
شیر حوضچه (تخلیه دیسكی) 

Discharge Valve



Discharge Valveشیر تخلیه دیسكی (حوضچه هندلی)
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زمینه های کاربرد: قطع و وصل وکنترل جریان در انتهای خصوط آب، تامین آب جهت مصارف کشاورزی یا 

آبیاری و تخلیه استخر ها برای سیاالت تا دمای    ° 70. در سه نوع ساده و زانودار جهت تخلیه و نوع نازلدار 

که امكان ادامه دادن مسیر آب را با استفاده از لوله های متفاوت از جمله لیفلت فراهم میكند.

Field of application: Opening, closing and controlling fluid flow at the end of water 
pipelines, the supply of water for agricultural purposes or irrigation and pools 

discharge for fluids up to 70 °C. They are presented in three types of the ordinary 
and bent  types for discharging and the Nozzle type that makes it possible to 
continue the water flow by means of various types of pipes such as Lay Flat ones.

C



Features:
 Flanges: according to DIN 2501 
 Hydrostatic test pressure: according to DIN EN 12266-1
 Corrosion protection: Completely coated with blue color (RAL5005) electro-static epoxy powder        
.      coating according to DIN 30677-T2
 Easily replaceable sealing gasket

Materials:
 Body and Disk: Ductile Cast Iron DIN 1693 (GGG40)
Handle: 
 Sealing Gasket: EPDM
 Stem: Stainless Steel

Alternatives:
 Replaceable forged Bronze nut

ویژگی ها:

DIN 2501 ابعاد فلنج شیر: مطابق استاندارد    

DIN EN 12266-1 فشار تست هیدرو استاتیك: مطابق استاندارد    

.DIN 30677-T2   مطابق استاندارد (RAL 5005) حفاظت از خوردگی : پوشش کامل با رنگ پودری اپوکسی الكترو استاتیك آبی    

    واشر آببندی الستیكی با قبلیت تعویض آسان

جنس مواد:

 (GGG40)بدنه و دیسك: چدن داکتیل

     دسته: چدن خاکستری

     الستیك آببند: EPDM مقاوم به پارگی

(X20Cr13) محور: فوالد زنگ نزن    

به سفارش:

    محصول با مهره برنزی فرج شده قابل تعویض
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Disc دیسك

Stem محور

Washer واشر

E-Ring خار نعل اسبی

Sealing Gasketواشر آببند

Hand Lever دسته

Hex Screw پیچ 

Washer واشر Galvanized Steel

Galvanized Steel



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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