
انواع پورت اتصال در رگالتور 

First(مرحله اول فشارشکنبه هالنگیشبراي اتصال مختلف با اندازه متفاوتيهاچیپاز رگالتور دکنندگانیتولامروزه 

Stages( لنگ فشار کم به یک پورت فشار باال و یا بلعکس یاشتباه بستن یک شدچارکسچیهکهيطوربه. کنندیماستفاده
. نشود

از برنج که فلزي نرم و پردوام در مقابل آب است )First Stagesمرحله اول (فشارشکناتصال به بسیاري از قطعات 
از به تعمیر و یا در بسیاري از موارد باید تعویض گردد . صدمه به این قسمت نیاست شدهساخته

:باید )First Stages(مرحله اول فشارشکن
باشد شدهمشخصHPک پورت فشار باال که با کد داراي حداقل ی

باشد شدهمشخصLPکه با کد فشار کم اینچ 8/3داراي چند پورت 

:)First Stages(مرحله اول يهافشارشکنبرخی از 
باشد شدهمشخصHPداراي حداقل یک پورت فشار باال که با کد 

له دوم است مرحفشارشکناینچ فشار کم براي 2/1داراي یک پورت
فشار کم استيهالنگیشاینچ فشار کم براي دیگر 8/3داراي چند پورت 

لنگ را تعویض کنید . اما تمام این اطالعات از ییک شدیخواهیمکه یدرزمانباشد کنندهجیگکمی براي شما شاید این اطالعات 
.باشدیمد و استاندارد بودن تجهیزات در عملکراست و براي کیفیت بهترشدهاستخراجلنگ یحداکثر قطر رابط ش



فشارشکنو )First Stages(مرحله اول فشارشکنفشار کم و فشار باال بین يهالنگیشبراي اتصال معموالًاین سه پیچ 
.ردیگیمقرار مورداستفاده)Second Stages(دوم مرحله 

جدا کرد .)First Stages(مرحله اولفشارشکنبا یک آچار از توانیمیراحتبهرا فشاريهالنگیش

قرمزبه رنگ شدهمشخصUNFاینچ 8/3
آبیبه رنگ شدهمشخصUNFاینچ 16/7
سبزبه رنگ شدهمشخصUNFاینچ 2/1

رابط فشار کم 
)در شکل 	سبز	،	قرمزرنگ(

لنگ ینوع پورت  شنیترجیرااینچ 8/3. پورت  شودیمفشار کم استفاده يهالنگیشاینچ براي 2/1و اینچ 8/3دو پورت هر 
است .)First Stages(مرحله اول فشارشکنفشار کم در 

یک کهيطوربهاینچ کمی متفاوت است 2/1کل ظاهري پورت شاست . شدهاستفادهاینچ نیز در برخی موارد 2/1ولی از پورت 
. از این پورت براي اتصال به باشدیمو ماده یک اتصال نرصورتبهاست و قرارگرفتهشکل در وسط پورت يالولهسوراخ 

.شودیممرحله دوم استفاده فشارشکن

رابط فشار باال 
)شکلدر 		آبیرنگ (

راخ بسیار ریز در یک یک سوصورتبه. که باشدیماینچ First Stages(16/7(فشارشکنپورت فشار باال در مرحله اول 
تغییري در گونهچیهاست که بدون شدهگرفتههوا در نظر فشارسنجاست . این پورت براي اتصال شیلنگ مشاهدهقابلبرجستگی 

هواي درون مقدارهوا رسانده تا فشارسنجمستقیم به صورتبهآن را )First Stages(مرحله اول فشارشکنفشار تانک توسط 
ش دهد .تانک را نمای



شیلنگ طول	

فشار بر روي تواندیمتریطوالنيهالنگیش		در دسترس هستند.شانکاربردبه نوع با توجهاندازهدر طیف وسیعی از هالنگیش
معموالً کمتري دارند و يریپذانعطافترکوتاهيهالنگیشخواهند شد  . یخوردگچیپبلندي دچار به علتخود را کاهش داده اما 

هستند . محکمر بسیا

استيمتریسانت75لنگ یداراي یک ش) Demand Valvess( مرحله دوم فشارشکن
است يمتریسانت90منبع جایگزین هوا ( اختاپوس ) داراي یک شیلنگ 

است يمتریسانت75داراي یک شیلنگ BCDرابط باد کننده
دیگراست يهالنگیشاز ترنازكگاهی اوقات است که يمتریسانت90داراي یک شیلنگ (SPG)هوا فشارسنج



يریگاندازه
و یا قطر )First Stages(مرحله اولفشارشکنبا استفاده از یک خط کش قطر داخلی یک پورت بر روي دیتوانیمشما 

کنید .يریگاندازهرا خارجی پیچ شیلنگ 

کنندیماینچ استفاده 8/3که از پورتيرگالتورهادکنندگانیتول
Apeks

Aqua Lung
Cressi

Dive Rite
Oceanic

Scuba pro
Seac sub

Mares
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