
استنلس استیل ررگالتو   

 استیل  رگالتور
 200بار ،  100فشار ورودي براي رگالتور استیل ، استنلس استیل براي گاز خورنده ، گاز آزمایشگاهی و مایع خورنده 

 ¼استفاده می شود . اندازه رگالتور هاي استیل بار قابل تنظیم  35بار ،  7، بار ، 4بار ،  1و فشار خروجی   بار  400بار  و 
. رگالتور استیل به صورت پورت مورد استفاده قرار می گیرد  4پورت ،  3پورت ،  2اینچ  و از  2اینچ تا   1اینچ ،  ¾اینچ ، 

صرف طراحی  و در اختیار مشتري قرار می دهد .هستلوي بودن رگالتور استنلس خطی یا سر سیلندر ، رگالتور استیل نقطه م
سولفید ،  NH3آمونیاك گاز هاي خورنده استیل مورد توجه میباشد و از مزایاي رگالتور استیل دراستار به شمار می آید . 

استفاده می شود حتی در مواردي که از نمونه هایی است که از رگالتور استیل و گاز هاي هالوژن خورنده  ا  H2Sهیدروژن 
 استفاده شود . 316L   گاز کالیبراسیون یا گاز میکس شامل گاز خورنده بهتر است و توصیه می شود از رگالتور استیل

 انتخاب رگالتور استیل :

 پارامتر هاي مهم در انتخاب رگالتور استنلس استیل شامل:

 سایز رگالتور استیل   

 فشار ورودي رگالتور استیل 

 فشار خروجی رگالتور استیل 

 تعداد گیج رگالتور استیل

 جنس دیافراگم رگالتور استیل

 دماي کاري رگالتور استیل

 ظرفیت رگالتور استیل

 تعداد پورت رگالتور استیل

 داروسازي  ،  نوشابه سازي، بسته بنديصنعت ، پزشکی ، بیمارستان ، هرکولس :  استیل مصرف رگالتور    

 

 موجود : استیل رگالتور 

 آلمان هرکولس استیل  رگالتور  

 زینسر آلمان استیل  رگالتور  

 درا ستار کره جنوبی استیل رگالتور   

اطالعات فنی و کامل رگالتور استنلس استیل را در کاتالوگ هاي مربوطه در سایت گاز سازان می توانید مطالعه نمایید و در 
ر کار صورت نیاز با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید . رگالتور استیل موجود در گاز سازان داراي مزایایی همچون ایمنی د

 می باشد . از فروش ، راحتی نصب ، گارانتی ، خدمات پس
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