايش گذارد   
Lرادرجهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيدتا يك جريـــــان  قاومت متغيير       ميله تنظيم م*   

اين .  رشته اي مشاهده شود 2 ميلي آمپربراي حالت 1/4 رشته اي و يا جريان 4 يا 3 ميلي آمپر براي حالت 0,1تقريبي 
. امر اطمينان مي دهد از نقطه صفر الكتريكي عبور نكرده ايم   

.عملگر را روشن كنيد تا شير بحال باز در آيد *   
. ميلي آمپر تنظيم كنيد 20براي ) دامنه / تقويت كننده ( را M               max مقاومت متغير *   

نقطه صفر معين شده را كنترل كنيد ، در صــورت لزوم . مجددا عملگر را روشن تا شير بحالت كامال بسته در آيد * 
.ظيم را انجام دهيد تمجددا ت  

 12-2-  تنظيم مقدار سيگنال 4تا 20ميلي آمپري براي سيستم 3 يا 4 رشته اي 
. مربوط به وضعيت بسته اقدامات را انجام دهيد 1- 12مانند مراحل ذكر شده در بند *   
.عملگر را روشن تا شير در وضعيت باز قرار گيرد*   

. ميلي آمپر جريان تنظيم كنيد 16رابراي    M       max مقاومت متغيير *   

. بسته قرار گيرد دوباره عملگر را بحركت در آوريد تا در وضعيت كامال*   

خودبخود به جريان انتهايي.  ميلي آمپرتنظيم كنيد 4 جريان اوليه را  L بوسيله مقاومت متغير       *   

. ميلي آمپر تنظيم شده اسـت 20 تا 4در نتيجــه جريان خروجي بين .  ميلي متر اضافه مي شود 4  
. تنظيم را مجددا انجام دهيد مجددا شيررادر وضعيت بسته و باز قرار دهيد در صورت لزوم*   

 
A 13-  ماشينكاري مهره ميله محرك نوع 

 
.نياز نيست فلنج نصب شده روي عملگر باز شود   

C    شماره2مطابق شكل صفحه .را از جاي خود خارج كنيد ) 80- 2(مهره نگهدارنده بلبرينگ * 

O

O

O
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. كنيد را خارج) 80-2(و رينگهاي ) 80-1(را همراه با رولبرينگ ) 80- 3(بوش *   
.رولبرينگ ورينگهاي را از بوش جدا كنيد *   

 
.بوش را سوراخكاري ، داخل تراشي و رزوه كنيد *   

.موقع داخل تراشي بوش دقت شود كه قطعه كار دور باشد : تذكر   
.محل رزوه شده را تميز كنيد *   
.قرار دهيد رولبرينگها و رينگها را با گريس گرافيتي چرب نموده و برروي بوش رزوه شده *   

قطعات فوق رادر داخل فلنج اتصال قرار دهيد و دقت كنيد زبانه هاي بوش دنده شـده درداخل شيارهاقرار گيرند *   

.درپوش را در محل خود بچرخانيد تا به انتها برسد *   

.از طريق گريس خور مقداري گريس وارد كنيد*   
 

 14-  نگهداري

 
ندازي كنترل كنيد تا در موقع حمل ونقل و نصب صدمه اي نخــــورده باشد رنگ سطح عملگر را بعداز راه ا : تذكر

.در صـورت صدمه ديدگي آنرا سريعا برطرف تا از خورندگي جلوگيري شود   
عملگر هاي آئوما به نگهداري كمي احتياج دارند و در صورتيكه به طرز صحيحي راه اندازي شوند عمر طوالني * 

ينگهاي درپوش ها سالم و صحيح در جاي خود قرار گرفته و گلند كابل محكم در جاي مهم است اور. خواهند داشت 
.خودبسته شده باشد تا آب و گرد و غبار داخل قسمت هاي مختلف عملگر نشود  

اگر از عملگر در فاصله زماني دير به دير استفاده مي شود ،هر شش ماه يكبار آن را به طور آزمايشي روشن كنيد تا *
.يد هميشه آماده كار است مطمئن شو  

بعدازگذشت شش ماه از راه اندازي و سپس هر سال يكبار پيچهاي بين عملگر و بدنه شير ياگيربكس را كنترل و محكم *
.كنيد  

   :Aصورت استفاده از عملگر با فلنج اتصال 
  .گريس كاري ميله شير بايد جداگانه انجام گيرد: تذكر 

جعبه دنده،كه دركارخانه پر از روغن شده براي چند سال . يس خورها را پر كنيد هر شش ماه يكبار با گريس پمپ گر
  .دوام دارد 

  .جزئيات دستورات نگهداري در صورت در خواست ، ارسال خواهد شد
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  انواع کاربردهای شيرهای سوزنی ميراب
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  :بعنوان شير تنظيم و شير اطمينان در خطوط پمپاژ 

  
     

 
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بعنوان شير خروجی سدها و يا دريچه های مصنوعی 
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  :عنوان شير تنظيم جريان در ورودی و کنارگذر توربين ها ب
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  :بعنوان تنظيم کننده فشار و جريان در ورودی مخازن 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 
 
 
 

از شدن بعنوان شير اطمينان در کنار توربين جهت ب
  :سريع 
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  :برای تنظيم جريان هوا در سيستم های صافی تصفيه خانه ها 

 

   

 


