
 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 ترکیب شونده شیر کنترلی  سه راهه  

3 Way Control Valve (Mixing) (Threaded)                  

          

 آب سیال :

 بدنه برنجی ، میله استیل ، نشیمن برنجی جنس :

 به پایین                                                          حرکت میله :

 ISO0228از داخل  دنده ای اتصال :

 میلی متر 20 کورس حرکت :

 PN16 فشار کاری :

 درجه سانتی گراد 2... 170 : یدمای کار

 Kvs مدل شرح ردیف

 V5013R1032 2.5 اینچ ½شیر کنترلی سایز  1

 V5013R1040 4 اینچ ½شیر کنترلی سایز  2

 V5013R1057 6.3 اینچ  ¾شیر کنترلی سایز  3

 V5013R1065 10 اینچ 1شیر کنترلی سایز  4

 V5013R1073 16 اینچ  ¼ 1 شیر کنترلی سایز 5

 V5013R1081 25 اینچ  ½ 1شیر کنترلی سایز  6

 V5013R1099 40 اینچ 2شیر کنترلی سایز  7

  



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 شیر کنترلی  سه راهه  ترکیب شونده 

3 Way Control Valve (Mixing) (Flanged)                  

                  

          

 آب سیال :

  ، تریم استیل GG25چدنی بدنه  جنس :

 به پایین                                                          حرکت میله :

 ISO7005فلنچی  اتصال :

 PN16 فشار کاری :

 

 مدل شرح ردیف
کورس حرکت 

(mm) 

 دمای کارکرد

(C) 
Kvs 

 V5329A1079 20 2…170 63 اینچ  ½ 2 شیر کنترلی سایز 1

 V5329A1087 20 2…170 100 اینچ  3شیر کنترلی سایز  2

 V5050A1090 38 2…220 160 اینچ 4شیر کنترلی سایز  3

 V5050A1108 38 2…220 250 اینچ 5شیر کنترلی سایز  4

 V5050A1116 38 2…220 360 اینچ  6شیر کنترلی سایز  5

  



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 شیر کنترلی  سه راهه  ترکیب شونده

3 Way Control Valve (Mixing) (Flanged)                  

 

          

 آب سیال :

 ، تریم استیل  GG25بدنه چدنی  جنس :

 به پایین                                                          حرکت میله :

 ISO7005فلنچی  اتصال :

 PN 6 فشار کاری :

 

 مدل شرح ردیف
کورس حرکت 

(mm) 

 دمای کارکرد

(C) 
Kvs 

 V5329C1075 20 2…170 63 اینچ  ½ 2 شیر کنترلی سایز 1

 V5329C1083 20 2…170 100 اینچ  3شیر کنترلی سایز  2

 V5015A1151 38 2…220 140 اینچ 4شیر کنترلی سایز  3

 V5015A1169 38 2…220 220 اینچ 5شیر کنترلی سایز  4

 V5015A1177 38 2…220 310 اینچ  6شیر کنترلی سایز  5

 



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

  ML6420 / ML6425سه وضعیتی  – التآعملگر الکتریکی شیر 

Electrical Actuator-Floating-ML6420/ML6425 

 
          

 V5011 , V5013 , V5016A , V5025 , V5049 , V5050, V5328 , V5329مناسب برای شیر های سری 

 IP54کالس حفاظتی : 

 N 600 قدرت :

 pt-3 سیگنال کنترل :

 میلی متر 20 کورس حرکت :

 

 فنر برگشت مدل شرح ردیف
 زمان عملکرد

 )دقیقه(
 ولتاژ تغذیه

 Vac 24 1.0 ندارد ML6420A3007 عملگر الکتریکی شیرآالت 1

 Vac 24 1.0 ندارد ML6420A3072 عملگر الکتریکی شیرآالت 2

 Vac 24 0.5 ندارد ML6420A3023 عملگر الکتریکی شیرآالت 3

 Vac 24 1.8 دارد ML6425A3006 عملگر الکتریکی شیرآالت 4

 Vac 24 1.8 دارد ML6425B3005 عملگر الکتریکی شیرآالت 5

 



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

  ML7420 / ML7425 تدریجی – االتآالکتریکی شیرعملگر 

Electrical Actuator-0/2…10 V-ML7420/ML7425 

 
          

 V5011 , V5013 , V5016A , V5025 , V5049 , V5050, V5328 , V5329مناسب برای شیر های سری 

 IP54کالس حفاظتی : 

 N 600 قدرت :

 Vac 24اژ تغذیه : ولت

 میلی متر 20 کورس حرکت :

 

 فنر برگشت مدل شرح ردیف
 زمان عملکرد

 )دقیقه(
 سیگنال کنترلی ورودی

 V 10 … 0/2 1.0 ندارد ML7420A6009 عملگر الکتریکی شیرآالت 1

 V 10 … 2 1.0 ندارد ML7420A6025 عملگر الکتریکی شیرآالت 2

 V 10 … 0/2 0.5 ندارد ML7420A6017 عملگر الکتریکی شیرآالت 3

 V 10 … 0/2 1.8 دارد ML7425A6008 عملگر الکتریکی شیرآالت 4

 V 10 … 0/2 1.8 دارد ML7425B6007 عملگر الکتریکی شیرآالت 5

 



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

  ML6421سه وضعیتی  – االتآعملگر الکتریکی شیر

Electrical Actuator-3-pt-ML6421 

          

 V5011 , V5013 , V5016 , V5025 , V5049 , V5050, V5328 , V5329مناسب برای شیر های سری 

 IP54کالس حفاظتی : 

 N 1800 قدرت :

 .pt – 3سیگنال ورودی کنترل : 

 دارد : عملکرد دستی

 

 مدل شرح ردیف
 کورس حرکت 

 )میلی متر(

 زمان عملکرد

 )دقیقه(
 سیگنال کنترلی ورودی

 ML6421A3005 20 1.9 24 Vac عملگر الکتریکی شیرآالت 1

 ML6421A3013 20 1.9 230 Vac الکتریکی شیرآالتعملگر  2

 ML6421B3004 38 3.8 24 Vac عملگر الکتریکی شیرآالت 3

 ML6421B3012 38 3.8 230 Vac عملگر الکتریکی شیرآالت 4

 

  



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

  ML7421تدریجی  – االتآعملگر الکتریکی شیر

Electrical Actuator-0/2 … 10 V-ML7421 

 
          

 V5011 , V5013 , V5016 , V5025 , V5049 , V5050, V5328 , V5329مناسب برای شیر های سری 

 IP54کالس حفاظتی : 

 N 1800 قدرت :

 .Vac 24ولتاژ تغذیه : 

 V , 0/4 … 20 mA 10 … 0/2:  سیگنال ورودی کنترل

 دارد : عملکرد دستی

 

 مدل شرح ردیف
 کورس حرکت 

 )میلی متر(

 زمان عملکرد

 )دقیقه(

 ML7421A3004 20 1.9 عملگر الکتریکی شیرآالت 1

 ML7421B3003 38 3.5 عملگر الکتریکی شیرآالت 2

 



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

  ML7984تدریجی  – االتآعملگر الکتریکی شیر

Electrical Actuator-Modulating-ML7984 

 
          

  V5011 , V5013مناسب برای شیر های سری 

 IP54کالس حفاظتی : 

 N 710 قدرت :

 میلی متر 20 کورس حرکت :

 .Vac 24ولتاژ تغذیه : 

 V , 0/4 … 20 mA 10 … 0/2:  سیگنال ورودی کنترل

 

 

 

 

 

 



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 موتور دمپر

Damper Actuator 

 

 

          

 

 شرح ردیف
 عملکرد (N.mقدرت گشتاور ) 

 مدل

 N1024 قطع و وصل 10 موتور دمپر 1

 N10010 تدریجی 10 موتور دمپر 2

 S1024 قطع و وصل + فنر برگشت 10 دمپرتور مو 3

 S10010 تدریجی + فنر برگشت 10 موتور دمپر 4

 N2024 قطع و وصل 20 موتور دمپر 5

 N20010 تدریجی 20 موتور دمپر 6

 S2024 قطع و وصل + فنر برگشت 20 موتور دمپر 7

 S20010 تدریجی + فنر برگشت 20 موتور دمپر 8

 

  



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 ) هالو(ترموستات دیجیتال 

Digital Thermostat (HALO) 

T6861H2WB / T6861V2WB 

 
 برقی شیر و فن به دهی فرمان قابلیت با –دو فصل 

 طراحی شیک و مدرن مناسب ساختمان های اداری ، مسکونی ، هتل 

 مناسب برای اسپلیت داکت ، فن کویل و گرمایش از کف

 نور پس زمینه آبی - دو مدل عمودی و افقی  

 پیکربندی دستگاه برای حالت های تک شیر برقی یا دو شیر برقی )سرمایش و گرمایش مستقل(

 صفحه نمایش بزرگ با زبان انگلیسی و آیکون های نمادین

 قابلیت تایمر برای روشن یا خاموش شدن دستگاه -  نصب و راه اندازی سریع و آسان

 ) نمایش هر دو / نمایش یکی از آن ها (انتخاب نحوه نمایش دمای اتاق و دمای انتخابی کاربر 

 قابلیت افزودن سنسور دما خارجی )اکسترنال( -  انتخاب سرعت فن دستی یا اتوماتیک

 فعال سازی مصرف بهینه انرژی با استفاده از کلید ذخیره سازی انرژی با کلید تردد ) کاربرد مخصوص هتل و اداره جات(

 دما به صورت سانتیگراد یا فارنهایت نمایش -CPH فعال سازی تابع چرخه ساعت

 ( رود نمی بین از قابلیت نگهداری از تنظیمات کاربر زمانی که برق قطع می شود ) با قطع برق تنظیمات دستگاه 

 قفل کردن یا بازکردن بخشی / تمامی از صفحه کلید ترموستات  -قابلیت عملکرد برای جلوگیری از یخ زدگی سیستم تهویه

 کردن دمای گرمایش یا سرمایش برای بهینه مصرف کردن انرژی قابلیت محدود



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 دوفصل -سقفی  ترموستات آنالوگ

Analog Thermostat 

T6373BC1130N 

 
 دو فصل آنالوگ هانیول   - ترموستات فن کوئل سقفی سه دور

  ترموستات تنظیم دما جهت کنترل فن کوئل سقفی

  باال کارکرد عمر طول و آسان نصب دستور و مناسب قیمت

 ترموستات این. دارد می نگه ثابت گرما و سرما درجه دمای محیط را در دو فصل 30الی  10دمایی  محدوده در دیمر یک بودن دارا با مدل این 

 .باشد می میشود، نصب دیوار روی بر که ترموستات پنل روی از فصل تغییر دکمه و دستگاه خاموش و روشن دکمه فن، دور سه کنترل دارای

باسنسور دمای مکانیکی دارای قابلیت تنظیم دمای محیط به دلخواه شما با  T6373 ترموستات فن کوئل سقفی سه دور دو فصل آنالوگ هانیول

 .دارد برقی شیر یک به فرمان قابلیت و بوده کاربری ساده جهت انواع فن کوئل های سقفی توکار و رو کار بدون کنترل

 ر برقیقابلیت فرمان به یک شی

 نف دور قایلیت فرمان به سه

 ( گرمایش و سرمایش )  فصل دو

 سنسور دیسکی مکانیکی

  



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 تک فصل–ترموستات آنالوگ زمینی 

Analog Thermostat 

T6360 

 
  زمینی کوئل فن کنترل

  باال کارکرد عمر هطول و آسان نصب دستور

 ترموستات این. دارد می نگه ثابت گرما یا و سرما فصل درجه دمای محیط را در یک 30الی  10ک دیمر در محدوده دمایی ی بودن دارا با مدل این

 .گیرد انجام دستگاه پنل روی از باید دستگاه دور تنظیم بوده دور تک اصطالحا

باسنسور دمای مکانیکی دارای قابلیت تنظیم دمای محیط به دلخواه شما با کاربری  T6360 هانیول آنالوگ فصل ترموستات فن کوئل زمینی تک

 .باشد می ساده جهت انواع فن کوئل های زمینی، فن های آسانسور و کنترل دمای محیط بوده و قابلیت فرمان به یک شیر برقی

 قابلیت فرمان به یک شیر برقی

 اه از روی دستگاه (قایلیت فرمان به یک دور فن ) تنظیم دور دستگ

 ( گرمایش فقط یا سرمایش فقط)  فصل تک

 سنسور دیسکی مکانیکی

  



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 دو فصل–ترموستات آنالوگ زمینی 

Analog Thermostat 

T4360 

 
 ترموستات فن کوئل زمینی دو فصل آنالوگ هانیول 

 قیمت مناسب و دستور نصب آسان و همچنین طول عمر کارکرد 

درجه دمای محیط را در دو فصل سرما و گرما ثابت نگه می دارد. این ترموستات  30الی  10دیمر در محدوده دمایی این مدل با دارا بودن یک 

 اصطالحا تک دور بوده تنظیم دور دستگاه باید از روی پنل دتگاه انجام گیرد.

 قابلیت فرمان به یک شیر برقی

 گاه (قایلیت فرمان به یک دور فن ) تنظیم دور دستگاه از روی دست

 دو فصل ) سرمایش و گرمایش (

 سنسور دیسکی مکانیکی

  



 

18واحد  – 39پالک  –خیابان سربداران  –ان رو به روی هتل بزرگ تهر  -ابتدای خیابان مطهری –خیابان ولی عصر   

  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 ترموستات محافظ یخ زدگی کویل

Anti-Freeze Thermostat 

FT6960-60 

 
 
 

 SPDT 24..250 Vac, 15(8) A:  کنترل سیگنال خروجی  

 ولت متناوب 230ولت متناوب ....  24منبع تغذیه  

 IP65 as per EN60529یکالس حفاظت  

 میلیمتر  65 | 62 | 140ابعاد

 متر  6با بالو  هلوله مسی همرا طول

 دارای کلید دستی  

 درصد 90تا  10قابل استفاده در محیط رطوبتی  

 گرم  320 وزن 

 دارای حد باال و پایین 
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  26702602تلفن : 

26702606فکس :   

 

 


