 GSVسلسلة الصمامات GVS
صمام بملف لولبي رائد في الصناعة
توفر الصمامات من السلسلة  GSVمن ® RainBirdأداء موثوق يمكنك االعتماد عليه عا ًما بعد عام به مجموعة كاملة من الخيارات البالستيكية
والنحاسية.سلسلة الصمامات  GSVمن رين برد تعطي إداء موثوق من خالل مجموعة  GSVمزودة بجهاز وقاية من الصواعق ومنظم ضغط
دقيق تم تريكبه مسبقا ورائد في الصناعة ،سلسلة الصمامات  GSVتقدم حل مبتكر قوي بما يكفي للصمود أمام أي عاصفة.

مقاومة ال نظير لها للصواعق

منظم ضغط قابل للضبط

يتحمل أقسى الظروف ومزود بملف
لولبي مصمم وتم اختباره ليصمد أمام
الحاالت التي يصل جهد الصواعق بها
إلى  25كيلو فولت.

يحافظ على الضغط المستمر الذي تحتاجه
والذي يتراوح بين  15و 100رطل لكل
بوصة مربعة (من  1.04إلى  6.90بار)،
بغض النظر عن تقلبات الضغط المستمرة.

مصمم لمقاومة المواد الكيميائية
والمياه المعالجة
يوفر غشاء المقاوم للكلور
حماية إضافية ضد المواد الكيميائية
الخطيرة.

سلسلة الصمامات GSV

الصمود أمام العواصف
•يوفر ملف لولبي من طراز  GBS25وقاية من الصواعق بجهد قدره  25كيلو فولت.
•فلترة مدمجة لمستوى ثاني من الحماية من الشوائب.

التغلب على تقلبات الضغط
•تقوم وحدة تعديل الضغط  PRS-DIALالمثبتة مسبقا بتنظيم مستوى
ضغط جريان المياه بهدف توزيع متجانس لرش المياه
• إمكانيات تقليل الضغط الزائد المحسنة تعمل على تقليل الطرق المائي.
•يتيح مقبض الضبط المزود بمؤشر التوليف الدقيق بزيادات قدرها
رطل لكل بوصة مربعة ( 0.02بار).
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تركيب ذو متانة متناهية
تتميز جميع الطرز بغشاء مقاوم للكلور من أجل التطبيقات التي تستخدم
الماء المعالج وتشمل مقبض أرجواني اختياري للتحكم في التدفق وغطاء خاص
بالمياه غير الصالحة للشرب
•تصميم متوافق مع بيئة العمل مزود بغطاء ُمحكم اإلطباق على خرطوشة مفتاح
تحويل مقاوم للماء لمنع التخريب.
•تحتوي آلية جهاز التنظيف على فلتر من االستانلس ستيل لفصل االتربة والمواد
النباتية.

موديل لكل تطبيق
ً
طويل ،وسهولة الصيانة ومتوفر بمسننات  NPTأو .BSP
يُصمم كل طراز في سلسلة  GSVمن أجل أداء يدوم

GSV100 / GSV101

GSV150 / GSV151

GSV200 / GSV201

GSV211
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