
دليل اختيار
القرص

مجموعة كاملة من الحلول لجميع احتياجاتك الخاصة 
بالمعالجة الكيميائية.

عملية الصناعة



osecoelfab.com خط اإلنتاج الكامل متوفر على موقع .C-276 Has telloyالمواد المعيارية ألقراص االنفجار هي الفوالذ المقاوم للصدأ ستانلس ستيل 316، والنيكل 200/201، والكروم 600، والمونيل 400، و 
المواد المعيارية للحوامل هي الفوالذ المقاوم للصدأ ستانلس ستيل 316. يرجي التحدث مع المصنع في حالة الرغبة في أي خيارات اخري.
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دليل اختيار القرص
المقاسقيمة الـ KR نسبة التشغيل
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اوسيكو سيفتي كارتيدج 
 OSECO SAFETY CARTRIDGETM

اوسيكو سيفتي كارتيدج هي عبارة عن حل مبتكر من حلول قرص االنفجار، وهو حل 
مصمم خصيصاً للتخلص من التسربات والقضاء على أخطاء التثبيت وزيادة السالمة. ذلك 
التصميم الملحوم الحاصل على براءة االختراع يسمح بدمج المكونات الثالثة لنظام قرص 

االنفجار التقليدي في مكون واحد مغلق بإحكام.

0.78 KR300-2579.98-0.69نعمLGV قطعة واحدةال

0.223 KRG
0.19 KRL

قطعة واحدةال LGVنعم200-25137.9-5.5

FAS فاس
قرص انفجار يعمل بطريقة االرتكاز االمامي وهو ذو نسبة KR اقل في الصناعة ، 

مصمم ليوافي متطلبات تطبيقات قرص االنفجار.
%90 0.223 KRG

0.19 KRL
ال LGVنعم600-25344.7-2.07

FRDI

OPTI-GARD اوبتي- جارد
حل من حلول اقراص االنفجار، وهو قرص واحد يعمل بالطريقة العكسية، عالي 

األداء، متعدد األحجام وضغوط االنفجار.
%951.74 KRGL600-2570-0.35نعمLGVال

REV

OPTI-GARD SOLO اوبتي- جارد سولو
قرص انفجار مبتكر، ذو ضغط منخفض ، يعمل بشكل موثوق  فيه ويمكن االعتماد عليه 

حتى في اصعب العمليات ذات الظروف الصعبة.
%950.8 KRGL150-254.14-0.14نعمLGV ال

REV

SAFE – GARD سيف – جارد
قرص انفجار يعمل بطريقة االرتكاز االمامي يجمع بين تعدد استخدامات األقراص المعدنية 

التقليدية مع مزايا األداء المتميز للتكنولوجيا المسجلة.
%900.68 KRL500-15185-3.1نعم

 
LGVال

STD

ميلي جارد  MILLI-GARD هو قرص انفجار للضغوط فائقة االنخفاض. ومن الممكن 
أن يكون بمثابة حل قرص واحد سواء كان للضغط اإليجابي أو لحماية التفريغ.

نعم LGVنعم(mbarg) 500-503-300غير متوفر%60

REV

يونيفرسال ارما- جارد UNIVERSAL ARMA-GARD قرص انفجار 
الجرافيت عديم العزم الحساس ذات تصميم بدون حامل ليضمن سهولة التركيب بين 

الفلنجات التقليدية في الصناعة.
%850.69 KRGL350-2555-0.03الLGV غير متوفرنعم

فلو- تيل FLO-TEL مستشعر انفجار قابل إلعادة االستخدام، غير جائر علي العملية 
غير متوفرالغير متوفرغير متوفرنعمغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفروبالتالي ال يتأثر بتقلبات الضغط  المنخفض أو األكسدة والتآكل.
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الخدمات

ندوات تدريبية في الهندسة والصيانة

استطالعات السالمة

حلول هندسية متخصصة

شحنات مستعجلة

فريق االستجابة للطوارئ

خدمة العمالء متاحة 24 ساعة/ 7 أيام/ 365 يوم 
في السنة.

خط اإلنتاج

اسمح لنا ان نساعدك في كل األسئلة التي تدور في رأسك عن 
عملية تخفيف الضغط. 

North Shields مكتب المملكة المتحدة | نورث شيلدز
uksales@osecoelfab.com | +44 (0)191 293 1234

Broken Arrow مكتب الواليات المتحدة االمريكية |  بروكين أرو
info@osecoelfab.com  | +1 (918) 258 5626 :تليفون 

osecoelfab.com

Oseco Safety CartridgeTM اوسيكو سيفتي كارتيدج
عبوة قطعة واحدة تزيل العديد من مسارات التسرب.

قرص التمثيل ذات االداء العكسي ذو الضغط المسجل العالي للغاية.
HPSR: قطعة واحدة مصممة للتعامل مع ضغط االنفجار االعلي من  

PSIG 6000  )باوند لكل بوصة مربعة(. 

أقراص عكسية عالية األداء 
OPTI-GARD Industry leading KR value اوبتي- جارد

اوبتي جارد سولو Opti_Gard SoLo:  قرص ضغط مبتكر منخفض

قرص يعمل بطريقة االرتكاز االمامي عالي األداء 
سيف جارد Safe Gard قيمة KR منخفضة

حساسات كشف االنفجار

حماية االنفجار

أجهزة قياس الضغط

منتجاتنا 
وخدماتنا توفر لكم

راحة بال كاملة.
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