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ACCESSORIES لوازم جانبی

کد سفارش ابعاد وزن شرح کاال نوع کاال

SET950X/DN25 70x40 1/3
ــچ  ــطه فالن ــراه واس ــه هم ــردان ب ــچ گ  فالن
رزوه ای  کنترل هــای  تبدیــل  بــرای 
اســتفاده می شــود. بــه فالنچــی   DN25

SET950X

SET952/DN40 136x130x88 1/1 ــوالت  ــل محص ــدف تبدی ــا ه ــچ ب ــن فالن ای
کنتــرل  یــک  بــه   DN40,50 اي  رزوه 
فالنچــی طراحــی شــده اســت. ایــن محصول 
شــامل یــک فالنــچ یکپارچــه، یــک اورینــگ 
ــد و 4 عــدد پیــچ  ــک عــدد واشــر گازبن و ی
M8 بــرای نصــب روی کنتــرل می باشــد.

SET952

SET952/DN50 136x130x88 0/9

SET953/M16x70 16x70 0/6
ایــن محصــول شــامل 4 ســری پیــچ و مهــره 
M16 و 8 عــدد واشــر بــرای اســتفاده روی 
کنتــرل هــای فالنچی DN40,50 می باشــد.

SET953

SET1415 10x23 0/01

نافــی )نقطــه انــدازه گیــری فشــار( بــا 
ــار  ــری فش ــدازه گی ــرای ان ــال M8x1 ب اتص
خــط گاز در قســمت مــورد نظــر قابــل نصب 
ــق  ــر و مطاب ــی مت ــی 9 میل اســت. قطــر ناف
 INSO22107 ــران ــی ای ــتاندارد مل ــا اس ب
ــی  ــار کاف ــری فش ــدازه گی ــرای ان ــت. ب اس
اســت پیــچ دو ســوی داخــل نافــی اندکــی 
ــک  ــیله ی ــه وس ــنج ب ــار س ــود و فش ــاز ش ب
لولــه الســتیکی بــه آن متصــل گــردد.
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LOCSET ANAEROBIC ADHESIVE چسب های نشت بندی آناروبیک الک ست
چسب های آناروبیک برای مقاصد مختلف از جمله نشت بندی اتصاالت 
رزوه ای، نشت بندی سطوح مثل فالنچ ها و نگهدارنده فطعات هم محور 
مثل بوش ها و بلبرینگ ها استفاده می شود.  آنها دارای استحکام های 
سخت  بسیار  و  بازشونده  سخت  بازشونده،  بازشونده،  راحت  مختلف 
و  غلظت  لحاظ  از  آناروبیک  های  همچنین چسب  باشند.  می  بازشونده 
تحمل دما متنوع است. آنها صرفاً پس از قرار گرفتن بین دو سطح فلزی 
با لقی کم شروع به سفت شدن می کنند. این چسب ها در کنار هوا و در 
حجم های کم و دمای اتاق دست کم یکسال ماندگاری دارند و در بسته های 

50 و 250 گرمی یا بیشتر عرضه می شوند.

تذکر: 1- رنگ چسب ها نشانه خاصی از استحکام، غلظت، کاربرد یا ... نیست.

        2- در صورت اولین تجربه پیشنهاد می شود چسب با استحکام یک درجه ضعیف تر از منظورتان انتخاب نمایید.

        3- برای اطالعات فنی تکمیلی با عوامل فروش یا واحد مرکزی فروش تماس بگیرید.

کد سفارش رنگ استحکام بیشینه دما غلظت شرح کاربردی

LOCSET1131 پایین - راحت بازشونده 150 متوسط

LOCSET1231 متوسط - بازشونده 150 متوسط

LOCSET1231T متوسط - بازشونده 220 متوسط

LOCSET1331 باال - سخت بازشونده 150 متوسط

LOCSET1523 باال - سخت بازشونده 220 پایین

LOCSET1531 باال - سخت بازشونده 220 متوسط

LOCSET2238 متوسط - بازشونده 150 باال

LOCSET2241 متوسط - بازشونده 150 خیلی باال

LOCSET2338 باال - سخت بازشونده 150 خیلی باال

LOCSET3247 متوسط - جدا شونده 150 خمیری

LOCSET4433 خیلی باال - بسیار سخت بازشونده 175 نسبتاً باال

و  صاف  های  رزوه  برای  پایین،حتی  استحکام  با  رزوه،  و  لوله  اتصاالت  کننده  بندی  آب  کننده،  قفل 
پیچ های کنده شده.

قفل کننده، آب بندی کننده اتصاالت لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب 
بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصاالت نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی.

قفل کننده، آب بندی کننده اتصاالت لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب 
بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصاالت نفت، گاز و روغن و دیگ های بخار با خاصیت روان کنندگی.

قفل کننده و آب بندی کننده اتصاالت لوله و رزوه با استحکام باال )دائمی(، محصول استاندارد برای ایمنی 
و آب بندی  رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصاالت نفت، گاز و روغن.

استحکام متوسط، غلظت باال برای آب بندی اتصاالت لوله و رزوه، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، 
مخصوص آب بندی اتصاالت نفت، گاز و روغن.

قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام باال)دائمی(، غلظت پایین، مخصوص اتصال قطعات هم محور، 
بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصاالت، دیگ های بخارو...

استحکام متوسط و غلظت باال با پایه PTFE ) همچون تفلون مایع (، برای ایمنی و آب بندی اتصاالت لوله 
و رزوه فلزی،  جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، با خاصیت روان کنندگی.

محور،  هم  قطعات  برای  متوسط،  غلظت  باال)دائمی(،  استحکام  با  کننده  بندی  آب  و  کننده  قفل 
بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصاالت، دیگ های بخار و...

استحکام باال و غلظت باال، برای ایمنی و آب بندی اتصاالت لوله و رزوه و آب بندی سطوح، مخصوص 
سیستم های هیدرولیک با مقاومت تا 65 بار فشار، همچنین برای محکم نمودن قطعات هم محور، 

بوش ها،بلبرینگ ها و اتصال شافت - توپی. 
استحکام متوسط و غلظت باال برای آب بندی سطوح، فالنچ ها و اتصاالت لوله، واشر ساز، با حالت خمیری 

)بدون چکیدگی(، جدا شونده.

عامل پیوند با استحکام عالی  و  غلظت باال برای محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگ ها، بوش ها، 
و اتصال شافت -  توپی قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصاالت رزوه، یکنواخت کننده سطوح غیر 

همسطح و پر کننده فاصله هوایی تا 0.3 میلیمتر، سریع سخت شونده، تحمل حرارتی باال.


