
DINاتصال رگالتور 
مرحله اول به سیلندر هواي غواصی وجود دارد فشارشکندو شکل مختلف براي اتصال 

Internationalمخفف  INTاتصال 

Deutsches Institut für Normungمخفف DINاتصال 

شما با قرار دادن ورودي اتصال بــر روي و هستدر غواصی اسکوبا مورداستفادهاتصال نوعنیترمحبوبو نیترعیشاINTاتصال 
.دیکنیماورینگ سیلندر و محکم کردن آن توسط یک پیچ بزرگ این اتصال را وصل 

که این نوع اتصال تحمل فشار باالتري را دارد  شودیمداراي یک پیچ است که درون شیر تانک پیچ DINاتصال 

DIN مخففDeutsches Institut für Normung)عنوانبــهو توســط دولــت آلمــان باشــدیم) سسه استاندارد آلمانمو
DINاستاندارد . شودیماستاندارد رسمی شناخته  اســت کــه پرفشارگاز يلندرهایسدر خصوص اتصال دریچه خروجی ٤٧٧

آن نیز کامل باشد . يبندآبباید توسط رابط پیچی شکل باشد و 
. چــون ایــن اینچ معرفی شــد 8/5اتصال نامبادر آمریکا Poseidonتوسط شرکت 1958براي اولین بار در سال DINاتصال  

بود  اما امروزه در تمام دنیا مرسوم است . افتهیگسترشفقط در اروپا DINشرکت یک شرکت اروپایی بود رواج شیر 

در دو مدل استDINاما خود اتصال 
DIN کار می کندارب232تا فشار با پنج  شیار و تا ٢٠٠
DIN کار می کندبار 300فشار با هفت شیار و تا ٣٠٠



از دیگر اتصاالت است چون توانایی تحمل فشار باالتري را دارد و این یعنی اعتماد بیشتر و همچنین ترامنمراتببهDINاتصال 
سربسته مانند يهاطیمحاز آن در توانیمرا  ندارد و INTگیره و بیرون آمده بزرگاست و دیگر برآمدگی ترکوچکاندازه آن 

اتصــال د گیــره شــیر تانــک را نداریــد .راز طریق برخورکردنیگکه امکان استفاده کرد و مطمئن باشید مغروق يهایکشتغار و 
DIN ارد بوده و در شرایط سخت عملکرد بهتري دترنانیاطمقابلدر میان غواصان فنی بسیار رواج دارد چون

INTوDINهر دو سیلندر که داراي اتصال ازدیتوانیمتبدیل داشته باشید با استفاده از کانورتورDINاگر شما یک رگالتور 

است و براي INTاز معادل ترکوچکجسمی ازلحاظو ترسبکگرم 200حدود DINاتصال نیهمچنهستند استفاده کنید . 
است . تراحو جابجایی بسیار ونقلحمل

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 
www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بینپیوندها : 

.باشداي (درج منبع و نویسنده) آزاد میاخالق حرفهداري و رعایت شرط امانتمندان و هنرجویان غواصی بهاستفاده از مطالب این مقاله براي عالقهنامه : اجازه


