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FAST OPENING SOLENOID VALVE

SET144/RQSET144/RQ
P1max:200mbar/DN15,20

شیر برقی سریع

شیر برقی سریع)سریع باز شونده( SET144/RQ عادی بسته بوده و با 
برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی 
که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. 

قطع برق می تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.

مشخصات
ISIRI 6800                             :دارای نشان استاندارد ملی ایران
EN – 161 EN 13611                                                   :مطابق با
طبقه بندي نیروی گازبندی:                 A, B )مطابق با برچسب محصول(                                                                 

گروه بندی:       گروه 2
                                                     .......... 60C : دامنه دما

0/85Kg :وزن
نوع گاز:       گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری

230v,50-60Hz :ولتاژ و نوع برق
تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه:   15 - تا10 + درصد

PG09                    :گلند کابل

بیشینه سیکل در ساعت:1800 بار ) 1 ثانیه روشن – 1 ثانیه خاموش (
صرفه جویی انرژی:                    ندارد
:)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

زمان   باز شدن:                       
زمان  بسته شدن:                      

درجه حفاظت:                         
اتصاالت:

رزوه ای
                                                             DN15)RP 1/2(          
                                                             DN20)RP 3/4(          

 EN 10226 و  ISO7-1 مطابق استاندارد
ISIRI 6800 نوع صافی: توری فلزی مطابق با

مثال کد سفارش 
SET144 نوع کاال
           /RQ  سریع بازشو    + امکان تنظیم ظرفیت
                 /DN15 اتصال
                          /020 فشار ورودی
                                /A230 ولتاژ وروردی
                                        /NC وضعیت کنترل در حالت خاموش
SET144/RQ/DN15/020/A230/NC کد سفارش

)200mbar تا(

)عادی بسته(

)R()Q(

~

 )~230v,50-60Hz(

-20

    200mbar 

Ø65

13
6

84

ورودی

>1S

>1S

IP54

نقاط اندازه گیری فشار 
برای نقاط اندازه گیری فشار از رزوه 

            استفاده شده است.
دید از باال)نما شماتیک است(

)G1/4(

)Rp3/4(



FAST OPENING SOLENOID VALVE

SET144/RQSET144/RQ
P1max:360mbar/DN25

شیر برقی سریع

شیر برقی سریع)سریع باز شونده( SET144/RQ عادی بسته بوده و با 
برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی 
که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. 

قطع برق می تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
کنترل می تواند به )ساو( سویچ آشکار ساز وضعیت)بسته یا باز بودن شیر( 

مجهز شود.
مشخصات

ISIRI 6800                             :دارای نشان استاندارد ملی ایران
EN – 161 EN 13611                                                   :مطابق با
طبقه بندي نیروی گازبندی:                 A, B )مطابق با برچسب محصول(                                                                 

گروه بندی:       گروه 2
                                                     .......... 60C : دامنه دما

2Kg :وزن
نوع گاز:       گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری

230v,50-60Hz :ولتاژ و نوع برق
تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه:   15 - تا10 + درصد

PG09                    :گلند کابل
بیشینه سیکل در ساعت:1000 بار ) 1 ثانیه روشن – 2/5 ثانیه خاموش (

صرفه جویی انرژی:                    دارد
:)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

زمان   باز شدن:                       
زمان  بسته شدن:                      

درجه حفاظت:                         
اتصاالت:

رزوه ای
                                                             DN25)RP 1(          

 EN 10226 و  ISO7-1 مطابق استاندارد
EN 779 نوع صافی: الیاف مصنوعی مطابق

مثال کد سفارش 
SET144 نوع کاال
           /RQ  سریع بازشو    + امکان تنظیم ظرفیت
                 /DN25 اتصال
                         /036 فشار ورودی
                                /A230 ولتاژ وروردی
                                        /NC وضعیت کنترل در حالت خاموش
SET144/RQ/DN25/036/A230/NC کد سفارش

)360mbar تا(

)R()Q(
1 2

3 4

~

 )~230v,50-60Hz(

-20

    360mbar 

>1S

>1S

IP54

نقاط اندازه گیری فشار 
نقاط 1 و 3  دارای نقطه اندازه گیری
 فشار با درپوش رزوه             است.

دید از باال)نما شماتیک است(

)G1/4(

)عادی بسته(

Ø94

17
5

120

ورودی

)Rp1(



FAST OPENING SOLENOID VALVE

SET144/RQSET144/RQ
P1max:360mbar/DN40,DN50

شیر برقی سریع

مثال کد سفارش 
SET144 نوع کاال
            /RQ سریع بازشونده     + امکان تنظیم ظرفیت
                  /DN50 اتصال
                          /036  فشار ورودی 
                                /A230 ولتاژ ورودی 
                                        /NC وضعیت کنترل در حالت خاموش
SET144/RQ/DN50/036/A230/NC کد سفارش

)Rp2(
)R()Q(

)360mbar تا(
 )~230v,50-60Hz(

شیر برقی سریع)سریع باز شونده(     /SET144 عادی بسته بوده و با برق 
دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی 
که جریان برق قطع شود شیر بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. 

قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. 
شیر می تواند به )ساو( سوئیچ آشکار ساز وضعیت)بسته یا باز بودن شیر( 
مجهز شود. به منظور فالنچ دار کردن کنترل، مشتري باید متناسب با 

اندازه اتصال )DN(، دو سري فالنچ SET952 را نیز سفارش دهد.
مشخصات

ISIRI 6800                             :دارای نشان استاندارد ملی ایران
EN – 161 EN 13611                                                   :مطابق با
طبقه بندي نیروی گازبندی:                 A, B )مطابق با برچسب محصول(                                                                 

گروه بندی:       گروه 2
                                                     .......... 60C : دامنه دما

5/6Kg :وزن
نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری                                        

230v,50-60Hz :ولتاژ و نوع برق

تلرانس مجاز ولتاژ: 15- تا 10+ درصد                                               
PG11 :گلند کابل

بیشینه تعداد سیکل در ساعت: 195بار
)5ثانیه روشن- 13/5 ثانیه خاموش(       

صرفه جویی انرژی:                  دارد
:) P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

زمان باز شدن:             
زمان بسته شدن: 

درجه حفاظت: 
 اتصاالت:

 رزوه ای     
   DN40)Rp11/2(                          

DN50)Rp2(                            
ISO 7 – 1 و EN 10226  مطابق با استاندارد

ISIRI 6800 نوع صافی:توری فلزی مطابق با استاندارد

RQ

~

    360mbar 

-20

1 2

3 4

نقاط اندازه گیری فشار 
هر چهار موضع دارای نقطه اندازه گیری

 فشار با درپوش رزوه             است.
دید از باال)نما شماتیک است(

)G1/4(
)عادی بسته(

Ø140

21
0

160

ورودی

>1S

>1S

IP65



FAST OPENING SOLENOID VALVE

SET144/RQSET144/RQ
P1max:360mbar/DN65,DN80

شیر برقی سریع

شیر برقی سریع)سریع باز شونده( SET144/RQ عادی بسته بوده و با 
برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی 
که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. 

قطع برق می تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
کنترل می تواند به )ساو( سویچ آشکار ساز وضعیت)بسته یا باز بودن شیر( 

مجهز شود.
مشخصات

ISIRI 6800                              :دارای نشان استاندارد ملی ایران
EN – 161 EN 13611                                                   :مطابق با
طبقه بندي نیروی گازبندی:                 A, B )مطابق با برچسب محصول(                                                                 

گروه بندی:       گروه 2
                                                     .......... 60C : دامنه دما

وزن:                      
نوع گاز:       گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری

230v,50-60Hz :ولتاژ و نوع برق
تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه: 15- تا 10+ درصد                                               

PG11                    :گلند کابل
بیشینه سیکل در ساعت: 195 بار ) 5 ثانیه روشن – 13/5 ثانیه خاموش (

صرفه جویی انرژی:                    دارد
:)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

زمان   باز شدن:                       
زمان  بسته شدن:                      

درجه حفاظت:                         
اتصاالت:

فالنچ
                                                             DN65             
                                                             DN80            

DIN 1092-4 و ISO 7005 فالنچ مطابق استاندارد
ISIRI 6800 نوع صافی: توری فلزی مطابق با

مثال کد سفارش 
SET144 نوع کاال
           /RQ  سریع بازشو    + امکان تنظیم ظرفیت
                  /DN80 اتصال
                          /036 فشار ورودی
                                 /A230 ولتاژ وروردی
                                         /NC وضعیت کنترل در حالت خاموش
SET144/RQ/DN80/036/A230/NC کد سفارش

)360mbar تا(

)R()Q(

~

 )~230v,50-60Hz(

-20

    360mbar 
>1S

>1S

IP65

13/7Kg  14/2Kg  DN80: DN65:

1 2

3 4

نقاط اندازه گیری فشار 
هر چهار موضع دارای نقطه اندازه گیری

 فشار با درپوش رزوه             است.
دید از باال)نما شماتیک است(

)G1/4(
)عادی بسته(

Ø196

33
0

310

ورودی



SLOW OPENING SOLENOID VALVE

SET144/SQSET144/SQ
P1max:360mbar/DN15,20

شیر برقی آرام

با  و  بوده  بسته  عادی   SET144/SQ شونده(  باز  )آرام  آرام  برقی  شیر 
برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی 
که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. 

قطع برق می تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. 

مشخصات
ISIRI 6800                              :دارای نشان استاندارد ملی ایران
EN – 161 EN 13611                                                   :مطابق با
طبقه بندي نیروی گازبندی:                 A, B )مطابق با برچسب محصول(                                                                 

گروه بندی:       گروه 2
                                                     .......... 60C : دامنه دما

0/95Kg :وزن
نوع گاز:       گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری

230v,50-60Hz :ولتاژ و نوع برق
تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه: 15- تا 10+ درصد                                               

PG09                    :گلند کابل
بیشینه سیکل در ساعت:100 بار) 10 ثانیه روشن – 25 ثانیه خاموش (

صرفه جویی انرژی:                    دارد
   :)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

زمان باز شدن: بین 0.5 تا 30 ثانیه با تلرانس 20% در ولتاژ نامی و دمای 
 25C

زمان  بسته شدن:                      
درجه حفاظت:                         

اتصاالت:
رزوه ای

                                                             DN15)Rp 1/2(          
                                                             DN20)Rp 3/4(          

 EN 10226 و  ISO7-1 مطابق استاندارد
ISIRI 6800 نوع صافی: توری فلزی مطابق با

مثال کد سفارش 
SET144 نوع کاال
           /SQ  آرام بازشو    + امکان تنظیم ظرفیت
                 /DN15 اتصال
                         /036 فشار ورودی
                               /A230 ولتاژ وروردی
                                      /NC وضعیت کنترل در حالت خاموش
SET144/SQ/DN15/036/A230/NC کد سفارش

)360mbar تا(

)S()Q(

~

 )~230v,50-60Hz(

-20

360mbar

>1S

IP54

)عادی بسته(دید از باال)نما شماتیک است(

Ø65

19
2

84

ورودی

نقاط اندازه گیری فشار 
برای نقاط اندازه گیری فشار از رزوه 

)G1/4(            استفاده شده است.

)Rp1/2(



SLOW OPENING SOLENOID VALVE

SET144/SQSET144/SQ
P1max:360mbar/DN25

شیر برقی آرام

مثال کد سفارش 
SET144 نوع کاال
           /SQ  سریع بازشو    + امکان تنظیم ظرفیت
                 /DN25 اتصال
                         /036 فشار ورودی
                               /A230 ولتاژ وروردی
                                      /NC وضعیت کنترل در حالت خاموش
SET144/SQ/DN25/036/A230/NC کد سفارش

)360mbar تا(

)Q(

 )~230v,50-60Hz(

با  و  بوده  بسته  عادی   SET144/SQ شونده(  باز  )آرام  آرام  برقی  شیر 
برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی 
که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. 

قطع برق می تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. 
کنترل می تواند به )ساو( سویچ آشکار ساز وضعیت)بسته یا باز بودن شیر( 

مجهز شود.
مشخصات

ISIRI 6800                             :دارای نشان استاندارد ملی ایران
EN – 161 EN 13611                                                   :مطابق با
طبقه بندي نیروی گازبندی:                A, B )مطابق با برچسب محصول(

گروه بندی:       گروه 2
                                                     .......... 60C : دامنه دما

2/2Kg :وزن
نوع گاز:       گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری

230v,50-60Hz :ولتاژ و نوع برق
تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه: 15- تا 10+ درصد                                               

PG09                    :گلند کابل
بیشینه سیکل در ساعت:100 بار) 10 ثانیه روشن – 25 ثانیه خاموش (

صرفه جویی انرژی:                    دارد
   :)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

و  نامی  ولتاژ  در  تلرانس %20  با  ثانیه  تا 30  بین 0.5  باز شدن:  زمان 
دمای   25

زمان  بسته شدن:                      
درجه حفاظت:                         

اتصاالت:
رزوه ای

                                                             DN25)Rp 1(          
 EN 10226 و  ISO7-1 مطابق استاندارد

EN 779 نوع صافی:  الیاف مصنوعی مطابق

~

-20

)S(

    360mbar 

>1S
C

IP54

1 2

3 4

نقاط اندازه گیری فشار 
نقاط 1 و 3 موضع دارای نقطه اندازه گیری

 فشار با درپوش رزوه             است.
دید از باال)نما شماتیک است(

)G1/4(

)عادی بسته(

Ø94

22
9

120

ورودی

)Rp1(



SLOW OPENING SOLENOID VALVE

SET144/SQSET144/SQ
P1max:360mbar/DN40,DN50

شیر برقی آرام

مثال کد سفارش 
SET144 نوع کاال
            /SQ سریع بازشونده     + امکان تنظیم ظرفیت
                  /DN50 اتصال
                          /036  فشار ورودی 
                                 /A230 ولتاژ ورودی 
                                        /NC وضعیت کنترل در حالت خاموش
SET144/SQ/DN50/036/A230/NC کد سفارش

)Rp2(
)S()Q(

)360mbar تا(
 )~230v,50-60Hz(

شیر برقی آرام )آرام باز شونده( SET144/SQ  عادی بسته بوده و با برق 
دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی 
که جریان برق قطع شود شیر بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. 

قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا...  رخ دهد. 
شیر می تواند به )ساو( سوئیچ آشکار ساز وضعیت)بسته یا باز بودن شیر( 
مجهز شود. به منظور فالنچ دار کردن کنترل، مشتري باید متناسب با 

اندازه اتصال )DN(، دو سري فالنچ SET952 را نیز سفارش دهد.
مشخصات

                                             ISIRI 6800                 :دارای نشان استاندارد ملی ایران
 EN161-EN 13611                                       مطابق با

طبقه بندي نیروی گازبندی:                 A, B )مطابق با برچسب محصول(                                                                 
                                                     .......... 60C : دامنه دما

5/8Kg :وزن
نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری                                        

230v,50-60Hz :ولتاژ و نوع برق
تلرانس مجاز ولتاژ: 15- تا 10+ درصد                                               

PG11 :گلند کابل
بیشینه تعداد سیکل در ساعت: 90بار
)10ثانیه روشن- 30 ثانیه خاموش(       

صرفه جویی انرژی: دارد
:) P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

زمان باز شدن: بین 0.5 تا 30 ثانیه با تلرانس 20% در ولتاژ نامی و دمای 
 25C

زمان بسته شدن: 
درجه حفاظت: 

 اتصاالت: رزوه ای         
   DN40)Rp11/2(                          

DN50)Rp2(                            
ISO 7 – 1 و EN 10226  مطابق با استاندارد

ISIRI 6800 نوع صافی:توری فلزی مطابق با استاندارد ~

    360mbar 

)گروه 2(
)گروه 2(

-20

1 2

3 4

نقاط اندازه گیری فشار 
هر چهار موضع دارای نقطه اندازه گیری

 فشار با درپوش رزوه             است.
دید از باال)نما شماتیک است(

)G1/4(

)عادی بسته(

Ø140

29
2

160

ورودی

>1S

IP65



SLOW OPENING SOLENOID VALVE

SET144/SQSET144/SQ
P1max:360mbar/DN65,DN80

شیر برقی آرام

مثال کد سفارش 
SET144 نوع کاال
           /RQ  سریع بازشو    + امکان تنظیم ظرفیت
                 /DN80 اتصال
                         /036 فشار ورودی
                                /A230 ولتاژ وروردی
                                        /NC وضعیت کنترل در حالت خاموش
SET144/RQ/DN80/036/A230/NC کد سفارش

)360mbar تا(

)R()Q(

 )~230v,50-60Hz(

با  و  بوده  بسته  عادی   SET144/SQ شونده(  باز  )آرام  آرام  برقی  شیر 
برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی 
که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. 

قطع برق می تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. 
کنترل می تواند به )ساو( سویچ آشکار ساز وضعیت)بسته یا باز بودن شیر( 

مجهز شود.
مشخصات

ISIRI 6800                              :دارای نشان استاندارد ملی ایران
EN – 161 EN 13611                                                   :مطابق با

طبقه بندي نیروی گازبندی:           A, B )مطابق با برچسب محصول(
گروه بندی:       گروه 2

                                                     .......... 60C : دامنه دما
وزن:                      

نوع گاز:       گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری
230v,50-60Hz :ولتاژ و نوع برق

تلرانس مجاز ولتاژ: 15- تا 10+ درصد                                               

PG11 :گلند کابل
بیشینه سیکل در ساعت:90 بار) 10 ثانیه روشن – 30 ثانیه خاموش (

صرفه جویی انرژی:                    دارد
   :)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

زمان   باز شدن: بین 0/5 تا 30 ثانیه با تلرانس 20% در ولتاژ نامی و 
دمای   25

زمان  بسته شدن:                      
درجه حفاظت:                         

اتصاالت:
فالنچ

                                                            DN65          
                                                            DN80          

DIN 1092-4 و ISO 7005 فالنچ مطابق استاندارد
ISIRI 6800 نوع صافی: توری فلزی مطابق با

~

-20

    360mbar 

DN65:DN80:

>1S

IP65

1 2

3 4

14Kg  14/5Kg  

نقاط اندازه گیری فشار 
هر چهار موضع دارای نقطه اندازه گیری

 فشار با درپوش رزوه             است.
دید از باال)نما شماتیک است(

)G1/4(

)عادی بسته(

Ø196

38
8

310

ورودی

C


