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  ملخص الوصف الفنى

A flow control device having a resilient, disc-shaped flow 

control element mounted in a protective housing assembly. An 

inlet housing section sealingly engages with an outlet section to 

form a cavity in which are received a retaining washer and a 

cup-shaped member. The flow control element is mounted in the 

cup-shaped member and retained therein against axial movement 

by the retaining washer. An inner wall portion on the retaining 

washer and cup-shaped member prevent fluid conduit 

connections inserted into either the inlet or outlet housing 

sections from contacting the flow control member.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق االختراع الحالي بوسيلة للتحكم في السائل لها عضو رجوعي للتحكم في السائل

على شكل قرص مركب في مجموعه غالف واقية، ويوجد قسم غالف للمدخل 

التسرب مع قسم للمخرج لتكوين تجويف يستقبل فيه جلبة  يتعشق بصورة تمنع

ويركب عضو التحكم في التدفق في العضو الذي  ضو على هيئة كاس،احتجاز وع

محوريا بواسطة جلبة االحتجاز، ويوجد  على هيئة كاس ويحتجز بداخلة من التحرك

على هيئة كاس لمنع وصالت  جزء جدار داخلي على جلبة االحتجاز والعضو الذي

ن ان تتالمس مع م أنابيب السائل الداخلة في أي من قسمي غالف المدخل والمخرج

   .عضو التحكم في التدفق
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