
مـعـدات و مــلحـقـات أنــظـمــة الــري

.تـشــكـٌـلـة واســعـة من مـعـدات و مـلحــقـات أنـظـمـة الـري لـلـتـشـؽـٌـل و لـلــتـحكم و ضـبـط عـمـل شــبـكـات الـري بـمـخـتـلؾ أنـواعــهـا 

3020 / 0000 S                            

                        

3020 / 0001 T

 ملم     5  نـدبـة 

 أو    

مـسـنن"1/4

قــاعــدة لـقـٌـاس الـضـؽـط

قـاعدة دائـمة لـقراءة الـضـؽـط 

بـواسـطة أبـرة  سـاعـة مـقـٌـاس 

الـضـؽـط

3021 / 0000 أنـثـى"1/4 ابـرة لـقـٌـاس الـضـؽـط أبـرة  سـاعـة مـقـٌـاس الـضـؽـط

LS6306

 مقـٌاس ضـؽـط مـمـلـوء بـسائـل 

 بـار 6 - 0الجـلـسرٌـن   القراءة 

ABSوالـؽـالؾ من 

LS6310

 مقـٌاس ضـؽـط مـمـلـوء بـسائـل 

 بـار 10 - 0الجـلـسرٌـن   القراءة 

ABSوالـؽـالؾ من 

LX6306

 مقـٌاس ضـؽـط مـمـلـوء بـسائـل 

 بـار 6 - 0الجـلـسرٌـن   القراءة 

والـؽـالؾ من السـتـانلـس

LX6310

 مقـٌاس ضـؽـط مـمـلـوء بـسائـل 

 بـار 10 - 0الجـلـسرٌـن   القراءة 

والـؽـالؾ من السـتـانلـس

 :مـسـنن

IMISR0XXXM   

 : فـالنـج 

IMISR0XXXF     

XXX قـيـاس          

الـصـمام

 :  مـسـنن 

1.5" ,2" ,

2.5" ,3" ,4 "

    :فـالنــنـج 

50 ,65 ,80 ,

100 ,125 ,

150 ,200 ,

 ملم300, 250

 بار من الحـدٌد 16جـسـم الـصـمام 

 25المـقوى وصـمام الـبـٌلوت نحـاسـً 

بار                                      

 بار       و 10 - 1مـدى المـعـاٌـرة من 

 بار عـند الـطلـب22 - 1.5

صــمام أمـان لـتفـرٌـػ المـاء 

لحـمـاٌـة الشـبكة من المـطـرقــة 

المـائــٌة

FV0234

QV0110

لـقـٌاس الــضـؽـط فً شــبكات 

الـري والمـٌاه

 المـدخـل "1/4

 قـطـر الـسـاعـة

ملم 63

3/4" صـمـام ؼـسـل خـطـوط الـري

عـند أنـخـفـاض الـضـؽـط فً 

 بار ٌـفـتح 0.18 ≥الـشـبكة 

ألخـراج " الصمام تلـقـائـٌا

األوسـاخ من نهاٌـات الخـطـوط

1" صـمـام مـأخـذ المـٌـاه مع المـفـتاح

مـأخذ أو مـخرج مـاء من 

الخـطـوط الرئـٌسـٌة وتـسـتـخـدم 

عند الحاجة للري التكـمـٌلً

الـــرمــز الـقـيـاسالـــــوصــــف

AV0134

AV0110

األســتـخــدام

صـمـام تـنـفـٌـس وإدخــال الـهـواء

أخـراج الهـواء من شبكة الري 

وإدخـالـه لـكـسر الـفراغ عـند 

البدء بـتـشـؽـٌل النـظام وؼـلـقة

3/4"

1"



 :مـسـنن

IMIRP3BPXXXM

 :فالنج

IMIRP3BPXXXF 

         XXX قـيـاس 

الـصـمام

 :  مـسـنن 

1.5" ,2" ,

2.5" ,3" ,4 "

    :فـالنـــج 

50 ,65 ,80 ,

100 ,125 ,

150 ,200 ,

 ملم300, 250

 بار من الحـدٌد 16جـسـم الـصـمام 

المـقوى وصـمام الـبـٌلوت بالسـتٌكً 

 بار                                     10

 مـدى المـعـاٌـرة لـلـضؽط                

 بار                        و 5.5 - 1من 

       أو 3 - 0.2 بار أو    1.5 - 0.5

    عـند الـطلـب9 - 1

صـمـام مـخـفـض لـلـضـؽـط 

مـزود بـصـمام ثـالثً

 :مـسـنن

IMIRP2BXXXM  

 :فالنج 

IMIRP2BXXXF   

       XXX         

قـيـاس الـصـمام

 :  مـسـنن 

1.5" ,2" ,

2.5" ,3" ,4 "

    :فـالنـــج 

50 ,65 ,80 ,

100 ,125 ,

150 ,200 ,

 ملم300, 250

 بار من الحـدٌد 16جـسـم الـصـمام 

 16المـقوى وصـمام الـبـٌلوت نـحـاسـً 

بار                                      

مـدى المـعـاٌـرة لـلـضؽط           من 

 -1 بار                        و 8 - 0.5

 بار عـند الـطلـب11 

صـمـام مـخـفـض لـلـضـؽـط 

مـزود بـصـمام ثـنـائـً

 :مـسـنن 

IMIPROGXXXM 

 :فالنج  

IMIPROGXXXF  

       XXX قـيـاس 

الـصـمام

 :  مـسـنن 

1.5" ,2" ,

2.5" ,3" ,4 "

    :فـالنـــج 

50 ,65 ,80 ,

100 ,125 ,

150 ,200 ,

 ملم300, 250

مـسنن  

IMIEL0XXXM 

  فالنج

IMIEL0XXXF      

   XXX قـيـاس      

الـصـمام

 :  مـسـنن 

1.5" ,2" ,

2.5" ,3" ,4 "

    :فـالنـــج 

50 ,65 ,80 ,

100 ,125 ,

150 ,200 ,

 ملم300, 250

الـــرمــز الـقـيـاس الـــــوصــــف األســتـخــدام

BSP   مـسـنن  

1.5", 2", 3"   

NPT مـســنن  

1.5", 2" 3"

BSP مـسـنن  

INIPROGXXXM 

 NPT مـسـنن  

INIPROGXXXN  

       XXX            

قـيـاس الـصـمام

BSP مـسنن  

INIEL0XXXM  

NPT مـسنن  

INIEL0XXXN      

   XXX              

قـيـاس الـصـمام

BSP   مـسـنن  

1.5", 2", 3"   

NPT مـســنن  

1.5", 2" 3"

 بار من الحـدٌد 16جـسـم الـصـمام 

بار بالسـتـٌكً  10المـقوى أو 

الـصمامات تـعـمل على تــٌار 

 فولـت             24كـهربـائـً مـتردد 

 هـٌـرتـز50-60

لـتشـؽـٌل أنـظـمة الـري 

بواسـطـة " وشـبـكـات المـٌاه ألـٌـا

VAC 24سـولونـوٌد 

 بار من الحـدٌد 16جـسـم الـصـمام 

بار بالسـتـٌكً  10المـقوى أو 

الـصمامات تـعـمل على الـبـطارٌـة

لـتشـؽـٌل أنـظـمة الـري 

بواسـطـة " وشـبـكـات المـٌاه ألـٌـا

VDC 9بـطارٌـة 



مـسنن 

IMICM4VXXXM 

فالنج 

IMICM4VXXXF   

      XXX قـيـاس 

الـصـمام

 :  مـسـنن 

1.5" ,2" ,

2.5" ,3" ,4 "

    :فـالنـــج 

50 ,65 ,80 ,

100 ,125 ,

150 ,200 ,

 ملم300, 250

BSP مـسنن 

COITWPXXXM  

 فالنج

COITWPXXXF   

      XXX  قـيـاس 

الـصـمام

" 2 :  مـسـنن 

    :فـالنـــج 

50 ,65 ,80 ,

100 ,125 ,

150 ,200 ,

 ملم300, 250

 بار من 16جـسم الـعـداد المـماسـً

الـؽـطـاء من , الحـدٌـد المـقوى

 50أقـصـى درجـة حراره , البالسـتـٌك
درجة مـئـوٌة

لـقـراءة كـمٌـة الـمـٌاه الـتراكـمـٌـة 

بـوحـدة المـتر المـكعب أو 

الجـالـون
*

BSP مـسنن 

COITWPXXXM  

 فالنج

COITWPXXXF   

      XXX  قـيـاس 

الـصـمام

" 2 :  مـسـنن 

    :فـالنـــج 

50 ,65 ,80 ,

100 ,125 ,

150 ,200 ,

 ملم300, 250

 بار من 16جـسم الـعـداد المـماسـً

الـؽـطـاء من , الحـدٌـد المـقوى

 50أقـصـى درجـة حراره , الـبرونـز
درجة مـئـوٌة

لـقـراءة كـمٌـة الـمـٌاه الـتراكـمـٌـة 

بـوحـدة المـتر المـكعب أو 

الجـالـون
*

9102 025 G 3/4"

9102 032 G 1'

9102 040 G 1 1/4"

9102 050 G 1 1/2"

9102 063 G 2"

9102 075 G 2 1/2"

9102 090 G 3"

9102 110 G 4"

* Instant water flow reading accessory is available (IST-C, Compact, IST-S Separate + Reed contact switch EMT).

* Saddle Water Flow Meter Is Available , in Addition To Electromagnetic Flow Meter

لـتشـؽـٌل أنـظـمة الـري 

"  وشـبـكـات المـٌاه ألـٌـأ

"هـٌـدرولـكـٌا

صـمـام ٌـدوي بـالسـتـٌـكً من 

البً فً سً

 بار من الحـدٌد 16جـسـم الـصـمام 

بار بالسـتـٌك10ًالمـقوى أو 

BSP   مـسـنن  

1.5", 2", 3"   

NPT مـســنن  

1.5", 2" 3"

BSP مـسنن 

INICM4VXXXM  

NPT فالنج 

INICM4VXXXN  

       XXX      

قـيـاس الـصـمام

صـمام ٌـدوي كـروي سـداسـً األضـالع

الـــرمــز الـقـيـاس الـــــوصــــف األســتـخــدام



9400 025 3/4"

9401 032 1'

9402 040 1 1/4"

9403 050 1 1/2"

9404 063 2"

9405 075 2 1/2"

9406 090 3"

9407 110 4"

910301 025 3/4"

910301 032 1'

910301 040 1 1/4"

910301 050 1 1/2"

910301 063 2"

910301 075 2 1/2"

910301 090 3"

910301 110 4"

MVO116 16  X 16 ملم
            صـمام صـؽـٌـر                

( مـفـرز xمـفـرز  )     

MVO120 20  X 20 ملم

OV0416R ملم 16
 صـمام صـؽـٌـر مع جـلدة إحـكام         

                                    ( 

( مـفـرز مع جلدة xمـفـرز 

 الـمـاء بـمرور لـلـتحكم صـمام

الـفرعـٌة  الـري لـخـطـوط

TV011216 "X 1/2 ملم 16

TV011220 "X 1/2 ملم 20

TV013416 "X 3/4 ملم 16

TV013420 "X 3/4 ملم 16

الـــرمــز

MG0 XXX-XXX  

    XXX-XXXحـجم 

الحصى والحبيبات

حــــصـى

 تـصـفـٌـة لـعــمـلـٌـات تـسـتـخـدم

المـصـافـً فً الـري مــٌـاه

0.5 - 3.25        

ملم                  

ملم 2.35 - 0.3

ملم 50 - 3

رمـــل الـسـٌــلـٌـكـا

رمـــل الـجـرانــٌــت

MSS XXX - XXX

MGS XXX-XXX

صـمـام ٌـدوي بـالسـتـٌـكً

, صـمام ٌـدوي كـروي قـطـعـتـٌن

والـكرة من مادة , المـقـبض سـتانـلـس

ABSومـطـلـٌة بمـادة الـكروم  

صـمام لـلـتحكم بـمرور الـمـاء 

لـخـطـوط الـري  الـفرعـٌة

الـقـيـاس الـــــوصــــف األســتـخــدام

 الـمـاء بـمرور لـلـتحكم صـمام

الـفرعـٌة  الـري لـخـطـوط

 )            صـمام صـؽـٌـر             

( مـسـنن xمـفـرز 

صـمام ٌـدوي كـروي مع شـد وصـل 

ألحـد األطـراؾ

صـمـام ٌـدوي بـالسـتـٌـكً من 

البً فً سً



مـعـدات و مــلحـقـات أنــظـمــة الــري

.تـشــكـٌـلـة واســعـة من مـعـدات و مـلحــقـات أنـظـمـة الـري لـلـتـشـؽـٌـل و لـلــتـحكم و ضـبـط عـمـل شــبـكـات الـري بـمـخـتـلؾ أنـواعــهـا 


