
)Gate Valve( شیرهای 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.

Spare PartsMaterialPart 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 EPDM or NBR 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

Ductile IronHand 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 3352-Part4 طراحی شیر مطابق با استاندارد 

DIN EN 558-1 Serie 14 & 15 (DIN 3202- F4 & 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 

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:

F5 و F4 شیر کشویی زبانه الستیکی

EN-GJS-500-7 (GGG50)* مطابق سفارش با جنس                                                نیز قابل تولید می باشد



Main Dimensions And Weight PN 10/16                                                                                     Unit : mm

Weight )kg(n x ØdH2H1FØKØDPNDN

154 x Ø1935526015012516510/1650

194 x Ø1939528217014518510/1665

22.58 x Ø1945533518016020010/1680

26.58 x Ø1950036019018022010/16100

36.58 x Ø1957342020021025010/16125

43.58 x Ø2361844721024028510/16150

708 x Ø23
770575230295340

10
200

69.812 x Ø2316

11012 x Ø23
937710250

350
400

10
250

109.512 x Ø2835516

160.512 x Ø23
1034798270

400
455

10
300

16012 x Ø2841016

216.516 x Ø23
1075815290

460
520

10
350

216.516 x Ø2847016

269.516 x Ø28
1190900310

515
580

10
400

269.516 x Ø3152516

455.520 x Ø28
1540

1205
350

62067010
500

495.520 x Ø341182.565071516

715.520 x Ø31
1795

1405
390

72578010
600

755.520 x Ø37137577084016

)Gate Valve( PN 10/16 - F4 شیر کشویی زبانه الستیکی

مشخصات برای سایزها و فشارهای باالتر بر حسب درخواست مشتری اعالم می گردد.
شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.



Main Dimensions And Weight PN 25                                                                                          Unit : mm

Weight )kg(n x ØdH2H1FØKØDDN

164 x Ø1937026215012516550

188 x Ø1938026217014518565

218 x Ø1940029018016020080

328 x Ø23465317190190235100

458 x Ø28525375200220270125

528 x Ø28595410210250300150

8312 x Ø28690485230310360200

12512 x Ø34840577250370425250

20016 x Ø34990730270430485300

)Gate Valve( PN 25 - F4 شیر کشویی زبانه الستیکی

مشخصات برای سایزها و فشارهای باالتر بر حسب درخواست مشتری اعالم می گردد.
شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.



Main Dimensions And Weight PN 10/16                                                                                     Unit : mm

Weight )kg(n x ØdH1FØKØDPNDN

13.54 x Ø1930525012516510/1650

164 x Ø1932527014518510/1665

23.58 x Ø1940228016020010/1680

26.58 x Ø1942230018022010/16100

438 x Ø1951532521025010/16125

48.58 x Ø2354535024028510/16150

768 x Ø23
662400

295
340

10
200

7612 x Ø2329516

12012 x Ø23
835450

350
400

10
250

12012 x Ø2835516

166.512 x Ø23
947500

400
455

10
300

166.512 x Ø2841016

)Gate Valve( PN 10/16 - F5 شیر کشویی زبانه الستیکی

مشخصات برای سایزها و فشارهای باالتر بر حسب درخواست مشتری اعالم می گردد.
شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.



     )Gate Valve( F4 شیر کشویی زبانه فلزی

Spare PartsMaterialPart 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:
شوند. می  برده  کار  به  خورنده  غیر  سیاالت  و  وخام  آشامیدني  آب  جمله  از  رساني  آب  تاسیسات  کلیه  در  کشویی  شیرهای 

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:

شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.
EN-GJS-500-7 (GGG50)* مطابق سفارش با جنس                                                نیز قابل تولید می باشد



 )Gate Valve( PN 10 - F4 شیر کشویی زبانه فلزی

Main Dimensions And Weight PN 10                                                                                          Unit : mm

مشخصات برای سایزها و فشارهای باالتر بر حسب درخواست مشتری اعالم می گردد.
شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.

Weight )kg(n x ØdH2H1FØKØDPNDN

164 x Ø193552601501251651050

184 x Ø193952821701451851065

218 x Ø194553351801602001080

328 x Ø1950036019018022010100

458 x Ø1957342020021025010125

528 x Ø2361844721024028510150

838 x Ø2377057523029534010200

12512 x Ø2393771025035040010250

20012 x Ø23103479827040045510300



     )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.

کاربرد شیر کشویی:
شوند. می  برده  کار  به  خورنده  غیر  سیاالت  و  وخام  آشامیدني  آب  جمله  از  رساني  آب  تاسیسات  کلیه  در  کشویی  شیرهای 

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:

Spare PartsMaterialPart 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
EN-GJS-500-7 (GGG50)* مطابق سفارش با جنس                                                نیز قابل تولید می باشد



 )Gate Valve( PN 16 / 25 - F5 شیر کشویی زبانه فلزی

Main Dimensions And Weight PN 16 / 25                                                                                  Unit : mm

Weight )kg(n x ØdH2H1FØKØDPNDN

324 x Ø1936828525012516516 / 2550

348 x Ø1937828527014518516 / 2565

388 x Ø1946931328016020016 / 2580

52
8 x Ø23536370300

18022016
100

5519023525

67
8 x Ø28580388325

21025016
125

7022027025

85
8 x Ø28657457350

24028516
150

8825030025

127
12 x Ø28783540400

29534016
200

13231036025

210
12 x Ø31881610450

35540016
250

21537042525

303
16 x Ø311077751500

41045516
300

31043048525

مشخصات برای سایزها و فشارهای باالتر بر حسب درخواست مشتری اعالم می گردد.
شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.



    )Gate Valve( PN 40 - F5 شیر کشویی زبانه فلزی

Main Dimensions And Weight PN 40                                                                                          Unit : mm

Weight )kg(n x ØdH2H1FØKØDDN

334 x Ø1936828525012516550

358 x Ø1937828527014518565

408 x Ø1946931328016020080

558 x Ø23536370300190235100

708 x Ø28580388325220270125

908 x Ø28657457350250300150

13812 x Ø31800540400320375200

23012 x Ø34893610450385450250

33016 x Ø341092751500450515300

مشخصات برای سایزها و فشارهای باالتر بر حسب درخواست مشتری اعالم می گردد.
شرکت نهرآب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.



Opening and closing time [min/stroke]
as speed of the drive [1/min] Conection

Size
 Max

Torque
Centrok
Actuator

Auma
Actuator

 Turns
 per

stroke
PNDN

906345*32221611

0.140.200.280.390.570.781.14F1060CK60SA7.612.51650

0.140.210.290.410.590.811.18F10120CK120SA10.2131665

0.180.250.360.500.731.001.45F10120CK120SA10.2161680

0.220.320.440.630.911.251.82F10120CK120SA10.22016100

0.280.400.560.781.141.562.27F10120CK120SA10.22516125

0.330.480.670.941.361.882.73F10120CK120SA10.23016150

0.370.520.731.031.502.063.00F14250CK250SA14.23310/16200

0.460.660.921.301.892.593.77F14250CK250SA14.241.510/16250

0.560.791.111.562.273.134.55F14250CK250SA14.25010/16300

مشخصات عملگر برقی برای استفاده بر روی شیرهای کشویی

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

* سرعت پیشنهادی برای باز و بسته شدن شیر

سایز300250200150125100806550

افت فشار0.080.10.110.120.140.150.160.1750.2

ضریب افت فشار در شیرهای کشویی شرکت نهرآب گستر

مشخصات برای سایزها و فشارهای باالتر و دیگر مارکهای عملگر، بر حسب درخواست مشتری اعالم می گردد.



انتخاب گیربکس و عملگر شیرهای کشویی

چهار پهلوفلکه

چهار پهلو
وتلسکوپی
با در پوش

چدنی

چهار پهلو
وتلسکوپی

چهار پهلو
وتلسکوپی
با نشانگر

عملگر برقی



  )Stem Rising Gate Valve( شیر کشویی زبانه فلزی محور صعودی

کاربرد شیر کشویی محور صعودی:
شیرهای کشویی محور صعودی یک شیر قطع و وصل دارای نشیمنگاه فلزی با رزوه بیرونی می باشد که برای هر دو حالت باز یا بسته  
مناسب می باشد . این نوع شیر برای انتقال انواع سیال همانند آب سرد و گرم، روغن، نفت، گاز، قیر، سیاالت غیر خورنده، و ... تا دمای 

180 درجه سانتیگراد )یا در صورت سفارش تا دمای 250 درجه سانتیگراد( مورد استفاده قرار می گیرد. 

DIN EN 1092-2 (DIN 2501) ابعاد فلنج مطابق با استاندارد
DIN EN 558-1 (DIN 3202- F4,F5) ابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد

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

مزایا:
به علت قرار گرفتن مهره انتقال زبانه در خارج از شیر فلکه ، این شیر به دلیل رسوب گیری و خوردگی مستهلک نمی شود.

با توجه به نوع محور صعودی آن ، باز یا بسته بودن شیر مشخص است.
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

قابلیت نصب عملگر برقی بر روی این شیر
دارای پکینگ از جنس گرافیت مقاوم در برابر حرارت باال و یا بنا به درخواست مشتری از جنس تفلون.

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 تست هیدرو استاتیک:

Hydrostatic test Pressure )bar( according to DIN EN 12266-1

Size
Milimeter (mm)

Nominal Pressure
PN (bar)

Test Pressure

Body Wedge

DN 40 - 250
10 15 11

16 24 18

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.



  )Stem Rising Gate Valve( شیر کشویی زبانه فلزی محور صعودی

Spare 
PartsMaterialPart NamePart 

No. 

Ductile Iron (GGG40)Body1

Ductile Iron (GGG40)Bonnet2

Stainless Steel 1.4104Seat Ring3,4

Ductile Iron (GGG40)Wedge5

Stainless Steel 1.4021Stem6

Ductile Iron (GGG40)Nut7

Gray Cast Iron (GJL 250)Hand Wheel8

•BrassHand Wheel  Nuts9

•Steel 8.8Bolts10

•EPDMGasket11

•Stainless Steel 1.4021Stem Nut12

•BrassNut13

•BrassWasher14

•GraphitePackage15

•PTFEWasher16

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.

جدول نام وجنس قطعات و ابعاد شیر کشویی محور صعودی:

Weight )kg(n x BoltØFBGH1HØKØDLPNDN

14.34 x M16193198427535011015014010/1640

15.74 x M161932299272.535512516515010/1650

20.84 x M1619324118342.543514518517010/1665

24.58 x M161932413234544516020018010/1680

31.58 x M121932415641052018022019010/16100

42.58 x M161932618447560021025020010/16125

58.18 x M2023326211547.569024028521010/16150

89
8 x M20

23326266650820295340230
10

200
12 x M2016

139
12 x M2023

322300720918
350395

250
10

250
12 x M242835540516

Main Dimensions And Weight PN 10/16                                                                                     Unit : mm


