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شرکت مهندسی ایمن تیـار در سال 1378 ، فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تأمین کننده تجهیزات ایمنی و آتشنشـانی و نیز 

طراحی در زمینه سیســتم هاي اعالم و اطفاء حریق آغاز نموده و در حوزه هاي نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع سنگین، نیروگاههـا و 

سازمان هاي آتش نشانی در حال فعالیت است.

CEاین شرکت موفق به دریافت گواهینامه هاي   ، اسـتاندارد   اروپـا و گواهینامه هاي داخلی از سـازمان ملی  ISO 9001:2008

استاندارد ایران گردیده است و هم اکنون گستره وسیعی از محصوالت ایمنی و آتش نشانی را تولید میکند.   

سیسـتم هاي اطفاء حریق که با آب یا فوم عمل می کنند، نیازمند یک شیر اصلی 

هسـتند که با سرعت زیاد مســیر جریان سیـال را در کمترین زمان ممکن بـاز 

نمایند، تا عملیات اطفاء آغازشود. 

(شیر سیالبی /  Deluge Valve ) انجام می شود. این وظیفه مهم، توسط 

شیر سیالبی، شیر کنترلی است که در سیستم هاي اطفاء حریق اتوماتیک، مورد 

استفاده ویژه قرار می گیرد. 

شیر دیلوج بوسیله تنها بخش متحرك شیر، یعنی الستیک مسـلح شدة آببند، باز و بسـته می شود. این الستیک مخصــوص، بنام 

دیافراگم شناخته می شود. 

1- حالت بسته: فشار آب پشـت دیافراگم (P1) مسـاوي فشـار جریان اصلی آب (P2) است که منجر به بسـته شدن شیر سیالبی 

میگردد. 

2- حالت باز: با تخلیه آب پشت دیافراگم، فشـار آن کاسته شده و فشـار ورودي آب اصلی باعث باز شدن ناگهانی آن می گردد و آب 

بصورت سیالب جریان پیدا می کند. 

معرفی شیر سیالبی: 

Deluge Valve (دیلوج ولو /                                )

عملکرد شیر سیالبی:

DELUGE VALVE 

شیر

DELUGE VALVE 2

(P2)

(P1)

(P2)

(حالت باز) (حالت بسته)
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1- عملکرد دستی: در این رو با باز و بسته کردن شیر توپی، می توان به آسانی شیر دیلوج را کنترل کرد. 

و عملکرد شیر سیالبی:

ر در فواصل نزدیک به شـیر دیلوج وجود دارد، می توان از فاصـله اي دورتر در  2- عملکرد دستی از راه دور: زمانی که احتمال خ

ی ایمن، شیر دیلوج را باز و بسته نمود. شرای

3- عملکرد فعال سازي اتوماتیک: این رو به گونه اي طراحی شده است که با انوا سیستم هاي تشخی حریق، سازگار است و 

Ele (شکل 2)، فعال شود.  al /(شکل 1 ) و محرك هاي الکتریکی P eu a می تواند با انوا محرك هاي نیوماتیکی / 

DELUGE VALVE 

شیر

DELUGE VALVE 

ت ر 

ز   ت  ر 

ی ا ی ر  ترش    ل ر  ش  
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استفاده از پایلوت ولو در شیر سیالبی، کاربرد متفاوتی به شیر می دهد. پایلوت ولو را می توان بصـــــورت نیوماتیکی هیدرولیکی 

یم فشــار خروجی و سرعت باز و بســـته شدن شیر سیالبی (دیلوج ولو) ، از جمله  (ترکیبی) یا تمام هیدرولیکی، کنترل کرد. تن

افه می شود.  کارکردهایی است که با پایلوت ولو به سیستم ا

و بر شیر سیالبی: برد م

 شیر سیالبی:

Deluge Valve(دیلوج ولو /                               )
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شیر
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( )
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ب ی ل  شیر  ا  ز  ا  ت

ل ا  شیر 
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ی شیر سیالبی: م ف

 Deluge Valve(دیلوج ولو /                                ) 

د شیر سیالبی: بع م 

DELUGE VALVE 

شیر

DELUGE VALVE 

 ( la ge e) ر ا      ( a e  e) ر ا     
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ی  شیر سیالبی وی

 Deluge Valve(دیلوج ولو /                                ) 

عه مکانیکی متحرك. ن، بدلیل عدم وجود ق م 1- عملکرد م

، با امکان قابلیت باز و بسته شدن سریع شیر.  ربه قو اوم در برابر  2-  م

3-  کافی بودن فشار اتمسفر، براي بسته شدن کامل شیر. (حتی اگر پم از کار افتاده باشد و سیستم تحت فشار نباشد).

یم سرعت باز و بسته شدن. -  امکان تن

-  توانایی حمل بصورت پیش مونتا شده.

ی و عمودي.  -  امکان نص بصورت اف

7-  قابلیت راه اندازي سریع و آسان.

8-  توانایی تحریک شیر از راه دور. 

اهاي محدود.  -  طراحی فشرده براي ف

. 21 a 1- امکان تولید تا فشارکاري 

. 11-  قابلیت ساخت با پوشش هاي متنو

12-  تنو در انتخاب مواد اولیه شیر (با توجه به شرایط کاري).

ییر در مدار فرمان.  افه کردن مکانیزم هاي جدید براي کنترل فشار خروجی و ... با ایجاد ت 13-  امکان ا

1- تعمیر و نگهداري آسان. 

DELUGE VALVE 

شیر

DELUGE VALVE 

یست ل   



کی  شیر سیالبی: و 

ـی و سهولت در استفاده از سیستم هاي دیلـوج، اقدام به اجراي متنو بر مبناي  ور باال بردن کارا شرکت مهندسی ایمن تیـار به من
کاربردهاي گوناگون از آن نموده است. 

   سیستم دیلوج ولو (بصورت اجزاء در خط لوله)

(   شیر سیالبی /  دیلوج ولو  (بصورت پکی

  شیر سیالبی (بصورت تکی)
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شیر
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info@imentiar.com
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imentiar1@yahoo.com
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