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סדרה 500
מגופי בקרה הידרואוליים אוטומטיים
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Areas Of Activity

“דורות מגופי פיקוד ובקרה” נמנית בין החברות 
המובילות בעולם בתחום פיתוח, ייצור ושיווק פתרונות 

בקרת נוזלים ואופטומזציה של מערכות מים.

מאז הווסדה, בשנת 1946, לחברת דורות מסורת 
רבת שנים של אספקת פתרונות ומוצרים חדשניים 

ללקוחותיה בתחום נרחב של יישומים למערכות מים 
ונוזלים אחרים. 

הצוות המנוסה והמקצועי של דורות יתמוך בכם לאורך 
כל הדרך עד להשגת פתרון בקרה מושלם עבורך.

עם תיק מוצרים מגוון של מגופי בקרה הידראוליים 
מתקדמים, שסתומי בקרה אוטומטיים ומגוון רחב 

של מוצרים משלימים, דורות מציעה פתרונות 
עבור יישומים בתחומים:

 • מערכות השקיה לחקלאות ולגינון
• רשתות הולכת מים

• מערכות כיבוי אש
• יישומים תעשייתיים אחרים כגון כרייה, שפכים, מי-ים ועוד.

אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת השותפים העסקיים שלנו. 
יחד נוכל לספק את הפתרונות הטובים ביותר לבקרת משאבי הטבע היקרים 

ביותר בעולם.
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מידע כללי

LTP ® (Linear Throttling Plug) 
אביזר שינוק לינארי

לויסות יציב בספיקה נמוכה

סקירה

מגופי סדרה 500 של דורות הינם מגופי בקרה תעשייתיים המצטיינים בהרכב חומרים מתקדם ומיועדים 
למערכות של תשתיות מים, מבנים והשקייה. מאפשרים וויסות בלחץ יציב והפסדי עומד נמוכים בפתיחה 

מלאה. מומחי דורות פתחו קו מוצרים זה בטכנולוגיה מתקדמת. מדריך זה יסייע לך לבחור את המגוף 
המתאים ביותר מסדרה זו.

 	  LTP® היכולת לווסת בספיקה "קרובה לאפס" בזכות התקן
)Linear Throttling Plug - אביזר שינוק לינארי( היא תכונה 

סטנדרטית בכל הגדלים, והיא מבטלת לחלוטין את הצורך 
במגוף מעקף לספיקה נמוכה, או בהתקן שינוק פנימי )כגון: 

.)V-Port

המוביל התחתון הייחודי והמבנה ההידרודינמי מאפשרים 	 
הפסד עומד נמוך מאוד במצב "פתיחה מלאה".

דגם המגופים סטנדרטי ומתאים למגוון רחב של יישומי בקרה 	 
תוך שימוש בנווטי-הבקרה השונים של דורות.

מכלול פנימי במבנה חדשני מבטיח פעולה דלת חיכוך, 	 
תחזוקה קלה ואמינות גבוהה.

מהלך סגירה מרוסן המסייע בהפחתת הסיכון לטריקה   	 
והלמי-מים.

הסידרה כוללת מוט מדידת מצב כתוספת אפשרית,              	 
עם חיבור צף המאפשר תנועה חלקה של המוט.

בזכות פעולתו השקטה והיציבה, המגוף מתאים במיוחד 	 
להתקנה בתוך או בקרבה למבני מגורים.

מיוצר מחומרים מאושרי התקן הישראלי לשימוש במערכות 	 
להולכת מי שתיה.

תכונות וייתרונות של מגופי סדרה 500

תכונות

מבנה גוף רחב מסייע בהפחתת נזקי מיעור 
)קביטציה( ומבטיח רעש הפעלה נמוך יחסית.

אופציה למוט מורה-מצב מפלדת אל-חלד

מכלול דיאפרגמה חדשני
מובל בחיכוך נמוך בשני קצותיו

עיצוב מגוף ייחודי:
מאפשר הפסדי לחץ נמוכים

ציפוי:
ציפוי פולימרי )אפוקסי(, 

עמיד בקרינת UV ומאושר 
לשימוש ביישומי מי שתייה

עמידות בשחיקה וקורוזיה
תושבת נירוסטה

2

Areas Of Activity
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נתונים הנדסיים

נתונים טכניים

"8"6"4"3"21/2"2 "11/2קוטר

m3/hGPMm3/hGPMm3/hGPMm3/hGPMm3/hGPMm3/hGPMm3/hGPM

ספיקה נומינלית 
)מהירות זרימה של 2.5 מ'\ש( 

11502080208040180753251607052801240

ספיקה מרבית 
לפעולה רציפה 

)מהירות זרימה של 5.5 מ'\ש(

25110401754017510044016070535015406202730

ספיקה מרבית רגעית 
)מהירות זרימה של 8 מ'\ש(

35160552505525014564022599551022409004000

> m3/h / GPM 1ספיקה מינימלית

Kv454545110175400620 )מק'/שעה @1 בר(

K24.914.15.45.256.5 )ללא ממדים(

ממדים ומשקל

Th2" Th2" Th A2" A F2" F2" V "11/2מידת הגוף

L202202156193.5200210 ]מ"מ[

H 16916918521121415 ]מ"מ[ 

W 116116115165165120 ]מ"מ[ 

R383811711182.535 ]מ"מ[

4.84.65.29.89.57משקל* ]ק"ג[

F3" F3" V4" F4" V6" F8" F "21/2 מידת הגוף

L210285344305368390495 ]מ"מ[

H 22429326.533030450557 ]מ"מ[ 

W 185200175220220285386 ]מ"מ[ 

R92.51005211075142.5170 ]מ"מ[

122115262260118משקל* ]ק"ג[

* משקל משלוח מקורב

F - מאוגן
Th - מתוברג

A - זרימה זוויתית
V - מחורץ

L

R

W

H

L

R

H

להפסדי עומד במגוף פתוח לחלוטין השתמש/י במשוואות הבאות:

H(Bar)=(     )2 H(Psi)=(     )2 H=K     Q[m3/h] Q[gpm] V2

Kv Cv 2g
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נתונים הנדסיים

מפרט טכני

40-200 מ"מ )"8 - 11/2(  קוטר

7-250psi)לחץ עבודה 0.5-16 בר (

140°F(  60°C(טמפרטורה מרבית

חיבורי קצה
.ISO 7005; ANSI B16; AS10; JIS B22 :מסופקים עם חיבורי קצה לפי התקנים הבינלאומיים הבאים

ניתן לקבל קידוח אוגנים בתקנים אחרים לפי דרישה.
F-NPT  ;F-BSP :קטרי המגופים מסופקים גם בתקני התבריג הבאים

ציפוי אפוקסי קלוי, המיושם באבקה אלקטרוסטאטיתציפוי 

חומרים

חומריםתאורמספר

יציקת ברזל ספרודאליגוף1

2
מכלול דיאפרגמה: מנגנון הובלה 

ודיסקת דיאפרגמה עליונה
חומרים מרוכבים 

)NSF-ו WRAS עם אישורי GRP(

נירוסטהבירגי מכלול הדיאפרגמה3

שסתום4
"2.5-"1.5  נירוסטה

 "8-"3  ברזל ספרודאלי

ברזל ספרודאלימכסה5

נירוסטהקפיץ6

נירוסטהבירגי המכסה7

נירוסטהדיסקיות8

גומי EPDM משורייןדיאפרגמה9

גומי NBRאטם10

נירוסטהתושבת11

GRP: פוליאמיד משוריין בסיבי זכוכית.

SST: פלדת אל-חלד. 

Flow

m3 / h

GPM

2 way control system

3 way control system

11/2” - 2” - 2 3” 4” 6”

8”

1/2”

1 2 3 4

5

678

9
10

11

מד
עו

ד 
ס

פ
ה

ספיקה

מערכת בקרה דו-דרכית

מערכת בקרה תלת-דרכית

גרף הפסדים
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יישומי בקרה

פיקוד מרחוק ואל-חוזרים

EL - מגוף חשמלי מפוקד סולונואיד
ברזון סולנואידי תלת-דרכי המופעל באמצעות זרם או פולס חשמלי, 

פותח או סוגר את המגוף הראשי. 
המגוף הסטנדרטי הוא במצב "רגיל סגור". המצב "רגיל פתוח" מסופק לפי דרישה.

ניתן להוסיף הפעלה חשמלית ליישומי בקרה אחרים לפי דרישה.

CV - אל-חוזר הידראולי
המגוף נמצא במצב "פתוח" כשהלחץ במעלה גבוה מהלחץ במורד.

אם הלחץ במעלה יורד מתחת ללחץ במורד או משתווה אליו, 
המגוף נסגר ומונע מעבר מים בכיוון הנגדי.
מהירויות הפתיחה והסגירה ניתנות לכוונון.

RC - מגוף הידראולי מפוקד מרחוק
ממסר הידראולי פותח או סוגר את המגוף בתגובה לפיקוד לחץ 

המועבר באמצעות צינורית פיקוד ממרכז פיקוד מרוחק.

מגופים מקטיני לחץ

PR - מגוף מקטין לחץ
המגוף מווסת ומקטין לחץ אספקה גבוה ללחץ מורד מרבי וקבוע, 

ללא תלות בשינויי לחץ האספקה או שינויי ספיקה.
המגוף הראשי נשלט באמצעות נווט תלת-דרכי )המאפשר פתיחה מלאה 

כשהלחץ במורד יורד מתחת לערך המכוייל(, או באמצעות נווט דו-דרכי 
)היוצר הפרש לחצים מינימלי במצב פתוח(.

PR/EL - מגוף מקטין לחץ בהפעלה חשמלית
המגוף הוא מגוף מווסת ומקטין לחץ אספקה גבוה ללחץ מורד מרבי וקבוע, ללא 

תלות בשינויי לחץ האספקה או שינויי ספיקה.
פתיחת המגוף נשלטת באמצעות פקודה חשמלית לברזון סולנואידי הגורם למגוף 

להיפתח )ולווסת( או להיסגר.

EL
C

V
PR

PR
 / 

EL
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יישומי בקרה

מגופים שומרי לחץ ופורקי לחץ

PS - מגוף שומר לחץ
המגוף שומר על לחץ מינימאלי נדרש במעלה, ללא תלות בשינויים בספיקה.

המגוף נמצא במצב סגור ואטום כשהלחץ במעלה יורד מתחת לערך הויסות המכוייל 
וייפתח כשהלחץ במעלה עולה מעל ערך הכיול.

DI - מגוף שומר הפרשי
מגוף השומר על הפרש הלחצים קבוע מראש בין שתי נקודות במערכת. 

המגוף נמצא במצב סגור ואטום כשהפרש הלחץ יורד מתחת לערך הויסות המכוייל 
וייפתח כשהפרש הלחץ עולה מעל ערך הכיול.

המגוף יכול לשמש להגבלת ספיקת הסניקה של משאבות בוסטר, 
כמעקף למחליפי חום במערכות מיזוג אויר ועוד.

QR - מגוף בטיחות פורק לחץ מהיר
המגוף, המחובר בחיבור 'T' לקו הראשי, נפתח מיידית כשהלחץ בקו חורג מעל ערך 

ביטחון מכוייל ובאופן זה משחרר עודפי לחץ ממערכת. כשהלחץ חוזר לרמתו הרגילה, 
ייסגר המגוף בקצב איטי ומרוסן הניתן לכוונון.

מגופי בקרת ספיקה

FR - מגוף בקרת ספיקה
המגוף מגביל את הספיקה ברשת לערך שנקבע מראש, ללא קשר לשינויים בלחץ.

המגוף נפתח לגמרי כשהספיקה נמוכה מערך הויסות.

FE - מגוף בקרת פריצה
מגוף ביטחון, הנסגר וננעל במצב סגור כאשר הספיקה חורגת מערך ביטחון מרבי מכוייל 
)בגלל פריצה במערכת במורד המגוף(. הפתיחה מחדש מתאפשרת באיתחול ידני בלבד.

PS
   

PS
(R

)
Q

R
FE

FR
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יישומי בקרה

מגופים לבקרת מפלס

FL - מגוף מילוי מאגר בפיקוד חד מפלסי
המגוף הראשי נשלט על ידי נווט מצוף הנמצא במיכל או בבריכה 

ומותקן בגובה מפלס המים הנדרש. המגוף ייווסת ברציפות לשמירה על 
המפלס מים בערך קבוע.

.)SP( תוספת אפשרית: סגירה מונעת הלם

FLDI - מגוף מילוי מאגר 
           בפיקוד מצוף הידראולי דו מפלסי

נווט מצוף )דגם 70-550( שולט על המגוף הראשי, סוגר אותו כשהמים מגיעים 
למפלס המרבי ופותח אותו כשהמים יורדים מתחת למפלס תחתון. 

ההפרש בין המפלסים ניתן לכוונון בטווח רחב.
.)SP( תוספת אפשרית: סגירה מונעת הלם

FLEL - מגוף בפיקוד מצוף חשמלי
מגוף בקרת מפלס אוטומטי, המופעל על ידי מצוף מגע-חשמלי, המפעיל את 

המגוף הראשי באמצעות פקודה לברז סולנואידי. מאפשר הפרש ניתן לכוונון בין 
מפלסי המקס' / מינ'.

)SP( תוספת אפשרית: סגירה מונעת הלם

AL - מגוף מילוי מאגר עם מצוף הידרוסטטי
המגוף הראשי נשלט על ידי נווט רגיש במיוחד הממוקם מחוץ למיכל. 

הנווט פותח וסוגר את המגוף בהתאם ללחץ עמוד המים מעליו. 
הנווט מאפשר כוונון של ההפרש בין המפלס המרבי והמינימאלי.

.)SP( תוספת אפשרית: סגירה מונעת הלם

יישומי בקרה מיוחדים

SP - סגירה מונעת הלם
ההתקן מכוונן אוטומטית את קצב הסגירה של המגוף הממוקם בקצה קו צינור 

ארוך, ובכך מונע התפתחות הלמי-מים.
לקבלת פרטים, אנא פנה לנציג דורות.

FL
FL

D
I

FL
EL

A
L
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מדריך הזמנה

נתוני הזמנה קוד הזמנה נתוני הזמנה

50 □ □ □□ □□ □□
סוג                                                

זרימה ישרה < -

זרימה זוויתית < A יישומי בקרה:

מוט מורה-מצב                               00 )ללא )המגוף הבסיסי בלבד

לא < - M פיקוד ידני

כן < I EL * פיקוד סולנואיד חשמלי

קוטר                                              RC * פיקוד ממסר הידראולי

11/2" < 15 PR הקטנת לחץ

2" < 02 PS שמירת לחץ / פריקת לחץ

21/2" < 25 QR פריקת לחץ מהירה

3" < 03 DI שמירת הפרש הלחצים

4" < 04 FR הגבלת הספיקה

6" < 06 FE בקרת פריצה

8" < 08 FL בקרת מפלס - מפוקד נווט מצוף

חיבורי הקצה AL בקרת מפלס – מפוקד נווט הידרוסטטי

אוגן

ISO160 < I1 TO פתיחה מדורגת

ANSI 125/150 < A1 SP סגירה מונעת מונעת הלם

BS TD / AS TD < BD CV אל-חוזר הידראולי

JIS-10 < J1 EC בקרה אלקטרונית

ללא קידוח < UN XX אחר )ציין(

תבריג
BSP < BS N.C או N.O ציין *

NPT < NP

אחר )ציין( < XX

מדריך הזמנה

דוגמת הזמנה:

מבנה זוויתי, כולל מוט מורה-מצב, בקוטר "2, מאוגן לפי ANSI 150, ביישומי שמירת לחץ, הקטנת לחץ והפעלה בפיקוד חשמלי.

50 A I 02 A1 PR / PS / EL  (N.C)



האזרחית  ההנדסה  התעשייה,  במגזרי  חברות  מאות 

העולם  ברחבי  מדינות   100 מ-  בלמעלה  והחקלאות, 

בחרו בטכנולוגיה החדשנית והמוכחת שפיתחה דורות 

וכיבוי אש. חברות רבות  לתחומי הולכת מים, חקלאות 

בארץ ובעולם, ממנפות את המומחיות, הניסיון העשיר 

שותפה  בה  ורואות  דורות,  של  המקצועי  והשירות 

התכנון,  הפיתוח,  אתגרי  עם  להתמודדותן  אמיתית 

היישום והתחזוקה שמכתיבות סביבות עבודתן.

של  הפעילות  מושתתת   1946 בשנת  הקמתה  מאז 

דורות על חדשנות מתמדת, מצוינות בלתי מתפשרת, 

תרומה  על  הקפדה  תוך  ללקוחותיה  מלאה  ומחויבות 

למאמץ הגלובלי לשמירה על איכות הסביבה. כחברה 

בפיתוח,  בעולם  ומהמתקדמות  בישראל  המובילה 

בקרה  ושסתומי  הידראוליים  מגופים  ואספקת  ייצור 

במחקר  רבים  משאבים  דורות  משקיעה  אוטומטיים, 

ופיתוח פתרונות איכותיים. 

www.dorot.com
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