


آوند
شرکت پارت گستر آوند ( شیرهاى صنعتى پى.جى.اى PGA) اولین تولید کننده شیرهاى سوپاپى-
 مورب و پینچ ولو در ایران و خاورمیانه است که عزم خود را در تامین شیرهاى صنعتى مورد نیاز
/ ISO9001/ ISO 14001)صنایع داخلى تعریف نموده و با الگو قراردادن استانداردهاى روز
 ISO 18001)  و با بکار گیرى تکنولوژى روز و متخصصین توانمند اهداف زیر را سرلوحه فعالیت هاى

 خود قرار داده:
بهبود مستمر محصوالت و خدمات   -

پاى بندى به الزامات قانونى و استانداردها و قوائد ملى  -
تامین کلیه نیازهاى مشتریان از طریق توسعه محصوالت  خدمات  -

مدیریت شرکت با بیش از یک دهه تجربه در صنعت تاسیسات عضو کمیته تدوین استاندارد شیرهاى صنعتى
 در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران مى باشد. شرکت معتقد است که کیفیت برتر خدمات  وجه -

 تمایز تولید کنندگان برتر است  و خود را متعهد به ارائه خدمات برتر و به روز براى کلیه مشتریان مى داند.
-  ارائه اطالعات فنى کامل براى کلیه محصوالت از قبیل نقشه و راهنماى نصب

- ایجاد انعطاف در طراحى براى مهندسین صنعت تاسیسات
- تخصیص کد سفارش به تک تک قطعات براى ارائه خدمات سریعتر

- 5 سال گارانتى و بیست سال خدمات پس از فروش
بخشى از خدمات  ارائه شده به مشتریان شرکت مى باشد.

شرکت براى ایجاد مسیرى پایدار هموار و پیش برنده نیازمند ایجاد  توان اقتصادى انباشت سرمایه،و تامین
 مدرن منابع مالیست. ، در تمامى این چرخه رضایت الهى ، کرامت انسانى و حفظ محیط زیست در سرلوحه

 فعالیت هاى شرکت قرار دارد.

آوند معتقد است برخوردارى از کارمندان آگاه و همچنین برخورد و تعامل با مشترى آگاه
مى تواند هزینه ها را کاهش داده و راه هاى توسعه صنعت تاسیسات را هموار سازد. در همین
 راستا سیستم مدیریت شرکت همواره در تالش است با گسترش شبکه آموزشى شرکت از 
طریق پرتال آموزشى و خبرى شرکت به آدرس knowledge.avandvalve.ir ، نشریه داخلى
 سینرژى و همچنین حمایت از رسانه هاى شناخته شده و شایسته گامى هر چند کوچک در

 مدیریت دانش تاسیسات بردارد. 

www.avandvalve.ir
info@avandvalve.ir

شرکت پارت گستر

مدیریت دانش

آوند عملکرد صحیح و بدون نقص کلیه محصوالت که با لوگوى PGA به بازار عرضه مى شود
را به مدت 5 سال گارانتى نموده و تعهد مى نماید کلیه قطعات لوازم و دانش مورد نیاز تعمیرات

محصوالت را به مدت بیست سال تحت عنوان خدمات پس از فروش تامین نماید. 
     بدیهى است شرکت براى کاهش هزینه هاى عملیاتى خود و مشتریان،  خود را ملزم به رعایت
 اصل ”پیشگیرى بهتر از درمان“ نموده و سعى دارد با بهبود مستمر کیفیت در تمام مراحل تامین،

 تولید و توزیع نیاز به ارائه خدمات و گارانتى را کاهش دهد.
    همچنین شرکت براى آن دسته از مشتریانى که محصوالت را در شرایط عملیاتى سخت قرار
مى دهند، ساز و کار خاصى را تحت عنوان ” پیمان فروش و خدمات“ طراحى نموده که بتوانند

اطمینان بیشترى از عملکرد مناسب محصول خود درطول مدت عمر آن داشته باشند.

خدمات و گارنتى

واحد مهندسى شرکت قبل از تحقق هر محصول و پروسه تولید کلیه اثرات و پیامد هاى
 زیست محیطى آن را طى یک پروسه PLM  بررسى و با استفاده از دانش و ابزار هاى

مهندسى این پیامد ها را به حداقل کاهش مى دهد. تعهد شرکت به این فرآیند تا آنجاست 
که واحد تحقیق و توسعه گزارشى را تحت عنوان ” گزارش ساالنه عملکرد زیست محیطى“

به منظور آگاهى مشتریان در نشریات و پایگاه الکترونیکى شرکت منتشر مى نماید.

محیط زیست



DN 25 ... 100
PN 6/10
Shutt o� and Throttling Fluids
(Slurry , Foods , Steam and Corrosive Fluids)

از سایز  25 تا 100 میلیمتر (1 تا 4 اینچ)
فشار کارى 6 و 10  بار

قطع و وصل و تنظیم جریان در سیستم هاى دوغاب،
بخار،  سیاالت خورنده و مواد غذایى.

Diaphragm Valveشیر دیافراگم

DN 25 ... 250
PN 4
Shutt o� Fluids
(Slurry , Foods , Steam and Corrosive Fluids)

از سایز  25 تا 250 میلیمتر (1 تا 10 اینچ)
فشار کارى 4  بار

قطع و وصل در سیستم هاى دوغاب،
غذایى، بخار و سیاالت خورنده

Air Operated Pinch Valveپینچ ولو نیوماتیک
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از سایز 25 تا 350 میلیمتر (1 تا 14 اینچ)
فشار کارى 6 و 10 و 16 بار

قطع و وصل و تنظیم جریان در سیستم هاى دوغاب،
غذایى، بخار و سیاالت خورنده

DN 25 ... 350
PN 6,10,16 
Shutt o� and Throttling Fluids
(Slurry , Foods , Steam and Corrosive Fluids)

w w w.avandvalve. i r

•Low Pressure Drop
•Higher Safety Factor in Enclosed Body Types
•Flange & Holes Dimensions According  to EN1092-2
•Testing and Inspection According to EN 12266-1
•Full Epoxy powder coated according to DIN 30677-T2
•Sleeve Made from NBR
Alternatives:
•Leakage Indicator     •Bonnet With Actuator Adapter
•Flanges & holes Dimensions. Acc. to EN1092-2
• S l e e v e  M a d e  o f  E P D M / S B R / V i t o n

Model : PVE1
 بدنه بسته نوع کوتاه
Enclosed Body
Short Pattern
F-F: ASME B16.10

Flange : ASME B16.5

Model : PVE12
 بدنه بسته نوع بلند

Enclosed Body
Long Pattern
F-F: ASME B16.10

Flange : ASME B16.5

Model : PV
بدنه باز  نوع متوسط

Open Body
Regular Pattern

EN558
Flange : EN1092

• افت فشار بسیار پایین   • ضریب ایمینى باال در نوع بدنه بسته
EN1092-2-16bar         ابعاد فلنج و سوراخها طبق استاندارد •
EN 12266-1 استاندارد        طبق  بازرسى  و  تست   •
X20Cr13 استیل        استنلس  از جنس  • محور اصلى 
 DIN 30677-T2    پوشش اپوکسى قطعات بدنه طبق استاندارد •

NBR از جنس ( Sleeve ) اسلیو •
در صورت درخواست:

قى      بر عملگر  بط  ا ر و  ش  پو ر د بسته    • بدنه  نوع  •نشانگر نشت در 
 EPDM/SBR/Viton اسلیو از جنس •      EN1092-2 فلنج و سوراخها طبق•
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Pinch Valve (OB/EB)پینچ ولو بدنه باز و بدنه بسته

For better selection betwen varius types of pinch valves please refer to website
به منظور انتخاب بهتر از بین انواع پینچ ولو لطفا به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید
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•Double acting operation that causes accurate
flow control and fast open/close action
•Face to Face Dimensions: ASME-B16.10 Series        1&2
•Flange & Holes Dim.s According  to ASME B16.5 #150
•Testing and Inspection According to        ISO 5208
•Full Epoxy powder coated according to     DIN 30677-T2
•Trim material : Stainless Steel 1.4021                    X20Cr13
•Sleeve Acc. to fluid:                     NR/NR-SBR-EPDM
Alternatives:
•Bonnet with actuator adaptor Acc. to ISO 5211
•Flanges & holes Dimensions. Acc. to EN 1092-2
•Special sleeve materials

Double Ating Pinch Valve
Enclosed Body Type
Model : PVED1

• حرك زبانه آببندى از دو طرف که موجب باز و بست شدن سریع تر
و رفتار خطى سیال مى شود که موجب دقت عمل کنترل جریان مى گردد
ASME-B16.10 Series 1&2                  وجه تا وجه طبق استاندارد •
ASME-B16.5 #150                   ابعاد فلنج و سوراخها طبق استاندارد •
ISO 5208:2008 استاندارد            بازرسى طبق  و  • تست 
X20Cr13      1/4021 استیل  استنلس   : داخلى شیر  مکانیزم   •
DIN 30677-T2                پوشش اپوکسى داخل و خارج طبق استاندارد •
NR/NR-SBR/EPDM             : غالف الستیکى داخلى متناسب با سیال •

در صورت درخواست:
EN1092-2 درپوش و رابط عملگر برقى            • فلنج و سوراخها طبق•

 •غالف الستیکى با جنس هاى  سفارشى

پینچ ولو بدنه بسته با آببندى دو طرفه
از سایز  80 تا 150 میلیمتر (3 تا 6 اینچ)

فشار کارى 6 و 10 و 16  بار
قطع و وصل و تنظیم جریان در سیستم هاى دوغاب،

غذایى، بخار و سیاالت خورنده

DN 80 ... 150
PN 6/10/16
Shutt o� and Throttling Fluids
(Slurry , Foods , Steam and Corrosive Fluids)

Double Acting Pinch Valve

For better selection betwen varius types of pinch valves please refer to website
به منظور انتخاب بهتر از بین انواع پینچ ولو لطفا به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید

6/
10
/1
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•Air operated with minimum pressure of 3.5 barg
•Input air connections in both sides of the valve 
•Face to face dim. acc. to ASME-B16.10 series 1&2
•Body: Ductile Iron EN-js1030             Flanges: St37  
•Testing and Inspection According to         ISO 5208
•Full Epoxy powder coated according to  DIN 30677-T2
•Sleeve Mat.:                                     NR / NR-SBR / EPDM
Alternatives:
•Body & Flanges of Stainless Steel    •Other Sleeve Mat.
•Electrical pneumatic air valve
• welding & thread Connection

Open mode Close  mode
air pressure :

min 4 bar   max 8.5 bar

• عملکرد اتوماتیک به کمک هواى فشرده با فشار حداقل 3/5 اتمسفر
شیر طرف  دو  از  فشرده  هواى  سیستم  انشعابات  نصب  قابلیت   •

ASME-B16.10 Series 1&2    وجه تا وجه مطابق با استاندارد •
• بدنه از جنس چدن داکتیل  EN-Js1030   فلنج ها از جنس فوالد
ISO5208                      تست و بازرسى نهایى تحت استاندارد •
 DIN 30677-T2             پوشش اپوکسى داخل و خارج طبق استاندارد •
 NR / NR-SBR / EPDM                          : غالف الستیکى از جنس •

در صورت درخواست:
• بدنه و فلنج استنلس استیل      • اسلیو با جنس هاى سفارشى

• شیر برقى پنوماتیکى               • اتصال رزوه اى و جوشى

4

For better selection betwen varius types of pinch valves please refer to website
به منظور انتخاب بهتر از بین انواع پینچ ولو لطفا به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید

از سایز  25 تا 250 میلیمتر (1 تا 10 اینچ)
فشار کارى 4  بار

قطع و وصل در سیستم هاى دوغاب،
غذایى، بخار و سیاالت خورنده

DN 25 ... 250
PN 4
Shutt o� Fluids
(Slurry , Foods , Steam and Corrosive Fluids)

Air Operated Pinch Valve پینچ ولو نیوماتیک
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شیر کشویى زبانه فلزى
از سایز 50 تا 200 میلیمتر (2 تا 8 اینچ)

فشار کارى 10 و 16 بار
DIN3352 تحت استاندارد

قطع و وصل جریان در سیستم هاى آب، بخار و سیاالت غیر خورنده 

Gate Valve
DN 50 ... 200
PN 10 / 16
DIN 3352
Shutt o� Fluids (Water, Steam, ...)

Drawings and further info are available in website براى دسترسى به نقشه محصوالت به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید
w w w.avandvalve. i r به منظور دستیابى به اطالعات بیشتر مى توانید به وبسایت آموزشى آوند به آدرس http://education.avandvalve.ir/ مراجعه کنید

•New Design Considering Flow Characteristics
•Branching Ability with 3 Auxiliary Ports
•Design Acc. to: DIN3352  •Face to Face: EN 558-1/BasicS. (14)
•Body and Bonnet : (GG25 for PN10/ GGG40 for PN16)
•Flange & Holes Dimensions According  to EN1092-2
•Testing and Inspection According to EN 12266-1
•Full Epoxy powder coated according to DIN 30677-T2
•Trim of Stainless Steel  1.4021 (X20Cr13) and Rg5
Alternatives:
•Drainage plug     •Bonnet With Actuator Adapter
•Flanges & holes Dimensions. Acc. to ANSI&API

• طراحى جدید با زبانه فلکسیبل و با توجه به خصوصیات عبور جریان
(  . . . و  تخلیه  مهره   ، سنج  (فشار  بدنه  از  گیرى  انشعاب  قابلیت   •
EN 558-1 طبق  وجه  تا  وجه   •    DIN3352 طبق  طراحى   •
•بدنه و درپوش نوع 10 بار از جنس چدن خاکسترى و 16 بار از جنس چدن داکتیل
EN1092-2-16bar                       ابعاد فلنج و سوراخها طبق استاندارد •
EN 12266-1 استاندارد                  بازرسى طبق  و  • تست 
X20Cr13 • محور اصلى از جنس استنلس استیل                  
 DIN 30677-T2                پوشش اپوکسى داخل و خارج طبق استاندارد •
X20Cr13               زبانه و رینگ آببندى از جنس برنز و استنلس استیل •

در صورت درخواست:
ANSI , API مهره تخلیه     •درپوش و رابط عملگر برقى     •فلنج و سوراخها طبق•

10
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Drawings and further info are available in website براى دسترسى به نقشه محصوالت به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید
w w w.avandvalve. i r به منظور دستیابى به اطالعات بیشتر مى توانید به وبسایت آموزشى آوند به آدرس http://education.avandvalve.ir/ مراجعه کنید

از سایز 15 تا 200 میلیمتر (½ تا 8 اینچ)
فشار کارى 10 و 16 بار

قطع و وصل و تنظیم جریان در سیستم هاى دوغاب،
غذایى، بخار و سیاالت خورنده

DN 15 ... 200
PN 10 / 16
Shutt o� and Throttling Fluids
(Slurry , Foods , Steam and Corrosive Fluids)

•New Design Considering Flow Characteristics
•Equiped With Backseat Sealing
•Bypass Installation Capability
•Flange & Holes Dimensions According  to EN1092-2
•Testing and Inspection According to EN 12266-1
•Full Epoxy powder coated according to DIN 30677-T2
•Obturator Made from NBR
Alternatives:
•Bonnet With Actuator Adapter Acc to EN5211
•Flanges & holes Dimensions. Acc. to ANSI&API
• O b t u r a t o r  M a d e  o f  E P D M / S B R / V i t o n

جریان عبور  خصوصیات  به  توجه  به  جدید  حى  طرا  •
• مجهز به آبند اضظرارى محور

بدنه بر روى  قابلیت نصب مسیرهاى کنار گذر و دیتا الگر   •
EN1092-2-16bar          ابعاد فلنج و سوراخها طبق استاندارد •
EN 12266-1 د   ر ندا ستا ا طبق  زرسى  با و  تست   •
X 2 0 C r 1 3 • محور اصلى از جنس استنلس استیل       
 DIN 30677-T2    پوشش اپوکسى قطعات بدنه طبق استاندارد •
NBR/EPDM از جنس ( Obturator )  قطعه آببند کننده •

در صورت درخواست:
     EN5211 رد  ندا ستا ا تحت  برقى  عملگر  بط  ا ر و  •درپوش 

 EPDM/SBR/Viton الستیک آببندى•     ANSI , API سوراخها طبق•

10
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Diaphragm Valveشیر دیافراگم



Drawings and further info are available in website براى دسترسى به نقشه محصوالت به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید
w w w.avandvalve. i r 11به منظور دستیابى به اطالعات بیشتر مى توانید به وبسایت آموزشى آوند به آدرس http://education.avandvalve.ir/ مراجعه کنید

صافى فلنجدار
از سایز 50 تا 200 میلیمتر (2 تا 8 اینچ)

فشار کارى 10 و 16 بار
DIN3352 تحت استاندارد

جلوگیرى از عبور ذرات ناخالصى

Strainer
DN 50 ... 200
PN 10 / 16
DIN 3352
Fluids  Filtering (Water, Steam, ...)

•Branching Ability with 3 Auxiliary Ports
•Face to Face Dimensions: EN 558-1 / Basic Series (14)
•Flange & Holes Dimensions According  to EN1092-2
•Testing and Inspection According to EN 12266-1
•Body And Bonnet : Cast Iron GG25      EN-JL1040
•Full Epoxy powder coated according to DIN 30677-T2
•Screen of Stainless Steel  1.4021 (X20Cr13) and
Alternatives:
•Drainage plug
• Fl a n g e s  &  h o l e s  D i m e n s i o n s .  Ac c .  t o  A N S I & A P I
•Special Mesh Sizes  •Body&Bonnet Mat. A216/GGG/AL

• قابلیت انشعاب گیرى از بدنه (فشار سنج ، مهره تخلیه و ... ).
EN 558-1 وجه تا وجه طبق استاندارد •

EN1092-2-16bar              ابعاد فلنج و سوراخها طبق استاندارد •
EN 12266-1 استاندارد            بازرسى طبق  و  • تست 
EN-JL1040 خاکسترى   چدن  جنس  از  درپوش  و  بدنه   •
X20Cr13 • تورى صافى از جنس استنلس استیل           

 DIN 30677-T2       پوشش اپوکسى داخل و خارج طبق استاندارد •
در صورت درخواست:

ANSI , API مهره تخلیه            •فلنج و سوراخها طبق•
 •تورى با مشخصات سفارشى

 •بدنه و درپوش از جنس : آلومینیوم، چدن داکتیل ، فوالد

10
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Drawings and further info are available in website براى دسترسى به نقشه محصوالت به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید
w w w.avandvalve. i r به منظور دستیابى به اطالعات بیشتر مى توانید به وبسایت آموزشى آوند به آدرس http://education.avandvalve.ir/ مراجعه کنید

Check Valveشیر یکطرفه سوپاپى
از سایز 50 تا 200 میلیمتر (2 تا 8 اینچ)

فشار کارى 10 و 16 بار
DIN تحت استاندارد

جلوگیرى از برگشت سیال

DN 50 ... 200
PN 10 / 16
DIN 
Bach Flow Prevention

10
/1
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• H i g h e r  C v  d u e  t o  D e s i g n  P a t t e r n
•Branching Ability with 3 Auxiliary Ports
• D e s i g n  A c c o r d i n g  t o  D I N 1 2 3 3 4  
•Face to Face Dimensions: EN 558-1 / Basic Series (48)
•Flange & Holes Dimensions According  to EN1092-2
•Testing and Inspection According to EN 12266-1
•Body & Bonnet : Cast Iron                               EN-JL1040
•Full Epoxy powder coated according to DIN 30677-T2
• Tr i m  o f  S t a i n l e s s  S t e e l   1 . 4 0 2 1  ( X 2 0 C r 1 3 )
Alternatives:
• Drainage plug 
• Flanges & holes Dimensions. Acc. to ANSI&API
• Rubber Cone                  • Varius spring force (K)

• تا 40 درصد کاهش افت فشار به دلیل خصوصات منحصر بفرد طراحى 
• قابلیت انشعاب گیرى از بدنه (فشار سنج ، مهره تخلیه و ... ).

DIN12334 طراحى مطابق با استاندارد •
• وجه تا وجه طبق استاندارد EN 558-1  سرى 48

EN1092-2-16bar         ابعاد فلنج و سوراخها طبق استاندارد •
EN 12266-1 استاندارد        طبق  بازرسى  و  تست   •
EN-JL1040         بدنه و درپوش از جنس چدن خاکسترى •
X20Cr13 استیل        استنلس  از جنس  • محور اصلى 
 DIN 30677-T2  پوشش اپوکسى داخل و خارج طبق استاندارد •
X20Cr13 سوپاپ  و رینگ آببندى از جنس  استنلس استیل •

در صورت درخواست:
ANSI , API مهره تخلیه                       •فلنج و سوراخها طبق•
•سوپاپ الستیکى              •فنر پشت سوپاپ با ضریب K  متفاوت





آوند توانایى دارد کلیه محصوالت تولیدى خود را به عملگرهاى برقى مجهز نماید یا محصول را به گونه اى طراحى کند
ISO5211 کلیه عملگرهاى (برقى، نیوماتیکى، هیدرولیکى و گیربکسى) که محل اتصال آنها با شیر صنعتى از استاندارد

پیروى مى کنند بر روى شیر قابل نصب باشند.
   بنا بر این در صورتى که نیاز به محصولى دارید که قابیلت قرارگیرى در مدارهاى اتوماتیک را داشته باشد حتما با 

کارشناسان آوند تماس بگیرد، حتى اگر قصد استفاده از محصول دیگرى غیر از محصوالت آوند را دارید.
   نصب عملگر ها باید شامل مالحظاتى همچون :  گشتاور باز، بست و حرکت / زمان باز و بست / دفعات باز و بست

مالحظات ایمنى / منبع تغذیه و ... باشد.

طراحى
طراحى کلیه محصوالت آوند در داخل شرکت و با رعایت اصول زیر صورت مى گیرد.
-  رعایت اصول 5 گانه اکودیزان  (Ecodesign) در جهت کاهش اثرات زیست محیطى

PLM بررسى چرخه عمر محصول بر مبناى دانش  -
-  تحلیل قطعات طراحى شده به کمک روش فاینایت المنت FEA در نرم افزار هاى مربوطه

-  تحلیل جریان سیال به کمک شبیه سازى سیال عبورى
-  بکار گیرى استاندارد هاى طراحى و رعایت دستورعمل هاى ملى و بین المللى 


