
 تاییدیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

 پروانه عالمت استاندارد شیرآالت چدنی

سال سابقه حضورر       54شرکت ذوب ریزان همدان با      
در صنعت آب کشرر و با ترجه به تجربه طرالنوی در             
ترلید قطعات خطرط آبرسانی  و بوهورم مونودی از                
تجهیزات و آزمایشگام های مدرن، مرفق به دریافوت         
نشان ملی استاندارد در ترلید شیرآالت چدنی گردید        
و در ادامه نیز ترانست تاییدیه مهندسی آب و خواک           
وکشرر را در سامانه های نرین آبویواری از وزارت              

 جهادکشاورزی دریافت نماید .  



تنرع و گسترش ترلیدات این شرکت امکان ساخت محصرالت در زمویونوه              
 های ذیل را برای ارائه به مشتریان گرامی امکان پذیر نمردم است . 

 * کنتررهای حجمی 

 * اتصاالت )فرالدی و چدنی (
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سال فعالیت حرفه ای در ترلید قطعات  54شرکت ذوب ریزان همدان با 
 رسانی مرفق به کسب افتخارات ذیل گردیدم است.آب

 45اولین دارندم نشان ملی استاندارد در ترلید اتصاالت چدنی در بخش خصرصی در کشرر سال  -1

 45های چدنی در بخش خصرصی در کشرر سال اولین دارندم نشان ملی استاندارد در ترلید دریچه -2

 بار فشار جهت تست شیرآالت و اتصاالت   06طراحی و ساخت دستگام تست اترماتیک هیدرواستاتیک )نشتی( تا  -3

 اولین دریافت کنندم تاییدیه آب و خاک جهاد کشاورزی در بخش اتصاالت چدنی در کشرر   -5

 دریافت نشان ملی استاندارد و تاییدیه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی در ترلید شیرآالت چدنی   -4

ها و پیمانکاران قرارگورفوتوه       محصرالت این شرکت در پروژم های مهم زیادی مررد استفادم سازمان          
است که مهمترین این پروژم ها که بخش زیادی از محصرالت مررد استفادم آن ترسط این شورکوت            

 های اخیر به شرح ذیل می باشد:ترلید گردیدم است،  در  سال

 های مرزی در استان های کرمانشام،کردستان، آذربایجان غربی و شرقی ،گلستان،  اردبیل و ایالم  پروژم بزرگ آب -

 های جهاد کشاورزی سازمان -پروژم دشت سیستان           -پروژم دشت خرزستان             -پروژم گرمسیری            -

 هاشهرداری -های آب و فاضالب روستایی  شرکت -ها    های آب و فاضالب استانشرکت -ها   آب منطقه ای استان -

محصرالت ترلیدی این شرکت ترسط شرکت های بازرسی زیر، در سطرح مختلف بازرسوی هومورارم             
 مررد تایید بردم است:

 شرکت بازرسی تجهیزات آب و برق ایران  -شرکت بازرسی مپسا                                    -

 شرکت بازرسی ناظران -شرکت بازرسی تجهیز نیرو                           -

 شرکت بازرسی کاوشیار -                      نیرو آب البرز شرکت بازرسی -

 شرکت فالت البرز ایرانیان -جهاد دانشگاهی صنعتی شریف                      -

 شرکت فیدار کنترل -شرکت بازرسی آب پردازان                         -

 SGSشرکت  -                                             IEIشرکت  -

 شرکت تکین کر        -شرکت فالت قارم                                       -



Factory: Zobrizan Hamedan co, Baharan blind alley, Next to the policestation of HamedanKermanshah 
road,Hamedan, Iran. Postal Code: 65141-83175 Tel : ( +98) 81-34586464  Sales Manager:(+98)9121055071   

300تا  50سایز   

300تا  50سایز   

 شیر یکطرفه سوپاپی 

 شیر کشویی 

  کاربرد   : 

شیرهاي یکطرفه با جریان سیال  بطور خودکار باز شده و با استفاده از نیروي جاذبه یا نیروي                

 ناشی از برگشت جریان سیال بسته می شوند .

 

   بار 52و 01، 01فشار کاري 

  طراحی شیر مطابق استانداردISIRI 3363  وEN 1171:2015 

  ابعاد فلنج تا فلنج مطابق استانداردDIN 3202-F48FS  وEN558 series 14,15 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005 

 .پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

   زبان الستیکی از جنس  -جنس از چدن داکتیلEPDM . با هسته چدنی 

 (  طول عمر زیاد به دلیل استنلس استیل بودن محور و سطوح آببندي کنندهX20Cr13 ) 

 )مهره ماردون از جنس برنج مخصوص ،  )فورج 

 :   کاربرد 

براي قطع و وصل جریان سیال همانند آب آشامیدنی، فاضالب ، روغن،  

 درجه سانتیگراد 001هواي فشرده وگازهاي خنثی تا دماي 

 بسته شدن سریع 

 نصب به صورت افقی و عمودي 

 بدنه از جنس از چدن داکتیل 

  بار 52و  01،01فشار کاري 

 پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005  

  جنس از چدن داکتیل، واشرهاي آببندي EPDM و پیچ و مهره استیل 



 متـری بـهـاران 9کارخـانه:      همـدان،  جـاده کـرمانـشاه،   نـرسیده به سه راه بهـار،  بـن بسـت 

     160- 43464060(    فــکــس: 160) - 43464343تلفن:           

300تا  50سایز    

300تا  50سایز    

 شیر گلوب

 شیر یکطرفه سوپاپی 

 :   کاربرد 

 کنترل  دبی و فشار و بستن جریان 

  بار 52و  01،01فشار کاري 

 خارج شدن دیسک از مسیر عبور سیال 

 حداکثر سطح مقطع ورودي و خروجی سیال 

 سهولت تعویض قطعات و سرویس بدون نیاز به خارج کردن شیر از خط لوله 

  تست نهایی مطابق با استاندارد ISO 5208 

 امکان کنترل دقیق و موثر دبی و فشار با حداقل استهالک 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005 

 طول عمر زیاد به دلیل استنلس استیل بودن و سطوح آببندي کننده محور 

 پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005 

  جنس از چدن داکتیل، واشرهاي آببندي EPDM و پیچ و مهره استیل 

 :   کاربرد 

شیرهاي یک طرفه را میتوان جزو شیرهاي خودکار طبقه بندي نموود،        

شیرهاي یکطرفه با جوریوان       . چون اپراتور هیچ کنترلی روي آن ندارد      

سیال  بطور خودکار باز شده و با استفاده از نیروي جاذبه یوا نویوروي              

ناشی از برگشت جریان سیال بسته می شوند و موانوع از بورگشوت                   

 جریان از باال دست جریان به پایین دست جریان می گردد.

 بدنه از جنس از چدن داکتیل 

  بار 52و  01،01فشار کاري 

 پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005  

  جنس از چدن داکتیل، واشرهاي آببندي EPDM و پیچ و مهره استیل 

 نصب بصورت افقی و عمودي 



200تا  50سایز   

600تا  100سایز   

 شیر یکطرفه دیسکی 

  yفیلتر تیپ 

 جنس از چدن داکتیل 

  ابعاد فلنج تا فلنجEN 558 

  طراحی شیر مطابق استانداردISIRI 4071  وBS 5153 

 رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

   بار 52و  01، 01فشار کاري 

 براي نصب بصورت افقی  و عمودي 

 . مونتاژ سریع  و تعویض و تعمیر راحت تر در خط 

 .قرار نگرفتن دیسک در مسیر جریان و عدم کاهش فشار سیال 

 طول عمر زیاد به دلیل استنلس استیل بودن و سطوح آببندي کننده محور 

 پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005 

 جنس از چدن داکتیل 

  ابعاد فلنج تا فلنجEN 558 

 جنس توري از استیل 

 رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

   بار 52و  01، 01فشار کاري 

 پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

 سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2  معادلISO 7005  

 :   کاربرد 

 جهت جلوگیري از برگشت  آب به داخل شبکه 

 :   کاربرد 

 جهت فیلتر کردن انواع سیاالت و گرفتن اضافات و ضایعات در سیال 

 متـری بـهـاران 9کارخـانه:      همـدان،  جـاده کـرمانـشاه،   نـرسیده به سه راه بهـار،  بـن بسـت 

     160- 43464060(    فــکــس: 160) - 43464343تلفن:           



  بار 52و  01،01فشار کاري 

 این نوع شیر هوا براي فشارهاي کاري باال توصیه می شوند 

 شناور داراي دو محور ،یاتاقان بندي در باال و پایین می باشد 

  جهت جلوگیري از آسیب دیدن شناور در اثر برخورد با اجسام خارجی این قطعه داخل محافظ قرار دارد 

  الستیک آب بندي داراي رینگ نگهدارنده است که از خارج شدن الستیک در شرایط سخت کاري جلوگیري می کند 

 این شیر ها داراي محافظ از نوع توري مشبک هستند تا از ورود اجسام خارجی و یا دستکاري شیر در پاي کار جلوگیري کند . 

 بدنه از جنس از چدن داکتیل 

 دیسک فلزي 

  بار 52و  01،01فشار کاري 

 بندي مناسب در هر دو سمتآب 

 پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005  

200تا  25سایز   

250تا  50سایز   

 شیر هوا 

 شیر  ویفري

 :   کاربرد 
براي عملکرد مناسب یک سیستم آب رسانی ، براي تخلیه هوا درون لولوه هوا هونوگوام پور                         

کردن و تخلیه آن از آب و همچنین در هنگام بهره برداري جهت جلوگیري از پدیوده موچوالوه             

شدن و براي  خارج شدن هواي محبوس شده از لوله ها و جلوگیري از ایجاد خالء ، از  شویور                    

 هوا استفاده می شود.

 کاربرد:    

این نوع شیر به نام هاي شیر پروانه اي ، باترفالي ولو ، ویفر تایپ ، شیر بدنه        

داخل و دو  U تواند .الستیک آببندي با فرمشود. این شیر میباریک و ... شناخته می

بندي مطمئنی را از هر دو سمت و آب  طرف بدنه قرار گرفته و قابل تعویض است

 پروانه تامین می کند.

Factory: Zobrizan Hamedan co, Baharan blind alley, Next to the policestation of HamedanKermanshah 
road,Hamedan, Iran. Postal Code: 65141-83175 Tel : ( +98) 81-34586464  Sales Manager:(+98)9121055071   



 

 .سهولت در نصب و استفاده 

  بسته بودن مسیر خط لوله بوسیله نیروي ثقل 

  011الی  21موجود در سایزهاي 

 پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005  

   الستیک آب بند  -جنس از چدن داکتیل EPDM 

 پیچ و مهره ها و محور ها از استیل گالوانیزه 

   بار 52و  01، 01فشار کاري 

   0111الی  21موجود در سایزهاي 

  ابعاد فلنج تا فلنج مطابق استانداردDIN 3202-F48FS  وEN558 series 14,15 

 پوشش رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک 

  سوراخکاري فلنج ها طبق استانداردDIN EN 1092-2   معادلISO 7005  

1000تا  50سایز   

600تا  100سایز   

 اتصال قابل پیاده

 دریچه تخلیه

 :   کاربرد 

هنگام نصب شیراالت و اتصاالت ، با استفاده از اتصاالت قابل پیاده به دلیل قابلیت تغییر  

 در طول به راحتی می توان این شیرآالت را نصب کرد.

 :   کاربرد
 نصب در انتهاي خطوط لوله جهت تخلیه آب و پسماند 

 متـری بـهـاران 9کارخـانه:      همـدان،  جـاده کـرمانـشاه،   نـرسیده به سه راه بهـار،  بـن بسـت 

     160- 43464060(    فــکــس: 160) - 43464343تلفن:           




