
 ایوي ًیشٍ

 IDEAL انواع شیلنگهای صنعتی ، معدنی ، هیدرولیک  و اتصاالت با برندهای معتبر اروپایی و برند انحصاری 

 

 تاس  جْت ػثَس سیاالت ، َّا ، گاص ٍ آب 60 اص (B.P) تاس ٍ فطاستشکیذى10اص  (W.P) ضیلٌگ تا فطاس کاسی

  تا  الیِ داخلی اص هَاد 12" تا 4/1"دسجِ ساًتیگشاد اص سایض + 85- / 20 قاتل استفادُ، دس دسجِ حشاست  

 . کِ تا یک یا دٍالیِ ًخ جْت تحول فطاس هقاٍم گشدیذُ است SBR/EPDMالستیکی 

ٍ سیاالت تا پایِ ًفتی ٍ  (SBR)  تاس  جْت ػثَس ، تخلیِ ٍ هکص آب 10 اص (W.P)ضیلٌگ تا فطاس کاسی 

 ّوشاُ تا یک الیِ فٌش هاسپیچی ٍ یک NBR)  ( کِ الیِ داخلی اص جٌس الستیک(SAE 100 R4)استاًذاسد 

 . هقاٍم گشدیذُ است (SAE 100 R6)الیِ  ًخ جْت هکص هَاد ًفتی ٍ تذٍى فٌش جْت تخلیِ هَاد ًفتی 

 آًْا  تِ (B.P)تاس کِ فطاس تشکیذى+ 1200تاس تا + 40 تاالی (W.P)ضیلٌگ ّیذسٍلیک تشای فطاسکاسی 

 . هؼشف آى است (SAFETY FACTOR) تشاتش فطاسکاسی دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ 3صَست استاًذاسد 

 الیِ سین تافتِ 6 تا 1 الستیک ساختِ ضذُ کِ تٌا تش حسة فطاسکاس آى اص NBRالیِ داخلی آًْا اص جٌس 

 ، آب ٍ َّا هیثاضذ ٍ دس صَست هجاٍست Ozoneالیِ تیشًٍی هقاٍم دس تشاتش . ضذُ ، هقاٍم گشدیذُ است 

 . سٍی آى دسج گشدیذُ  تاضذ  MSHAضیلٌگ دس تشاتش حشاست ٍ ضؼلِ تایذ استاًذاسد آهشیکا 

تاس  کِ الیِ داخلی آى اص جٌس + 40الی + 10 اص (W.P)ضیلٌگ هَادغزایی ضذ تشق تشای فطاسکاسی 

 تشای هصاسف سیاالت غزایی هی تاضذ کِ (Carbon Free)ٍ تذٍى کشتي (الستیک طثیؼی) NRالستیک 

تا یک الیِ فٌش ٍ یک الیِ ًخ تافتِ ضذُ ،  هقاٍم گشدیذُ  (هکص یا حول سیال)تش حسة ًَع هصشف آى 

 .است

ضیلٌگ هَاد غزایی ًخذاس تِ دلیل ًذاضتي کشتي دس فشهَل ساخت آى ٍ ػثَس ًذادى تشق قاتلیت استفادُ 

سا داسا ...  هشتَط تِ صٌایغ فَالد ، سیختِ گشی ، ضیطِ ٍ (cooling cable)دس خٌک کٌٌذُ ّای کاتل تشق 

 .هی تاضذ

 جْت سیاالت ، گاص ، هَاد ًفتی ، تخاس ٍ اسیذ تا تحول حشاست   flexibleضیلٌگ خشطَهی استیل حصیشی 

دسجِ ساًتیگشاد تا قاتلیت اًؼطاف پزیشی ٍ خٌثی ساصی لشصش  قطؼات هتصلِ ، هَسد  + 700 الی – 240

 .استفادُ قشاس هیگیشد

 

کِ دس ... دسجِ ساًتیگشاد  ضیلٌگ ، کاتل ٍ + 350سٍکص ًسَص آصتست داس جْت هحافظت حشاستی دهای 

 .ًضدیک کَسُ ّای رٍب ٍ هحیط ّای تا حشاست تاال قشاسگشفتِ اًذ ،  هٌاسة هی تاضذ

 

 

Tel: 021-36615837-46      Fax: 021-33933082 

Website : www.imenpower.com         Email: nirooimen@gmail.com            follow  us on Instagram : NIROOIMEN 

http://www.imenpower.com/
mailto:nirooimen@gmail.com

