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pinch valve closing with handweel 
materials: Aluminum  Galsi 9.1 UNI 7369/3 

Sleeve Materials:  Natural rubber, Neoprene, 
EPDM, Nitrile, silicone 

Flange dimensions: to UNI EN 1092-1 PN 10 

Mechanism: simple acting for DN 15-50. 
Double acting for DN 65-250 

 

 شیر پینچ دستی
 Galsi 9.1 UNI 7369/3 آلومینیوم : جنس

، الستیک طبیعی قابل تامین از موتد مختلف مانند: :پوسته جنس

 سیلیکون، نیتریل، EPDM، نئوپرن

 UNI EN 1092-1 PN 10 مطابق :فلنج ابعاد

 .DN 15-50 اکچوئیتور دستی  :مکانیسم
 DN 65-250 عملکرد دو حرکته برای 
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Pneumatic Pinch Valve: 
Normally closed air to open. 
Double effect air to open/ air to closed 
Materials: Aluminium Galsi 9.1 UNI 7369/3 

Sleeve Materials:  Natural rubber, Neoprene, 
EPDM, Nitrile, silicone 

Flange dimensions: to UNI EN 1092-1 PN 10 

Accessories: Solenoid valve, pressure regulator, limit 

switces 

 پنومابیک تیوریئاکچوشیر پینچ 
 هوا باز می شود. با به طور معمول بسته

 دارای دو مسیر هوا برای باز شدن هوا و بسته شدن هوا
 Galsi 9.1 UNI 7369/3 آلومینیوم : جنس

قابل تامین مطابق نیاز در محدوده موادی مانند:   :پوسته جنس

 سیلیکون، نیتریل، EPDM، نئوپرن، الستیک طبیعی

 UNI EN 1092-1 PN 10 مطابق با   :فلنج ابعاد

 لیمیت سوئیچ، فشار تنظیم کننده  -شیر سلئونید   :لوازم جانبی

 با اکچوئیتور )عملکرد (یک حرکته یک و دو طرفه

 با اکچوئیتور )عملکرد (دو حرکته یک و دو طرفه
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The pinch valve is ideal solution for abrasive 
products and  garnulastes, slurry and powders. 

اینننننن شنننننیر ینننننک شنننننیر کنتنننننرل دبنننننی منننننی باشننننند کنننننه بنننننرای 
اسنننننتداده در سیسنننننتم ونننننای اسننننناری و ینننننا انت نننننال پنوماتینننننک 

 از آن استداده می شود.

Valve Function: 
Manual valve closing with handweel. 
Pneumatic valve type OV.PNC normally 
closed,compressed air is used for the opening, of 
the valve 6 bars. 

 :شیرعملکرد نحوه 
 بسته می شود. یچرخ دست با دستی شیر

دائم بسته یا معموالً از  OV.PNC در شیر وای پنو ماتیک نوع 

 .استداده میشودبار جهت باز و بسته کردن  6ووای فشرده 

Advantages: 
free passage,  hermetic closing, safety  
(in lack of energy / air the valve closes up) 

 :مزایا
بسته بودن دائم و قابل اطمینان در صورتیکه منبع  ،زادعبور آ

 ووای فشرده به ور دلیلی قطع شده باشد.

Construction: 
body and actuator aluminium , sleeve various 
materials (natural rubber or synthetic elastomers  
neoprene , EPDM, silicone) 

 :مواد ساخت
از مواد  غاف )اسلیو(جنس  آلومینیوم است، سیلندر بدنه و

 مصنوعی،  االستومر و یاالستیک طبیعی ) مختلدی می باشد
 (سیلیکون، EPDM، نئوپرن

Mintenance: 
The sleeve and garntiture can be changed with low 
maintenance costs 

 :تعمیر و نگهداری
 تعویض پوسته یا اسلیو با وزینه بسیار پایین

Industrial areas: 
- Penumatic conveying systems 
- Cement  and  fibrocement 
- Pigment and granulates 
- Ceramics / glass / plastic industry 
- Sewage water and mud industry 
- Marbre and granite industry 
- Tannery 

 :قابل استفاده صنعتی های حوزه
 دونده پنوماتیک انت ال سیستم وای  -
 fibrocement و سیمان  -
 گرانول وا رنگدانه وا و  -
 صنعت پاستیک / شیشه ای / سرامیک  -
 صنایع سداالشهری و  و فاضاب آب  -
 و صنعت گرانیت سنگ تزئینی )مرمر(   -
 چرمسازی -
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