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 کلرگاز رگالتور 

باید از جنس فوالد زنگ نزن یا استنلس ، سمی و اکسید کنندگی که دارد  خورندگیبا توجه به خاصیت  کلرگاز 

بار  04بار و  04برای ورودی  کلر رگالتور گازفشار   استیل باشد تا در برابر خورندگی مقاومت داشته باشد .

بار قابلیت انتخاب و  10بار تا  3بار ،  2بار ،  1از    CL2کلر طراحی شده است و شکست فشار گاز کلر در رگالتور 

دراستار کره که رگالتور استیل کلر را تمام استیل با دیافراگم استیل و هستلوی  کلرگاز رگالتور تنظیم را دارد .

اینچ با توجه به نیاز مصرف کننده به بازار مصرف فرستاده است .  2اینچ تا  ¼ست و در سایز های تولید نموده ا

 نیز استیل میباشد . رگالتور کلرو گیج خروجی رگالتور کلر  گیج ورودی

 

 :کلر  گاز ررگالتومشخصات 

 بار 04، بار  04:  کلرگاز  فشار ورودی رگالتور

 ، بار4-14:  کلرفشار خروجی رگالتور 

 ، ا اینچ  اینچ ¼:  کلراندازه خروجی رگالتور 

 : استنلس استیل کلرگاز  رگالتورجنس 

  عدد 2:  کلرتعداد گیج رگالتور 

 تک مرحله ای  کلرگاز  رگالتوررگالتور 

 دو مرحله ای  کلرگاز  رگالتوررگالتور 

 کلر رگالتور 

 گاز کلرمصرف 

 کاربرد دارد .برای از بین بردن باکتور و میکروب های آب مصرفی  خانه ها آب در تصفیه تصفیهدر 

 برای گندزدایی و ضد عفونی کردن در استخر های و فاضالب ها از گاز کلر استفاده می شود . رگالتور گاز کلر 

 صنعت کاغذ سازی  برای سفید کنندگی خمیر کاغذ در رگالتور گاز کلر 

 ، سفید کننده  مواد پاک کننده  ،صابون سازی صنعت  برای  رگالتور گاز کلر 

 تولید حالل ، تولید مواد ضد یخ ، مواد شیمیایی و تولید پی وی سی برای  رگالتور گاز کلر 

 برای مصارف نظامی و سالح شیمیایی  رگالتور گاز کلر،  برای صنعت پارچه بافی  رگالتور گاز کلر 

 پارچه بافی  
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  کلرگاز رگالتور 

 هرکولس آلمان CL2 کلر، مانومتر   کلر استیل  رگالتور  

 زینسر آلمان کلر، مانومتر   کلر استیل گاز رگالتور  

 درا ستار کره جنوبی کلر  استیلرگالتور ، مانومتر   

 کسولد ترک کلر ، مانومتر کلرگاز استیل رگالتور  

 هریس کلر گاز رگالتور  

 گلور CL2 کلرگاز  استیل رگالتور  


