
      )Gate Valve( شیر کشویی زبانه الستیکی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

MaterialPart NamePart No. 

Ductile Iron (GJS 400-15)Body1

2.0540 (Cu Zn 35 Ni F 45)Stem Nut2

EN-GJS-400-15 fully covered with NBR or EPDMWedge3

NBR or EPDMGasket4

Ductile Iron (GJS 400-15)Bonnet5

NBR or EPDMGasket6

Galvanized steelBolts7

Galvanized steelNuts8

Ductile Iron (GJS 400-15)Stem bearing9

NBR or EPDMO- ring10

Galvanized steelBolts11

Stainless Steel 1.4021Stem12

Gray Cast Iron (GJL 250)Hand wheel13

کاربرد شیر کشویی:
شیرهای کشویی در کلیه تاسیسات آب رساني از جمله آب آشامیدني وخام و سیاالت غیر خورنده تا دماي C°80 به کار برده می شوند.
این شیرها در حالت باز، آشفتگي کمي را نسبت به سایر شیرهای قطع و وصل در مسیر ایجاد کرده و همچنین افت فشار ایجادي آنها قابل 
توجه نیست و در حالت کاماًل بسته به خوبي مي تواند از عبور جریان جلوگیري کند. استفاده شیر های کشویی در خطوط انتقال بعنوان 

کنترل کننده جریان مجاز نبوده و باید در حالت کامال باز ویا کامال بسته مورد استفاده قرار گیرند.

DIN EN 1092-2 (DIN 2501) ابعاد فلنج مطابق با استاندارد
DIN EN 558-1 Serie 14 (DIN 3202- F4) ابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد

تست نهایی شیرها مطابق استاندارد DIN EN 12266-1  انجام می گیرد.

مزایا:
سهولت باز و بسته شدن شیر و آب بندي کامل از هر دو طرف 

عدم نیاز به سرویس و نگهداري در طول بهره برداري 

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای 
آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

جدول نام و جنس قطعات شیر کشویی:



Main Dimensions And Weight PN 10/16                                                                                     Unit : mm

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

Weight )kg(n      dH2H1FKDPNDN

11.54      1931623015012516510/1650

15.54      1926426717014518510/1665

178      1939329018016020010/1680

228      1944333019018022010/16100

31.58      1951338520021025010/16125

38.58      2356341821024028510/16150

608       2369652223029534010200

6012       2369652223029534016200

10512       2385965125035040010250

10512      2885965125035540016250

15212       2395672327040045510300

15212       2895672327041045516300

)Gate Valve( PN 10/16 شیر کشویی



Main Dimensions And Weight PN 25                                                                                          Unit : mm

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

Weight )kg(n      dH2H1FKDDN

164      1937026215012516550

188      1938026217014518565

218      1940029018016020080

328      23465317190190235100

458      28525375200220270125

528      28595410210250300150

8312       28690485230310360200

12512       34840577250370425250

20016       34990730270430485300

)Gate Valve( PN 25 شیر کشویی



     )Gate Valve( F4 شیر کشویی زبانه فلزی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

MaterialPart NamePart No. 

Ductile Iron (GJS 400-15)Body1

2.0540 (Cu Zn 35 Ni F 45)Stem Nut2

Ductile Iron (GJS 400-15)Wedge3

NBR or EPDMGasket4

Ductile Iron (GJS 400-15)Bonnet5

NBR or EPDMGasket6

Galvanized steelBolts7

Galvanized steelNuts8

Ductile Iron (GJS 400-15)Stem bearing9

NBR or EPDMO- ring10

Galvanized steelBolts11

Stainless Steel 1.4021Stem12

Gray Cast Iron (GJL 250)Hand wheel13

Brass or Stainless SteelSeat Ring14

کاربرد شیر کشویی:
شیرهای کشویی در کلیه تاسیسات آب رساني از جمله آب آشامیدني وخام و سیاالت غیر خورنده تا دماي C°80 به کار برده می شوند.
این شیرها در حالت باز، آشفتگي کمي را نسبت به سایر شیرهای قطع و وصل در مسیر ایجاد کرده و همچنین افت فشار ایجادي آنها قابل 
توجه نیست و در حالت کاماًل بسته به خوبي مي تواند از عبور جریان جلوگیري کند. استفاده شیر های کشویی در خطوط انتقال بعنوان 

کنترل کننده جریان مجاز نبوده و باید در حالت کامال باز ویا کامال بسته مورد استفاده قرار گیرند.
DIN EN 1092-2 (DIN 2501) ابعاد فلنج مطابق با استاندارد

DIN EN 558-1 Serie 14 (DIN 3202- F4) ابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد
تست نهایی شیرها مطابق استاندارد DIN EN 12266-1  انجام می گیرد.

مزایا:
سهولت باز و بسته شدن شیر و آب بندي کامل از هر دو طرف 

عدم نیاز به سرویس و نگهداري در طول بهره برداري 
استفاده از زبانه چدن داکتیل با سیت رینگ هاي برنزي یا استنلس استیل  جهت آب بندي بهتر

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای 
آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

جدول نام و جنس قطعات شیر کشویی:



 )Gate Valve PN 25( F4 شیر کشویی زبانه فلزی

Main Dimensions And Weight PN 25                                                                                          Unit : mm

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

Weight )kg(n      dH2H1FKDDN

164      1937026215012516550

188      1938026217014518565

218      1940029018016020080

328      23465317190190235100

458      28525375200220270125

528      28595410210250300150

8312       28690485230310360200

12512       34840577250370425250

20016       34990730270430485300



     )Gate Valve( F5 شیر کشویی زبانه فلزی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

MaterialPart NamePart No. 

Ductile Iron (GJS 400-15)Body1

2.0540 (Cu Zn 35 Ni F 45)Stem Nut2

Ductile Iron (GJS 400-15)Wedge3

NBR or EPDMGasket4

Ductile Iron (GJS 400-15)Bonnet5

NBR or EPDMGasket6

Galvanized steel- ISO 898-1Bolts7

Galvanized steel- ISO 898-2Nuts8

Ductile Iron (GJS 400-15)Stem bearing9

NBR or EPDMO- ring10

Galvanized steel- ISO 898-1Bolts11

Stainless Steel 1.4021Stem12

Gray Cast Iron (GJL 250)Hand wheel13

Brass or Stainless SteelSeat Ring14

کاربرد شیر کشویی:
شیرهای کشویی در کلیه تاسیسات آب رساني از جمله آب آشامیدني وخام و سیاالت غیر خورنده تا دماي C°80 به کار برده می شوند.
این شیرها در حالت باز، آشفتگي کمي را نسبت به سایر شیرهای قطع و وصل در مسیر ایجاد کرده و همچنین افت فشار ایجادي آنها قابل 
توجه نیست و در حالت کاماًل بسته به خوبي مي تواند از عبور جریان جلوگیري کند. استفاده شیر های کشویی در خطوط انتقال بعنوان 

کنترل کننده جریان مجاز نبوده و باید در حالت کامال باز ویا کامال بسته مورد استفاده قرار گیرند.
DIN EN 1092-2 (DIN 2501) ابعاد فلنج مطابق با استاندارد

DIN EN 558-1 Serie 15 (DIN 3202- F5) ابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد
تست نهایی شیرها مطابق استاندارد DIN EN 12266-1  انجام می گیرد.

مزایا:
سهولت باز و بسته شدن شیر و آب بندي کامل از هر دو طرف 

عدم نیاز به سرویس و نگهداري در طول بهره برداري 
استفاده از زبانه چدن داکتیل با سیت رینگ هاي برنزي یا استنلس استیل  جهت آب بندي بهتر

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای 
آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

جدول نام و جنس قطعات شیر کشویی:



 )Gate Valve PN 25( F5 شیر کشویی زبانه فلزی

Main Dimensions And Weight PN 25                                                                                          Unit : mm

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

Weight )kg(n      dH2H1FKDDN

334      1936828525012516550

358      1937828527014518565

408      1946931328016020080

558      23536370300190235100

708      28580388325220270125

888      28657457350250300150

13212       28783540400310360200

21512       31881610450370425250

31016       311077751500430485300



    )Gate Valve PN 40( F5 شیر کشویی زبانه فلزی

Main Dimensions And Weight PN 40                                                                                          Unit : mm

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هر گونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

Weight )kg(n      dH2H1FKDDN

334      1936828525012516550

358      1937828527014518565

408      1946931328016020080

558      23536370300190235100

708      28580388325220270125

908      28657457350250300150

13812       31800540400320375200

23012       34893610450385450250

33016       341092751500450515300


