
شیر های دسته بلند
(تلسكوپی و ثابت)

Extended Stem Valves
(Telescopic and Fixed type)



Extended Stem Valves (Telescopic and fixed)شير های دستھ بلند (تلسكوپی و ثابت)

300

10/16

300

10/16

زمینه های کاربرد: مشابه شیر های معمولی و مناسب مواردی که شیر می بایست در عمقی نصب شود که 

دسترسی به آن دشوار می باشد. شیر های دسته بلند با ارتفاع ثابت مناسب استفاده در مواردی می باشند که 

خط لوله در عمق مشخصی قرار گرفته؛ درحالی که شیرهای دسته بلند تلسكوپی مناسب استفاده در مواردی 

می باشند که عمق جاگذاری خط لوله ممكن است متغیر باشد ویا بنا به هر نیاز دیگری ضروری است تا ارتفاع 

دسته به سهولت تنظیم شود.

Field of application: Similar to ordinary valves and suitable for the situations that 
valves are needed to be installed in a depth which makes it difficult to access the 
valve. The fixed extended valves are suitable for the cases that the pipeline is 
mounted in a predefined depth; while the telescopic extended stem valves are 
appropriate for the situations which the depth of pipeline may vary or due to any 
other need it is necessary to easily adjust the height of the extended stem.



ویژگی ها:

امكان تولید شیرهای دسته بلند با ارتفاع مورد سفارش مشتری

امكان جدا سازی دسته ی اضافه شده و استفاده از همان شیر به صورت معمولی

آببندی کامل از بیرون که امكان استفاده از شیر به صورت دفنی را می دهد

DIN 30677-   مطابق استاندارد (RAL 5005)       حفاظت از خوردگی : پوشش کامل با رنگ پودری اپوکســـی الكترو استاتیك آبی

.T2

استفاده از بوشینگ های پلیمری جهت کاهش گشتاور عملكرد و طول عمر باالتر

رابط های فوالدی با پوشش گالوانیزه گرم با مقاومت خوردگی بسیار باال

جنس مواد:

لوله و رابط ها: فوالد پوشش دار

 (X20Cr13) محور فوقانی: فوالد زنگ نزن

به سفارش:

محور یكپارچه

:Featuresرابط هایی از جنس فوالد زنگ نزن (304)

 The possibility to make stem length according to customer’s order
The possibility to take apart the added extended stem and easily convert it to an ordinary one. 
 Proper sealing from outside which makes it appropriate for burying 
 Corrosion protection: Completely coated with blue color (RAL5005) electro-static epoxy powder     
coating according to DIN 30677-T2
 Using plastic bushings in order to a lower operating torque and higher longevity
  Hot-dip galvanized steel rods with outstanding corrosion resistance

Materials:

 Rods and pipes: Coated Steel
 Elastomeric Parts: EPDM/ NBR
 Upper Stem: Stainless Steel (X20Cr13)

Alternatives:
 Single stem
Rods of stainless steel (304)
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Productsمحصوالت 

 شیر کشویی زبانه الستیكی

  شیر دسته بلند ( ثابت، تلسكوپی)

 (F4)شیر کشویی زبانه فلزی 10بار 

  شیر کشویی با اتصال کلمپی سریع

  (رینگ برنزی- رینگ استیل)(F5)شیرکشویی زبانه فلزی 16بار 

 شیر سوپاپی

 صافی

 شیر یكطرفه زبانه الستیكی

 شیر یكطرفه سوپاپی

 شیر آتش نشانی دفنی (تخلیه خودکار)

 شیر آتش نشانی ایستاده

 شیر پروانه ای ویفری ( اهرمی، گیربكس، عملگر برقی) 

 شیر تخلیه دیسكی (معمولی، نازلدار، زانو دار)

 شیر تخلیه هوا

 Gate Valve (Soft Sealing type)

  Extended Stem Valve (Fixed, Telescopic)

 Gate Valve (F4)

  Quick-Clamp Fitting Valve

 Gate Valve (F5)

 Globe Valve

 Strainer

 Non- Return Valve (Soft Sealing type)

 Non- Return Valve (Lift type)

 Underground Hydrant (Automatic Drainage)

  Butterfly Valve

 Surface Hydrant

 Discharge Valve

 Air Release Valve

آدرس: کرج، جاده قدیم هشــتگرد- آبیك، بعد از سه راه 

نظرآباد، جنب پل راه آهن کارخانه ســـــــیمان آبیك.

  45382791 026         تلفن:  45382790 026 

         026 45400097           026 45400029

 فكس: 89770442 021 

Address : Near Abeyek Cement Factory Railway Bridge, 

after Nazarabad three-way, Hashtgerd-Abeyek 

Old Road, Karaj, Alborz, Iran.

tel: (+98) 26 45382790             (+98) 26 45382791

   (+98) 26 45400029         (+98) 26 45400097

fax: (+98) 21 89770442                            .

www.heevvalve.com        email: info@heevvalve.com

For more information and other         products catalogue, visit our website.

برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت کاتالوگ سایر محصوالت       به وبسایت ما مراجعه فرمایید.
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