
 
 

 متر مكعبي ٥ظرفیت  GS-64-22 رگوالتور فشار خانگي مدل

  
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی  ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد .  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان  •

1 – 4 bar (15 – 60 psig) Inlet Pressure 
15 – 30 mbar (¼ - ½ psig) Out Pressure 
(6 ) m3/h Capacity 
¾" NPT Inlet 

Connection  1" NPT Out let 
1" NPT Vent 
Low Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High Pressure Safety Shut Off 
Valve 
Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

183 x 184 x 325 mm Dimantion 

 

   



 

   

Overal Dimension  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 



 
 

 متر مكعبي ۲۰ظرفیت  GS-64-22 رگوالتور فشار خانگي مدل

  
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی  ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد .  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
   دارای دستگاه ایمنی قطع جریان  •

 

1 – 4 bar (15 – 60 psig) Inlet Pressure 
15 – 30 mbar (¼ - ½ psig) Out Pressure 
(20 ) m3/h Capacity 
¾" NPT Inlet 

Connection  1" NPT Out let 
1" NPT Vent 
Low Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High Pressure Safety Shut Off 
Valve 
Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

183 x 184 x 325 mm Dimantion 

 



 

   

Overal Dimension  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 



 
 

 متر مكعبي ۲٥ظرفیت  GS-64-22 رگوالتور فشار خانگي مدل

  
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی  ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد .  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
   دارای دستگاه ایمنی قطع جریان  •

 

1 – 4 bar (15 – 60 psig) Inlet Pressure 
۱٥ – ۳۰ mbar (¼ - ½ psig( Out Pressure 

(25 ) m3/h Capacity 
¾" NPT Inlet 

Connection  1" NPT Out let 
1" NPT Vent 
Low Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High Pressure Safety Shut Off 
Valve 
Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

183 x 184 x 325 mm  

 



 

   

Overal Dimension  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 



 
 

 متر مكعبي ۱۰ظرفیت  GS-64-22 رگوالتور فشار خانگي مدل

  
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی  ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد .  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان  •

1 – 4 bar (15 – 60 psig) Inlet Pressure 
15 – 30 mbar (¼ - ½ psig) Out Pressure 
(10 ) m3/h Capacity 
¾" NPT Inlet 

Connection  1" NPT Out let 
1" NPT Vent 
Low Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High Pressure Safety Shut Off 
Valve 
Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

183 x 184 x 325 mm Dimantion 

  

 

   



 
 

  

 

 



 
 

 متري ۷۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . ( ظرفیت اسمی ) •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰تا قابلیت چرخش  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

    مشخصات فني

  1 – 4 bar (15 – 60 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 138 mbar (¼ -2 psig)  Out Pressure 
  (500) m3/h  Capacity 
 11/2" NPT  Inlet 

 Connection    11/2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 

  (-20 to +60) C  Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm    Dimantion 



   

   

  1 – 4 bar (15 – 60 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 138 mbar (¼ -2 psig)  Out Pressure 
  (450 ) m3/h  Capacity 
 11/2" NPT  Inlet 

 Connection    11/2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 

  (-20 to +60) C  Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm    Dimantion 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



  

 

 



 
 

 متري ۱۰۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

  
 : مشخصات

 و صنعتی جھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی  ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد .  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار  •
 طمیناندارای سوپاپ ا •

1 – 4 bar (15 – 60 psig) Inlet Pressure 
15 – 138 mbar (¼ -2 psig) Out Pressure 
(100 ) m3/h Capacity 
11/2" NPT Inlet 

Connection  11/2" NPT Out let 
1" NPT Vent 
Low Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High Pressure Safety Shut Off 
Valve 
Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm  Dimantion 

   



 

   

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 



 
 

 متري ٤۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 و صنعتیجھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھدرجھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 طمیناندارای سوپاپ ا •

  1 – 4 bar (15 – 60 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 138 mbar (¼ -2 psig)  Out Pressure 
  (40 ) m3/h  Capacity 
 11/2" NPT  Inlet 

 Connection    11/2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 

  (-20 to +60) C  Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm    Dimantion 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متري ۱٦۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 و صنعتیجھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھدرجھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 طمیناندارای سوپاپ ا •

1 – 4 bar (15 – 60 psig) Inlet Pressure 
15 – 138 mbar (¼ -2 psig) Out Pressure 

(160 ) m3/h Capacity 
11/2" NPT Inlet 

Connection 11/2" NPT Out let 
1" NPT Vent 

Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm Dimantion 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متري ۲۰۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 و صنعتیجھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھدرجھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 طمیناندارای سوپاپ ا •

 

1 – 4 bar (15 – 60 psig) Inlet Pressure 
15 – 138 mbar (¼ -2 psig) Out Pressure 

(250 ) m3/h Capacity 
11/2" NPT Inlet 

Connection 11/2" NPT Out let 
1" NPT Vent 

Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm Dimantion 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متري ۲٥۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 و صنعتیجھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھدرجھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 طمیناندارای سوپاپ ا •

1 – 4 bar (15 – 60 psig) Inlet Pressure 
15 – 138 mbar (¼ -2 psig) Out Pressure 

(250 ) m3/h Capacity 
11/2" NPT Inlet 

Connection 11/2" NPT Out let 
1" NPT Vent 

Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm Dimantion 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متري ۳٥۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 و صنعتیجھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھدرجھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 طمیناندارای سوپاپ ا •

 

  1 – 4 bar (15 – 60 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 138 mbar (¼ -2 psig)  Out Pressure 
  (350 ) m3/h  Capacity 
 11/2" NPT  Inlet 

 Connection    11/2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 

  (-20 to +60) C  Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm    Dimantion 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متري ٤۰۰۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 و صنعتیجھت مصرف خانگی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھدرجھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 طمیناندارای سوپاپ ا •

  1 – 4 bar (15 – 60 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 138 mbar (¼ -2 psig)  Out Pressure 
  (400 ) m3/h  Capacity 
 11/2" NPT  Inlet 

 Connection    11/2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 

  (-20 to +60) C  Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm    Dimantion 

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متري ٤٥۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . ( ظرفیت اسمی ) •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰تا قابلیت چرخش  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 سوپاپ اطمینان دارد . •

  مشخصات فني

  1 – 4 bar (15 – 60 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 138 mbar (¼ -2 psig)  Out Pressure 
  (450 ) m3/h  Capacity 
 11/2" NPT  Inlet 

 Connection    11/2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 

  (-20 to +60) C  Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm    Dimantion 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متري ٥۰۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . ( ظرفیت اسمی ) •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰تا قابلیت چرخش  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

    مشخصات فني

  1 – 4 bar (15 – 60 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 138 mbar (¼ -2 psig)  Out Pressure 
  (500) m3/h  Capacity 
 11/2" NPT  Inlet 

 Connection    11/2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 

  (-20 to +60) C  Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm    Dimantion 



   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متري ۲۰۰۰ظرفیت  GS-74-27 رگوالتور فشار خانگي مدل

 
 : مشخصات

 صنعتی ، تجاری وجھت مصرف خانگی •
  در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 Bكالس  ASTM A 126چدن خاكستري جنس بدنھ اصلی :  •
 برنج -استیل ضد زنگ  قسمت ھای داخلی : •
 دھی رگالتور کاھش نمی یابد .درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای سیستم ایمنی در قطع فشار باال و پایین است  •
  .شیر اطمینان ( ریلیف ولو) دارد •

  مشخصات فني

0.5– 12 bar Maximum inlet 
pressure  

5 – 350 mbar  Out Pressure 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

Natural gas,town 
gas,propane,butane,air,nitrogen or any non-

corrosive gas Except oxygen 

Acceptable 
gases 

Horizontal or vertical Installation  

Standard relief valve 
Optional built-in safety shut-off valve 

-over-pressure shut-off (OPSO) 
-under-pressure shut-off (UPSO) 

Safety devices 

   



   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۷۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 و صنعتی ، مکانھای پر مصرف جھت مصرف خانگی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 یابد . ( ظرفیت اسمی )درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
/ در صورت )کھ اگر فشار خروجی بیش از حد مجاز شود جریان گاز قطع می شود OPSO(سیستم دارای دستگاه ایمنی قطع جریان  •

 گاز قطع می شود )کھ اگر فشار خروجی کمتر از حد مجاز شود جریانUPSO(سیستم افت یا افزایش فشار
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (70 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۱۰۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 ( ظرفیت اسمی ) درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •
 Cast IRON  A126 CLASS Bجنس بدنھ  •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (100 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۱٦۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 ( ظرفیت اسمی ) درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (160 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۲۵۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 ( ظرفیت اسمی ) درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (250 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۳۰۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 )درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . ( ظرفیت اسمی  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (300 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۳۵۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 ( ظرفیت اسمی ) درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (350 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۴۰۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 )درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . ( ظرفیت اسمی  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان / در صورت افت یا افزایش فشار •
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (400 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۴۵۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 )درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی یابد . ( ظرفیت اسمی  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
/ در صورت )کھ اگر فشار خروجی بیش از حد مجاز شود جریان گاز قطع می شود OPSO(سیستم دارای دستگاه ایمنی قطع جریان  •

 )کھ اگر فشار خروجی کمتر از حد مجاز شود جریان گاز قطع می شودUPSO(سیستم افت یا افزایش فشار
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (450 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 مکعبی متر ۵۰۰ظرفیت  GS-74-27-H مدل فلنچی  رگوالتور فشار خانگي

 
 : مشخصات

 و صنعتی ، مکانھای پر مصرف جھت مصرف خانگی •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی ثابت ماندن فشار گاز •
 یابد . ( ظرفیت اسمی )درصورت بھ حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دھی رگالتور کاھش نمی  •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
/ در صورت )کھ اگر فشار خروجی بیش از حد مجاز شود جریان گاز قطع می شود OPSO(سیستم دارای دستگاه ایمنی قطع جریان  •

 گاز قطع می شود )کھ اگر فشار خروجی کمتر از حد مجاز شود جریانUPSO(سیستم افت یا افزایش فشار
 محیط آزاد فرستاده می شود . بھدر صورت افزایش فشار گاز خروجی ، گاز  اطمینان دارد . )SRV( سوپاپ •

     مشخصات فني

 1 – 9 bar (15 – 130 psig)  Inlet Pressure 
 15 – 600 mbar (¼ -8.5psig)  Out Pressure 
  (500 ) m3/h  Capacity 
2" NPT  Inlet 

 Connection   2" NPT  Out let 
  1" NPT  Vent 
 Low   Pressure Safety Shut Off 
Valve 

 Equipped with  High  Pressure Safety Shut Off 
Valve 
 Safety Relief Valve 
  (-20 to +60) C  Operating Temperature 
330 x 578 x 324mm    Dimantion 
DESCRIPTION MATERIAL 
BODY  Cast IRON  A126 CLASS B 

SEAT NBR 

DIAPHRAGM Reinforced Rubber; NBR 

DIAPHRAGM HOUSING Die Cast Aluminum   ASTM B85 

TOGGLE  SINTERING POWDER ;steel;  specialalloy 

   



  

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 متر مكعبي  ٤۰فلنچي ظرفیت  GS-74-27-Hرگوالتور فشار خانگي مدل 

  
 : مشخصات

 جھت مصرف خانگی و صنعتی  •
 می کند .صورت یكطرفھ عمل این رگالتور  •
 در خروجی  ثابت ماندن فشار گاز •
 درجھ محفظھ دیافراگم نسبت بھ بدنھ  ۳٦۰قابلیت چرخش تا  •
 دارای سوپاپ اطمینان •
 دارای دستگاه ایمنی قطع جریان  •

 

  مشخصات فني

1 – 9 bar (15 – 130 psig) Inlet Pressure 
15 – 600 mbar (¼ -8.5psig) Out Pressure 
(40 ) m3/h Capacity 
2" NPT Inlet 

Connection  2" NPT Out let 
1" NPT Vent 
Low Pressure Safety Shut Off 
Valve 

Equipped with High Pressure Safety Shut Off 
Valve 
Safety Relief Valve 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

330 x 578 x 324mm  Dimantion 

  

   



Safety system set point 

 

 

 

 

 
 



  

 

 



  GS-74-H رگوالتور صنعتی مدل
 
 

 

 دارد . صنعتي  کھ کاربرد كننده   نوعي رگوالتور بھ ھمراه شیر قطع

 جھت گاز طبیعی و گازھای خورنده بھ جز اکسیژن  •
 )  ۳”، ۲” , ”½ 1، ۱(” رگوالتور سایز  •
 مناسب برای فشار ثابت با دبی زیاد •

  

 

 
20 bar Inlet Pressure 
0.1 – 4 bar Out Pressure 
5000 m3/h Capacity 
Flanged 1" - 1½" - 2" - 3" Connection 
Cast IRON; Steel A105 
Stainless Steel Body 

Material 

Forged Steel Diaphragm housing 
Reinforced Rubber; NBR Diaphragm 
Nitrile – Viton Seat 
Brass; Stainless Steel , 
Coated Steel Lever  

Brass; Stainless Steel Orifice 

(-20 to +60) C Operating 
Temperature 

Natural gas; Propane; Butane; Air; Nitrogen and 
Any Non Corrosive gas Except Oxygen Acceptable gases 

 

 
 



   GS-76-80رگالتور 

 

 دارد . صنعتي  کھ کاربرد كننده   نوعي رگوالتور بھ ھمراه شیر قطع

 : مشخصات فني •
 ) ٤”،  ۳”، ۲”،  ۱(”رگوالتور  سایز 

   ۳۰۰و ANSI( ۱٥۰( کالس •
 گالوانیزه و یا كادمیوم   از فوالد مناسب با پوشش ، است در برابر خوردگي مقاوم بدنھ اصلي این رگوالتور,  •
 پیچھا و فنرھا ھمگي از جنس فوالد ضد زنگ بوده و در برابر خوردگي مقاوم •
 سان و با مھره تنظیم پایلوتآ, رگوالتور تنظیم فشار خروجي •
 است مھره ھاي تنظیم با نظیم قطع كننده در فشار باال و پایین ساده ت •
جھت فشار باالي آن  psi 150  تا   mbar50   شیر قطع كننده این رگوالتور در دو فشار باال و پایین تنظیم شده كھ •

 جھت فشار پایین این شیر  psi 90  تا  mbar5  و
كھ طبق تقاضاي  psi 145 تا mbar20 با خروجي  psi360 تا psi 60فشار كھ ازورودي کاھشمحصول جھت  •

 .مشتریان قابل تنظیم مي باشد
  . در نظر گرفتھ شده است psi720 فشار طراحي آن  •

 
 ھمچنین 

 مشخصات فني 
 

 مشخصات فني
25 bar -  4 bar Inlet pressure 

20 mbar - 10 bar Outlet pressure 
(Psig)    360 Max Operating Pressure 
(Psig)    720 Design  pressure 

(°c)    -10 to +50 Gas temperature 
(°c)    -29 to +60 Ambient temperature 

Natural gas, town gas, propane, butane, air, nitrogen or any 
non-corrosive gas Acceptable gases 

Optional built-in safety shut-off  valve: Safety devices 



Over pressure shut off and under pressure shut off 
 



 
 

 متر مكعبي  ٤۰فلنچي ظرفیت  GS-74-27-Hرگوالتور فشار خانگي مدل 

  
 مشخصات فنی : 

 اینچ ٤و  ۳، ۲، ۱این رگوالتور در چھار سایز  •
 

 ۳۰۰و  ۱٥۰کالس  •
 بار  ۲٥تا  ٤فشار ورودی  •
 بار  ۱۰تا   m 20فشار خروجی  •
 mBar-150 psi 50 قطع کن فشار باال  •
 mBar-90 psi 5قطع کن فشار پایین  •
 گازھای طبیعی پروپان ، بوتان ، نیتروژن و ھر گاز غیر خورنده دیگری  مورد استفاده برای •
 ، قابل نصب سریع و آسانقابلیت نصب شات آف  •
 ظرفیت باال •
 قابل تنظیم فشار خروجی با حساسیت و دقت باال •
 خروج گاز میزاندارای نشانگر  •
 گم بستھ شدن ورودی رگالتور در صورت پاره شده دیافرا •
 استفاده از قطعات مقاوم •

specification 
GS-76-80(PILOT TYPE) TYPE 
1" (25mm) SIZE(DN 
ANSI 150 AND 300 CLASS 
CAST STEEL BODY MATERIAL 
UP to 25 BAR 

   ANSI 150  300 
INLET PRESSURE 

20 mBAR UP to 10 BAR OUTLET PRESSURE 
 



 

 

 

 
 
  

 

 



 
 

  GS-78-R2 رگوالتور صنعتي مدل
 
 

 

 

 

 مشخصات فنی : 

 بصورت اتصال رزوه ای و فلنجی  بصورت افقی و عمودی وجود دارد امکان نصب  •
 ) ٤”،  ۳”، ۲” ، ½ "  ۱ ، ۱”، ¾" "  ،  ۱/۲رگوالتور ( سایز  •
 بار  ۰٫۱فشار خروجی  •
 متر مکعب بر ساعت  ۱۰۰دبی :  •
 کارآیی بسیار باالیی برخوردار  •
 ماکزیمم جریان سیال را با حداقل افت فشار تضمین می نماید.   •
سریع این نوع رگوالتور برای کاربردھایی كھ دارای نوسانات دارد در نتیجھ دقت در عدم نشت گاز در جریان صفر وحساسیت باال  •

ھمین دلیل استفاده از این نوع رگوالتور قبل از مشعل ھای گاز  بھ می کندبصورت باالنسر عمل  فشار و تغییرات جریان باشد 
 می باشد . مفید صنعتی و خانگی 

 %±٥% ظرفیت از ۱۰۰% تا ۲تغییرات فشار خروجی رگوالتورھا از  •
 ایمنی و عدم نشتی •

Inlet Pressure 0.5 - 1 bar 
Out Pressure Max 0.1 bar 
Capacity UP to 100 m3/h 

Connection 
Flanged 
Thread Inlet ½" ; ¾"; 1" ; 1½"; 2" 
Thread Out let ½" ; ¾"; 1" ; 1½"; 2" 

Material 
Body Die Cast Aluminum 
Diaphragm housing Die Cast Aluminum 
Diaphragm Reinforced Rubber; NBR 

Operating Temperature (-30 , +60) °C 

Acceptable gases Natural gas; Propane; Butane; Air; Nitrogen and 
Any Non Corrosive gas Except Oxygen 

  



 



 رگالتور گاز شھری 

 

 را می توان بھ شرح ذیل معرفی کرد :  ( گاز سوزان ) انواع رگالتور گاز شھری

 مشخصھ مورد مصرف مدل رگالتور ردیف

۱  Gs-76-80 رگوالتور صنعتی رگوالتور صنعتی 
۲  Gs-74-H رگوالتور صنعتی رگوالتور صنعتی 
۳  Gs-78-R2 رگوالتور صنعتی رگوالتور صنعتی 
۴  Gs-77-22 رگوالتور صنعتی رگوالتور صنعتی 
۵ GS-64-22  متر مکعب ۱۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۶ GS-74-27-H  متر مکعب ۴۰ظرفیت  گاز شھری فلنچیرگوالتور 
۷ GS-64-22  متر مکعب ۵ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۸ GS-64-22  متر مکعب ۲۵ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۹ GS-64-22  متر مکعب ۲۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۰ GS-74-27  متر مکعب ۲۰۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۱ GS-74-27  متر مکعب ۱۰۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۲ GS-74-27  متر مکعب ۱۶۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۳ GS-74-27  متری ۲۰۰۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۴ GS-74-27  متری ۲۵۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۵ GS-74-27  متری ۳۰۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۶ GS-74-27  متری ۳۵۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۷ GS-74-27  متری ۴۰ظرفیت  شھری گازرگوالتور 
۱۸ GS-74-27  متری ۴۰۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۱۹ GS-74-27  متری ۴۵۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۲۰ GS-74-27  متری ۵۰۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۲۱ GS-74-27  متری ۷۰ظرفیت  گاز شھریرگوالتور 
۲۲ GS-74-27-H مکعبیمتر  ۱۰۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  گوالتور 
۲۳ GS-74-27-H متر مکعبی ۱۶۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  گوالتور 
۲۴ GS-74-27-H متر مکعبی ۲۵۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  گوالتور 
۲۵ GS-74-27-H متر مکعبی ۳۰۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  گوالتور 
۲۶ GS-74-27-H متر مکعبی ۳۵۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  گوالتور 
۲۷ GS-74-27-H متر مکعبی ۴۰۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  گوالتور 
۲۸ GS-74-27-H متر مکعبی ۴۵۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  گوالتور 
۲۹ GS-74-27-H متر مکعبی ۵۰۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  گوالتور 
۳۰ GS-74-27-H متر مکعبی ۷۰ظرفیت  گاز شھری فلنچی  رگوالتور 

 


	رگلاتور GS-64-22- 5 متر مکعب
	 /
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-64-22 ظرفيت 5 متر مكعبي

	رگلاتور GS-64-22- 20 متر مکعب
	 /
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-64-22 ظرفيت 20 متر مكعبي

	رگلاتور GS-64-22- 25 متر مکعب
	 /
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-64-22 ظرفيت 25 متر مكعبي

	رگلاتور GS-64-22
	 /
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-64-22 ظرفيت 10 متر مكعبي

	رگلاتور GS-74-27 متر 70
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 70 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب
	 /
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 100 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب40
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 40 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب160
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 160 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب200
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 200 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب250
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 250 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب350
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 350 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب400
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 4000 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب450
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 450 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب500
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 500 متري

	رگلاتور GS-74-27 متر مکعب3000
	/
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27 ظرفيت 2000 متري

	رگلاتور GS-74-27-H  70متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 70 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H  100متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 100 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H  160متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 160 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H  250متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 250 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H  300متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 300 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H  350متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 350 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H  400متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 400 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H  450متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 450 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H  500متر مکعبی
	/
	رگولاتور فشار خانگي فلنچی  مدل GS-74-27-H ظرفيت 500 مترمکعبی 

	رگلاتور GS-74-27-H
	 /
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27-H فلنچي ظرفيت 40 متر مكعبي 

	رگلاتور GS-74-H
	رگلاتور GS-76-80
	رگلاتور GS-77-22
	 /
	رگولاتور فشار خانگي مدل GS-74-27-H فلنچي ظرفيت 40 متر مكعبي 

	رگلاتور GS-78-R2
	رگلاتور گاز شهری

