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  مقدمه:
معمــوال وقتــی بــه مــدت طوالنــی  لزومــی بــه بــاز و بســته شــیر نباشــد از شــیر هــای دســتی اســتفاده میشــود و اگــر ایــن شــیرها 
پــس از مدتــی دائمــا بــاز و یــا بســته باشــند بعلــت رســوب مــواد معلــق در ســیال و اثــر گالوانیــک احتمــال گیرپــاژ کــردن آن میــرود.

ــرای رفــع ایــن اشــکال ، اغلــب ســازندگان شــیرها در جهــت عملکــرد بهتــر و افزایــش طــول عمــر و دوام شــیر ، همــواره توصیــه  ب
مینماینــد کــه شــیر هــا  هــر چنــد یــک بــار )مثــا هــر 3 مــاه( یــک بــار بــاز و بســته شــوند .

بــاز و بســته نمــودن تعــداد زیــادی شــیر و مخصوصــا شــیر بــزرگ بــا دســت  در یــک بــازه زمانــی معیــن احتیــاج بــه نیــروی کار و 
صــرف زمــان زیــادی دارد و راه حــل ایــن مشــکل اســتفاده از عملگرهــای ســیار میباشــد تــا چنــد دقیقــه بــر روی شــیر هــای دســتی 

قــرار گرفتــه و آنهــا را بــه آســانی بــاز و بســته نمایــد. 
 

کاریــرد ایــن عملگرهــای ســیار در مــواردی اســت کــه بــاز و بســته نمــودن یــک شــیر بطــور دائــم مــورد لــزوم نباشــد و یــا بخواهیــم 
شــیرهای قدیمــی دســتی را آســان تــر و بــا ســرعت بیشــتر بــاز و بســته نمائیــم . 

همچنیــن در مواقــع اضطــراری کــه فاکتــور زمــان بســیار مهــم اســت بــا اســتفاده از ایــن عملگرهــا میتــوان بنحــو چشــمگیری ســرعت 
عمــل را افزایــش داد.

اســتقبال ازعرضــه اولیــن مــدل از عملگــر هــای ســیار شــرکت مولــد گشــتاور ایرانیــان )مــدل HY01( مــا را بــر آن داشــت کــه مــدل 
هــای دیگــر عملگــر هــای ســیار شــرکت الومــات آلمــان را در ایــران عرضــه نمائیــم.

بــا اســتفاده از ایــن عملگــر هــای ســیار لــزوم برقــی کــردن تــک تــک شــیرها منتفــی شــده و هزینــه ســرمایه گــذاری  ظــرف مــدت 
کوتاهــی مســتهلک میشــود. 

  تعریف گشتاور شیر های صنعتی 
چنانچــه در شــکل مقابــل مشــاهده میشــود گشــتاور الزم بــرای بــاز و بســته نمــودن شــیر عبــارت 
ــار چــرخ فلکــه شــیر و مقــدار آن در  ــر کن ــا فشــاری دســت کارگــر ب ــروی کششــی و ی اســت نی
ــا نیــروی کشــش و یــا فشــار دســت کارگــر )بــر حســب نیوتــن(  ــر اســت ب سیســتم متریــک براب

ضربــدر نصــف قطــر چــرخ فلکــه شــیر )بــر حســب متــر(.

گشتاور یک کارگر حدود 50 تا 200 نیوتن متر میباشد.
 برای اطاعات بیشتر در مورد گشتاور شیرها ی دستی  رجوع شود به  استاندارد راهنمای عملکرد دستی شیرها 

)Guideline for Manual Operation of the Valves(
به شماره استاندارد SP91 که بوسیله انجمن سازندگان شیر امریکا  تدوین شده است.

بــر اســاس اســتاندارد  فــوق و یــا ســایر اســتاندارد هــای مشــابه ، معمــوال قطرفلکــه و نســبت کاهــش دور گیربکــس نصــب شــده بــر 
روی شــیر هــا طــوری انتخــاب میشــود کــه گشــتاور ورودی آن حــدود 50 تــا 200 نیوتــن متــر باشــد. و در نتیجــه کلیــه مــدل هــای 

عملگــر هــای ســیار عرضــه شــده قادرنــد و بــا اســتفاده از تچهیــزات جانبــی مناســب ، هــر نــوع شــیر را بــاز و بســته نماینــد.
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  انواع عملکرد دستی شیر های صنعتی:
نــوع عملکــرد دســتی شــیر را میتــوان بــه 4 گــروه زیــر تقســیم نمــود تــا بــر اســاس آن مــدل عملگــر ســیار و تجهیــزات همــراه آنــرا 

قابــل انتخــاب باشــد: 

Type DType CType BType A

 A شیر با محور ورودی غیر از
و B و C و  باشد

محور شیر از فلکه خارج 
میشود

محور شیر از فلکه خارج 
نمیشود 

شیر با آچار چهار پهلو باز و 
بسته میشود

در صورتیکه عملکرد دستی 
شیر مخصوص بوده و با مثال 

های A  و B و C تطبیق 
نداشته باشد میتوان با استفاده 
از قطعات مخصوص در صفحه 

26 راه حل مناسبی یافت .

دفتر فنی شرکت مولد گشتاور ایرانیان  همواره آماده ارائه راه حل مناسب برای  شما میباشد.



5

  جدول انتخاب عملگر سیار:
مــدل هــای مختلــف عملگرهــای ســیار بــه شــرح جــدول زیــر اســت کــه اســتفاده کننــده بــا توجــه بــه  منبــع انــرژی در دســترس و 

تعــداد شــیرهای دســتی موجــود و نــوع عملکــرد دســتی شــیر میتوانــد یکــی از مــدل هــا ی زیــر را انتخــاب نمایــد:

کاربردکدمدل
منبع انرژی 

الزم
وزن 
)Kg(

گشتاور
)Nm(

سرعت دوران 
)RPM(

نوع کالچ 
ایمنی

صفحه

 Handymat

230VAC
HY01

برای تعمیرات و 
نگهداری شیرهای

Type B و Type A 
230 VAC180-460266هیدرولیک

 Handymat DS

230VAC
HY05

برای تعمیرات و 
نگهداری شیرهای

 Type C و Type B
     Type A و

230 VAC160-460269هیدرولیک

AccupantherAP01

برای تعمیرات و 
نگهداری شیرهای

     Type A و Type B

باطری
20 ولت

 650-4000-45
هیدرولیک 

HTC و
13

AccutigerAT01

برای تعمیرات و 
نگهداری شیرهای

 Type C و Type B
     Type A و

باطری
20 ولت

750-4000-24
هیدرولیک 

HTC و
17

 Euro 24 VDC,
230 VAC

EU1, 1,1

برای تعمیرات و 
نگهداری انواع شیر 
های Type B و 

Type A در شبکه 
های آبرسانی  بزرگ 

24 VDC

230 VAC

40

بدون 
باطری

21هیدرولیک22تا 500

JumboJU1

 Type A به آسانی روی این تریلی نصب میگردد و برای تعمیرات و نگهداری شیرهای EU1,1,1 عملگر
و Type B در شبکه های آبرسانی  بزرگ با سایت های دور از هم، به عقب وسیله نقلیه  نصب شده و 
در باالی حوضچه نصب میگردد و میتواند با گشتاور 1000 نیوتن متر شیر را باز و بسته نماید. سرعت 

حداکثر این تریلی 80 کیلومتر در ساعت میباشد .
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HY01 عملگر سیار مدل

Handymat 230

HY01 کد

برای باز و بسته کردن انواع شیرهای صنعتی داخل و خارج حوضچه شیر کاربرد

شیر تیپ A و شیر تیپ B و طبق توضیحا ت صفحه 5
تیپ شیر ها جهت باز و بسته 

نمودن

برق شهری 230 ولت متناوب 6 آمپر منبع انرژی الزم

18 Kg وزن

قابل تنطیم بصورت خطی بوسیله کاچ هیدرولیک از صفر تا 450 نیوتن متر گشتاور

مادگی شش خار و نری 110 میلیمتر  نوع خروجی گشتاور

ابعاد به میلیمتر  طول 500 میلیمتر و عرض 220 میلیمتر و  ارتفاع 200 میلیمتر

ثابت 20 دور در دقیقه در دوجهت سرعت دورانی

چراغ و بوق اضافه بار

تجهیزات متصل به دستگاه
دگمه تغیر جهت دوران

دور شمار دیجیتال دو جهته

سوئیچ حرارتی حفاظت موتور
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لوازم قابل عرضه )قطعات با رنگ سبزهمراه با دستگاه عرضه میگردد(:

شرح و کاربرد نام قطعه
کد 
قطعه

عملگر طبق توضیحات صفحات بعد HY01

دو پین جهت محکم نمودن آداپتور شش خار و یا آداپتور فلکه بر روی عملگر  پین کوتاه نگهدارنده E01

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول آن و نگهداری آن بوسیله یک یا 
دو نفر، از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود.

همچنین می توان الستیک کله قندی سر این اهرم را به یک مانع و یا کنج دیوار نزدیک 
شیر تکیه داد.

اهرم تلسکوپی دستی  برای 
گشتاور تا 460 نیوتن متر

E02

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول و زاویه آن و قرار دادن پنجه دو پا 
روی آن از چرخش عملگر )تا گشتاور 250 نیوتن متر( در موقع باز و بسته نمودن شیر 

جلوگیری می شود. 

اهرم تلسکوپی پائی برای 
گشتاور تا 250 نیوتن متر 

E03

این آداپتوردر داخل مادگی عملگر قرار گرفته و بصورت مستقیم روی شیر نوع A  نصب 
و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد.

آداپتور کوتاه  شش خار نری 
و چهار پهلو مادگی

E05

قسمت باالی شش خار نری  داخل عملگر شده و بوسیله بدنه تلسکوپی با طول قابل 
تنظیم و پائین چهار پهلوی مادگی از باالی حوضچه شیر وارد حوضچه شده و به 

خروجی 4 پهلو شیر نوع A نصب و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد.
آچار تلسکوپی 4 پهلو E06

روی انواع فلکه ها ی شیر محکم شده و از طریق واسطه E09 به چهار پهلوی مادگی 
وصل میگردد. با توجه به متفاوت بودن فلکه شیرها، اندازه آداپتور طبق جدول صفحه 

26 انتخاب گردد
آداپتور فلکه چند تیغه E07

این واسطه از پائین داخل آداپتور فلکه شده و از باال بوسیله چهار پهلوی مادگی E05 و 
یا E06 به عملگر متصل میگردد.

واسطه استوانه نری به چهار 
پهلوی نری 

E09

ساخته شده از ورق فوالدی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک دارای دو دسته جهت 
حمل آسان و قابلیت قفل شدن. درون جعبه با یک اسفنج فشرده پوشانده شده است.

جعبه فلزی جهت حمل 
عملگر

E10

اطاعات فنی محصول و دستورالعمل عملکرد و نگهداری دستورالعمل E80

Fereshteh
Sticky Note
Marked set by Fereshteh

Fereshteh
Sticky Note
Marked set by Fereshteh
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باز و بستن شیر بزرگ توسط دو نفر باز و بستن شیر متوسط توسط
یک نفر

باز و بسته کردن شیر در حوضچه با 
استفاده از  آداپتور فلکه چند تیغه 
E07 و “اهرم تلسکوپی دستی” 

E02 و تکیه الستیک کله قندی به 

کنج دیوار
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 Handymat DS 230

HY05 کد

برای باز و بسته کردن انواع شیرهای صنعتی داخل و خارج حوضچه شیر کاربرد

شیر تیپ A و شیر تیپ B و شیر تیپ C طبق توضیحا ت صفحه 5
تیپ شیر ها جهت باز و بسته 

نمودن

برق شهری 230 ولت متناوب 6 آمپر منبع انرژی الزم

16 Kg وزن

قابل تنطیم بصورت خطی بوسیله کاچ هیدرولیک از صفر تا 460 نیوتن متر گشتاور

نری 110 میلیمتر  نوع خروجی گشتاور

طول 500 میلیمتر و عرض 220 میلیمتر و  ارتفاع 200 میلیمتر ابعاد به میلیمتر

فوالد ضد زنگ و آلومنیم و پاستیک  جنس بدنه

ثابت 20 دور در دقیقه در دو جهت سرعت دورانی

چراغ و بوق اضافه بار

تجهیزات متصل به دستگاه
دگمه تغیر جهت دوران

دور شمار دیجیتال دو جهته

سوئیچ حرارتی حفاظت موتور

Fereshteh
Sticky Note
Marked set by Fereshteh
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لوازم قابل عرضه )قطعات با رنگ سبزهمراه با دستگاه عرضه میگردد(:

شرح و کاربرد نام قطعه
کد 
قطعه

عملگر طبق توضیحات صفحات بعد HY05

دو پین جهت محکم نمودن آداپتور شش خار و یا آداپتور فلکه بر روی عملگر پین کوتاه نگهدارنده E01

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول آن و نگهداری آن بوسیله یک یا 
دو نفر، از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود.

همچنین می توان الستیک کله قندی سر این اهرم را به یک مانع و یا کنج دیوار نزدیک 
شیر تکیه داد.

اهرم تلسکوپی دستی  برای 
گشتاور تا 460 نیوتن متر

E02

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول و زاویه آن و قرار دادن پنجه دو پا 
روی آن از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود. 

اهرم تلسکوپی پائی برای 
گشتاور تا 250 نیوتن متر

E03

 E06 و یا E05 با وارد کردن این آداپتور به عملگر و با استفاده از نری شش خار باالی
مستقیم  یا غیر مستقیم امکان باز و بسته نمودن شیر های تیپ A و تیپ B میسر 

میگردد.

آداپتور مادگی 110 میلیمتر 
به مادگی شش خار 

E04

  A قرار گرفته و بصورت مستقیم روی شیر تیپ E04 این آداپتور از باال داخل مادگی
نصب و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد.

آداپتور کوتاه  شش خار نری 
و چهار پهلوینگ مادگی

E05

این آداپتور از باال در داخل مادگی آداپتور E04 شده و بوسیله بدنه تلسکوپی با طول 
قابل تنظیم و پائین چهار پهلوی مادگی از باالی حوضچه شیر وارد حوضچه شده و به 

خروجی 4 پهلو شیر نوع A نصب و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد.
آچار تلسکوپی 4 پهلو E06

1- بر روی انواع فلکه ها ی شیر تیپ C محکم شده و عمل باز و بسته شدن  شیر را 

انجام میدهد .
2- بر روی انواع فلکه ها ی شیر تیپ B محکم شده و از طریق واسطه E09 غیر 

مستقیم به عملگر وصل شده و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد . 
با توجه به متفاوت بودن فلکه شیرها، اندازه آداپتور طبق جدول صفحه 26 انتخاب گردد

آداپتور فلکه چند تیغه E07

این واسطه از پائین داخل به آداپتور فلکه و از باال بوسیله چهار پهلوی مادگی E05 و یا 
E06 غیر مستقیم به عملگر متصل میگردد.

واسطه استوانه نری به  چهار 
پهلوی نری 

E09

اطاعات فنی محصول  و دستورالعمل عملکرد و نگهداری دستورالعمل E80

Fereshteh
Sticky Note
Unmarked set by Fereshteh

Fereshteh
Sticky Note
Marked set by Fereshteh

Fereshteh
Sticky Note
Marked set by Fereshteh
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مثالهائی از کاربرد
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AccuPanther

AP01 مدل

برای باز و بسته کردن انواع شیرهای صنعتی داخل و خارج حوضچه شیر کاربرد

شیر تیپ A و شیر تیپ B و طبق توضیحا ت صفحه 3
تیپ شیر ها جهت باز و 

بسته نمودن
20 ولت مستقیم از باطری و یا با مبدل برق 110 تا 230 ولت متناوب )برق شهر( مبدل باید 

جداگانه سفارش شود
منبع انرژی الزم

XR Li-Ion, 20 VDC, 5.0 Ah باطری قابل شارژ که  طبق آخرین تکولوژی روز تولید شده نوع باطری
با شارژر برق 110 تا 230 ولت متناوب )برق شهر( ظرف 35 دقیقه 

با  شارژر برق 12 ولت مستقیم )باطری اتومبیل( ظرف 50 دقیقه 
زمان شارژ باطری

HTC جریان مستقیم 20 ولت با تکنولوژی جدید  بدون ذغال با سیستم حفاظت نوع موتور
فقط 6 کیلوگرم  وزن

طول 350 میلیمتر – عرض 120 میلیمتر – ارتفاع 370 میلیمتر ابعاد به میلیمتر
فوالد ضد زنگ و پاستیک جنس بدنه

گشتاور از 50 تا 500 نیوتن متر به آسانی بوسیله سیستم الکترونیک )اچ تی سی( تنظیم میشود گشتاور
مادگی شش خار  نوع خروجی گشتاور

LPA: ~ 76 dBA صدا 
با گیربکس سه دنده

دنده 1 برای سرعت صفر تا 15 دور در دقیقه و گشتاور 100-200-300-400-500 نیوتن متر
دنده 2 برای سرعت صفر تا 30 دور در دقیقه و گشتاور 100-150-200-250 نیوتن متر
دنده 3 برای سرعت صفر تا 45 دور در دقیقه و گشتاور 50-100-150-200 نیوتن متر

سرعت دورانی

موتور جریان مستقیم بدون ذغال با تکنولوژی کنترل گشاور HTC که باعث بهبود 30 درصدی بازده 
میشود   

نوع موتور الکتریکی

کاچ ایمنی هیدرولیکی

تجهیزات متصل به دستگاه

سیستم حفاظت گشتاور HTC-Hybrid Torque Control الکترونیک- مکانیک  کنترل گشتاور 
که موجب باالرفتن 20 تا 40 درصد راندمان و توقف اتوماتیک  موتور میگردد   

دگمه تغیر جهت دوران
دور شمار دیجیتال دو جهته

چراغ کوچک برای کار در شب

razzaghi
Sticky Note
عکس 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخد و در صفحه 1 نیز قرار گیرد

razzaghi
Sticky Note
5

razzaghi
Sticky Note
سر خطمبدل باید جداگانه سفارش شود

razzaghi
Sticky Note
AP01  عملگر سیار مدل         

Fereshteh
Sticky Note
Marked set by Fereshteh
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لوازم قابل عرضه )قطعات با رنگ سبزهمراه با دستگاه عرضه میگردد(:

شرح و کاربرد نام قطعه
کد 
قطعه

عملگر طبق توضیحات صفحات بعد AP01

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول آن و نگهداری آن بوسیله یک یا دو 
نفر از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود.  همچنین می 
توان الستیک کله قندی سر این اهرم را به یک مانع و یا کنج دیوار نزدیک شیر تکیه داد.

اهرم تلسکوپی دستی  برای 
گشتاور تا 460 نیوتن متر

E02

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول و زاویه آن و قرار دادن پنجه دو پا 
روی آن از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود. 

اهرم تلسکوپی پائی برای 
گشتاور تا 250 نیوتن متر

E03

  A این آداپتور از باال در داخل  مادگی عملگر قرار گرفته و بصورت مستقیم روی شیر تیپ
نصب و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد. یک پین آهن ربائی که روی عملکر 

قرار دارد جهت محکم نمودن آداپتور شش خار بر روی عملگر بکار میرود

آداپتور کوتاه  شش خار نری 
و چهار پهلوینگ مادگی

E05

این آداپتور از باال در داخل مادگی آداپتور E04 شده و بوسیله بدنه تلسکوپی با طول قابل 
تنظیم و پائین چهار پهلوی مادگی از باالی حوضچه شیر وارد حوضچه شده و به خروجی 

4 پهلو شیر نوع A نصب و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد.
آچار تلسکوپی 4 پر E06

 E05 و E09 محکم شده و از طریق واسطه B این آداپتور بر روی انواع فلکه ها ی شیر تیپ
و یا E06 به عملگر وصل شده  و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد . 

با توجه به متفاوت بودن فلکه شیرها ، اندازه آداپتور طبق جدول صفحه 26 انتخاب گردد
آداپتور فلکه چند تیغه E07

 E06 و یا E05 این واسطه از پائین داخل آداپتور فلکه و از باال بوسیله چهار پهلوی مادگی
به عملگر متصل میگردد.

واسطه استوانه نری به  چهار 
پهلوی نری 

E09

ساخته شده از ورق فوالدی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک دارای دو دسته جهت 
حمل آسان و قابلیت قفل شدن . درون جعبه با یک اسفنج فشرده پوشانده شده است.

جعبه فلزی جهت حمل 
عملگر

E10

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول آن و نگهداری آن بوسیله یک یا دو 
نفر از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود. 

اهرم تلسکوپی دستی کوتاه 
شاخه

E12

XR Li-Ion, 20 VDC, 5,0 Ah سه عدد باطری قابل شارژ 20 ولت مستقیم باطری قابل شارژ E30

شارژر برق 110 تا 230 ولت )زمان شارژ 30 دقیقه ( شارژر برق E31

به برق 20 ولت  را  با قدرت 600 وات  این مبدل برق 230 ولت متناوب )برق شهری( 
با برق شهر  مستقیم تبدیل مینماید و بدون باطری جهت کار بدون وقفه دستگاه فقط 

میشود استفاده 

مبدل تبدیل  برق 230
مبدل باید جداگانه سفارش 

شود

E32

اطاعات فنی محصول  و دستورالعمل عملکرد و نگهداری دستورالعمل E80

razzaghi
Highlight

razzaghi
Sticky Note
دو شاخه

razzaghi
Sticky Note
چهر پهلوی مادگی

razzaghi
Highlight

razzaghi
Sticky Note
27
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مثالهائی از کاربرد

عملگر با اهرم پائی خٍنثی کننده گشتاور یکنفره برای گشتاور تا 500 نیوتن متر
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AkkuTiger

AT01 مدل

برای باز و بسته کردن انواع شیرهای صنعتی داخل و خارج حوضچه شیر کاربرد
طبق توضیحا ت صفحه 5 تیپ شیر

12 تا 20 ولت مستقیم از باطری و یا با مبدل برق 110 تا 230 ولت متناوب )برق شهر( مبدل باید 
جداگانه سفارش شود

منبع انرژی الزم

نوع باطری  XR Li-Ion, 20 VDC, 5,0 Ah باطری قابل شارژ که  طبق آخرین تکولوژی روز تولید شده

با شارژر برق 110 تا 230 ولت متناوب )برق شهر( ظرف 35 دقیقه 
با  شارژر برق 12ولت مستقیم )باطری اتومبیل( ظرف 50 دقیقه 

زمان شارژ باطری

HTC جریان مستفیم 20 ولت با تکنولوژی جدید  بدون ذغال با سیستم حفاظت نوع موتور
فقط 7 کیلوگرم  وزن

طول 420 میلیمتر – عرض 420 میلیمتر – ارتفاع 200 میلیمتر ابعاد به میلیمتر
فوالد ضد زنگ و پاستیک جنس بدنه

گشتاور از 50 تا 600 نیوتن متر به آسانی بوسیله سیستم الکترونیک )اچ تی سی(  تنظیم میشود 
با آزاد نمودن پیچ محدود کننده گشتاور و رعایت اصول ایمنی میتوان گشتاور را تا 900 نیوتن متر 

افزایش داد.
گشتاور

مادگی شش خار  نوع خروجی گشتاور
LPA: ~ 76 dBA صدا 

با گیربکس سه دنده
دنده 1 برای سرعت صفر تا 7 دور در دقیقه و گشتاور 100-200-300-400-500-600 نیوتن متر و 

بصورت لحظه ای با و رعایت اصول ایمنی 900 نیوتن متر
دنده 2 برای سرعت صفر تا 16 دور در دقیقه و گشتاور 100-200-300-350 – 400 نیوتن متر

دنده 3 برای سرعت صفر تا 24 دور در دقیقه و گشتاور 50-100-200- 250-300-350 نیوتن متر

سرعت دورانی

razzaghi
Sticky Note
A  و B و Cطبق توضیحا ت صفحه 5

razzaghi
Sticky Note
سر خطمبدل باید جداگانه سفارش شود

razzaghi
Sticky Note
عملگر سیار مدل  AT01
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موتور جریان مستقیم بدون ذغال با تکنولوژی کنترل گشاورHTC  که باعث بهبود 30 درصدی بازده 
میشود   

نوع موتور الکتریکی

کاچ ایمنی هیدرولیکی

تجهیزات متصل به دستگاه

سیستم حفاظت گشتاور HTC)Hybrid Torque Control( الکترونیک- مکانیک  که موجب باالرفتن 
20 تا 40 درصد راندمان و توقف اتوماتیک  موتور میگردد   

دگمه تغیر جهت دوران
دور شمار دیجیتال دو جهته

چراغ کوچک برای کار در شب

لوازم قابل عرضه )قطعات با رنگ سبزهمراه با دستگاه عرضه میگردد(:

شرح و کاربرد نام قطعه
کد 
قطعه

عملگر طبق توضیحات صفحات بعد AT01

دو پین جهت محکم نمودن آداپتور شش خار و یا آداپتور فلکه بر روی عملگر  پین کوتاه نگهدارنده E01

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول آن و نگهداری آن بوسیله یک یا 
دو نفر از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود.

همچنین می توان الستیک کله قندی سر این اهرم را به یک مانع و یا کنج دیوار نزدیک 
شیر تکیه داد.

اهرم تلسکوپی دستی  برای 
گشتاور تا 460 نیوتن متر

E02

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول و زاویه آن و قرار دادن پنجه دو پا 
روی آن از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود. 

اهرم تلسکوپی پائی برای 
گشتاور تا 250 نیوتن متر

E03

  A قرار گرفته و بصورت مستقیم روی شیر تیپ E04 این آداپتور از باال در داخل مادگی
نصب و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد.

آداپتور کوتاه  شش خار نری 
و چهار پهلوینگ مادگی

E05

این آداپتور از باال در داخل مادگی آداپتور E04 شده و بوسیله بدنه تلسکوپی با طول 
قابل تنظیم و پائین چهار پهلوی مادگی از باالی حوضچه شیر وارد حوضچه شده و به 

خروجی 4 پهلو شیر نوع A نصب و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد.
آچار تلسکوپی 4 پهلوی E06

1-بر روی انواع فلکه ها ی شیر تیپ C محکم شده و عمل باز و بسته شدن  شیر را 

انجام میدهد .
2- بر روی انواع فلکه ها ی شیر تیپ B محکم شده و از طریق واسطه E09 غیر 

مستقیم به عملگر وصل شده  و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد . 
با توجه به متفاوت بودن فلکه شیرها ، اندازه آداپتور طبق جدول صفحه 26 انتخاب 

گردد

آداپتور فلکه چند تیغه E07

razzaghi
Highlight

razzaghi
Sticky Note
27



19

 E06 و یا E05 این واسطه از پائین به آداپتور فلکه و از باال بوسیله چهار پهلوی مادگی
غیر مستقیم به عملگر متصل میگردد.

واسطه استوانه نری به  چهار 
پهلوی نری 

E09

ساخته شده از ورق فوالدی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک دارای دو دسته جهت 
حمل آسان و قابلیت قفل شدن . درون جعبه با یک اسفنج فشرده پوشانده شده است.

جعبه فلزی جهت حمل 
عملگر

E10

 E06 و یا E05 با وارد کردن این آداپتور به عملگر و با استفاده از نری شش خار باالی
مستقیم  یا غیر مستقیم امکان باز و بسته نمودن شیر های تیپ A و تیپ B میسر 

میگردد.

آداپتور مادگی 66 میلیمتر 
به مادگی شش خار 

E11

با وارد نمودن این اهرم در داخل عملگر و تنظیم طول آن و نگهداری آن بوسیله یک یا 
دو نفر از چرخش عملگر در موقع باز و بسته نمودن شیر جلوگیری می شود. 

اهرم تلسکوپی دستی کوتاه 
2 اخه

E12

XR Li-Ion, 20 VDC, 5,0 Ah سه عدد باطری قابل شارژ 20 ولت مستقیم باطری قابل شارژ E30

شارژر برق 110 تا 230 ولت )زمان شارژ 30 دقیقه ( شارژر برق E31

به برق 20 ولت  را  با قدرت 600 وات  این مبدل برق 230 ولت متناوب )برق شهری( 
با برق شهر مستقیم تبدیل مینماید و بدون باطری جهت کار بدون وقفه دستگاه فقط 

استفاده میشود

مبدل تبدیل  برق 230
مبدل باید جداگانه سفارش 

شود

E32

اطاعات فنی محصول  و دستورالعمل عملکرد و نگهداری دستورالعمل E80

razzaghi
Sticky Note
دو شاخه
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مثالهائی از کاربرد

 
 عملگر با اهرم پائی خٍنثی کننده گشتاور E03 برای گشتاور تا 500 نیوتن متر
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Euro 24 VDC, 230 VAC

برای باز و بسته کردن انواع شیرهای صنعتی داخل و خارج حوضچه شیر کاربرد

شیر تیپ A و شیر تیپ B و طبق توضیحا ت صفحه 5
تیپ شیر ها جهت باز و 

بسته نمودن

برق 24 ولت مستقیم باطری و یا برق شهری 230 ولت متناوب طبق سفارش منبع انرژی الزم
40 کبلو گرم بدون باطری وزن

قابل تنطیم بصورت خطی بوسیله کاچ هیدرولیک از صفر تا 500 نیوتن متر  گشتاور
دوعدد باطری اتومبیل 12ولت مستقیم 70 آمپر ساعت نوع باطری 

آلومنیم و فوالد ضد زنگ و پاستیک جنس بدنه
با خروجی تلسکوپی و میل کاردان با سر مادگی 4 پر  نوع خروجی گشتاور

کاچ چند صفحه هیدرولیکی سیستم انتقال قدرت
ابعاد به میلیمتر

ثابت 22 دور در دقیقه در دوجهت سرعت دورانی
چراغ و بوق اضافه بار

تجهیزات متصل به دستگاه
دگمه تغیر جهت دوران

دور شمار دیجیتال دو جهته
سوئیچ حرارتی حفاظت موتور

razzaghi
Sticky Note
عملگر سیار مدل   EU01
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شرح و کاربرد نام قطعه
کد 
قطعه

بر روی انواع فلکه ها ی شیر تیپ B محکم شده و از طریق واسطه E09 غیر مستقیم به 
عملگر وصل شده  و عمل باز و بسته شدن  شیر را انجام میدهد.

با توجه به متفاوت بودن فلکه شیرها ، اندازه آداپتور طبق جدول صفحه 26 انتخاب 
گردد

آداپتور فلکه چند تیغه E07

این واسطه از پائین داخل به آداپتور فلکه و از باال بوسیله چهار پهلوی مادگی E05 و یا 
E06 غیر مستقیم به عملگر متصل میگردد.

واسطه استوانه نری به  چهار 
پهلوی نری 

E09

دوعدد باطری  اتومبیل قابل شارژ 12 ولت مستقیم 70 آمپر ساعت   باطری قابل شارژ E30

شارژر باطری با برق 230 ولت  شارژر باطری E32

اطاعات فنی محصول  و دستورالعمل عملکرد و نگهداری دستورالعمل E80

                               Euro 24 VDC, 230 VAC

razzaghi
Sticky Note
Euro 24 VDC, 230 VAC

razzaghi
Highlight

razzaghi
Sticky Note
حذف شود
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  شرح قطعات

ــرم  ــپ – اه ــت و چ ــت  دوران راس ــد جه ــامل کلی ــرل ش ــه کنت صفح
ــت  ــک جه ــنج هیدرولی ــتاور – فشارس ــم گش ــت تنظی ــی جه چرخش
مشــاهده فشــار هیدرولیکــی – دور شــمار دو جهتــه دیجیتــال- نمایــش 

ــری . ــارژ باط ــدار ش مق

ــاژ  ــل و مونت ــور حم ــه منظ ــانی ب ــه آس ــتگاه ب ــن دس ــزائ ای ــام اج تم
ســریع ، در چنــد مرحلــه آســان ، تمــام اجــزائ ایــن دســتگاه بــه آســانی 

از یکدیگــر جــدا و یــا مونتــاژ میشــوند.

دو اهــرم دو چــرخ را ترمــز نمــوده و در زمیــن بــا پیــن هــای مخروطــی 
قفــل میشــود و نیــرو ی پــای یــک اپراتــور سیســتم را در بــاالی حوضچــه 
شــیر محکــم نمــوده و  خروجــی تلســکوپی و میــل کاردان بــا ســر مادگی 

4 پــر از دریچــه کــف خیابــان وارد شــده و روی شــیر قــرار میگیــرد.

razzaghi
Highlight

razzaghi
Sticky Note
حذف شود

razzaghi
Highlight
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گاری مخصوص
JUMBO

Europorter

عملگــر Euro 24 VDC, 230 VAC بــه آســانی روی ایــن تریلــی نصــب میگــردد و بــرای تعمیــرات و نگهــداری شــیرهای Type A و 
Type B در شــبکه هــای آبرســانی  بــزرگ بــا ســایت هــای دور از هــم  ، بــه عقــب وســیله نقلیــه  نصــب شــده و در بــاالی حوضچــه 
نصــب میگــردد و میتوانــد بــا گشــتاور 1000 نیوتــن متــر شــیر را بــاز و بســته نمایــد. ســرعت حداکثــر ایــن تریلــی 80 کیلومتــر در 

ســاعت میباشــد
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مثالهائی از کاربرد

    
انواع آداپتور فلکه چند تیغه

با توجه به متفاوت بودن فلکه شیرها ، اندازه آداپتور طبق جدول زیر انتخاب گردد:

ابعاد به
میلیمتر

کاربرد نام کد

110x140
ساخته شده از جنس آلومینیوم  که با مکانیزم مخصوص روی فلکه شیر 3 تیغه 

محکم میشود
آداپتور فلکه 3 تیغه  E73

110x140
ساخته شده از جنس آلومینیوم  که با مکانیزم مخصوص روی فلکه شیر 4 تیغه 

محکم میشود
آداپتور فلکه 4 تیغه E74

110x140
یا 

190x230

ساخته شده از جنس آلومینیوم  که با مکانیزم مخصوص روی فلکه شیر 5 تیغه 
محکم میشود

آداپتور فلکه 5 تیغه E75

190x230
ساخته شده از جنس آلومینیوم  که با مکانیزم مخصوص روی فلکه شیر 6 تیغه 

محکم میشود
آداپتور فلکه 6 تیغه E76

razzaghi
Highlight

razzaghi
Sticky Note
متن و جدول به بالای صفحه 27 منتقل شود
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قطعات قابل عرضه جهت عملکرد دستی شیر های مخصوص Type D و ابزار های کمکی

کاربرد نام کد
در صورتیکه خروجی 4 پر شیر نصب شده کوچکتر از 4 پر عملگر باشد می توان ازاین 

مبدل ها استفاده نمود.
تبدیل چهار پربه چهار پر E80

از جنس فوالد - باال نری شش خار و پائین قابل جوشکاری به لوله ‘½1 آداپتور نیمه ساخته  E81

لوله مانسمان با ضخامت حداقل 3/25 میلیمتر بطول مناسب محل نصب شیر مشتری
حداقل 3/25 میلیمتر بطول مناسب

لوله ″½1 E82

از جنس فوالد - باال قابل جوشکاری به لوله ″½1 و پائین مادگی قابل نصب روی شیر 
مشتری

آداپتور نیمه ساخته  E83

در محل بوسیله مشتری مطابق خروجی شیرهای نصب شده ماشینکاری شده و
شیر آماده اتصال به عملگر می باشد.

تبدیل نیمه ساخته خروجی 
شیر

E84

در محل بوسیله مشتری مطابق سوراخ فلکه دستی ماشینکاری می شود تا بتوان با فلکه 
دستی هم شیر را حرکت داد.

تبدیل نیمه ساخته جهت 
فلکه شیر

E85






