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شرح
شیر برقی سريع(سريع باز شونده)  SET144/RQعادي بسته بوده و با برقدار شدن
سیمپیچ ،باز میشود و جريان گاز را برقرار میکند .هنگامی که جريان برق قطع شود
کنترل بسته شده و جريان گاز متوقف میشود .قطع برق میتواند با تحريک سويیچ
فشار ،ترموستات يا ...رخ دهد.
کنترل میتواند به (ساو) سويچ آشکار ساز وضعیت(بسته يا باز بودن شیر) مجهز شود.
دارای نشان استاندارد مطابق با استاندارد ملی ISIRI 6033
مطابق با EN 161 – EN 10611

طبقه بندی نيروی گازبندی
گروه بندی

A ,B

گروه 2

دامنه دما
 -23 Cتا 63 C
نوع گاز
گاز طبیعی ،گاز مايع ،گاز شهري
ولتاژ و نوع برق تغذيه
~ 203V / 03-63Hz

تلرانس مجاز ولتاژ تغذيه
 -10تا  +13درصد
گلند کابل
PG11

بيشينه سيکل در ساعت
 190بار (  0ثانیه روشن –  10/0ثانیه خاموش )
صرفه جويی انرژی
دارد
بيشينه فشار ورودی کاری )(P1max
063mbar
زمان باز شدن
>1S
زمان بسته شدن
>1S
درجه حفاظت
IP60

اتصاالت
رزوهاي
)DN43(RP1 1/2
)DN03(RP2
مطابق استاندارد  EN 13226و ISO 1-7
فالنچ ها مطابق استاندارد  ISO7330و DIN1392-4
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نوع صافی
توري فلزي مطابق با ISIRI 6033

نقاط اندازهگيری فشار
از نقاط  4گانه با اتصال  G1/4براي نصب سويیچ فشار ،اندازه گیري فشار يا  ...استفاده
نمايید.
2

1

4

3

مثال کد سفارش
SET144
/RQ

نوع کاال
سريع بازشو ) + (Rامکان تنظیم ظرفیت )(Q
اندازه رزوه) * (RP2
فشار ورودي ( تا ( 063mbar
ولتاژ ورودي()~ 203V / 03-63Hz
وضعیت کنترل در حالت خاموش(عادي بسته)

/NC

کد سفارش

SET144/RQ/DN50/036/A230/NC

/DN50
/036
/A230

*در کد سفارش با توجه به اندازه لوله براي:
-

اتصال رزوهاي از

 DN43و DN03

استفاده شود.
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دستور العملها
اين دفترچه راهنما نحوه نصب ،اجرا و استفاده صحیح از اين کنترل را آموزش میدهد.
وجود اين دفترچه در مکانهايی که از اين محصول استفاده میشود الزامی میباشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص نصب ،تعمیر يا هر مورد ديگري که در دفترچه راهنما موجود نمیباشد ،میتوانید با واحد فنی
ستاک تماس بگیريد.
هشدار:



کنترل تنها بايد براي هدفی که ساخته شده است مورد استفاده قرار گیرد.



مشتري اجازه استفاده از سیالی به غیر از آنچه بیان شده را ندارد.



انتخاب ،نصب و نگهداري هر محصول بايد توسط افراد متخصص و پس از مطالعه دادههاي فنی و دستورالعملها انجام شود.



شرايط کنترل بايد در محدوده هاي تعیین شده روي برچسب محصول و مشخصات داده شده در اين راهنما باشد .مشتري مسئول عملکرد
صحیح ساير کنترلها به منظور حفظ محدودههاي مجاز میباشد.



در صورت نیاز به انجام تعمیرات يا تعويض قطعات ،تنها قطعات تايید شده توسط سازنده میتوانند استفاده شوند .در صورت استفاده از
قطعات متفرقه نه تنها ضمانت و پشتیبانی خاتمه میيابد بلکه احتمال اشکال در عملکرد کنترل نیز وجود دارد.



اگر کنترل در محیط باز نصب میشود الزم است تا سقفی به منظور حفاظت در مقابل باران و اکسیده شدن روي آن نصب گردد .سازنده
مسئولیتی در خصوص خسارات به وجود آمده در اثر استفاده نادرست را ندارد.



محصول تنها با برق تک فاز کار میکند و برق سه فاز به آن آسیب میرساند.



از واحد برق به عنوان اهرم براي نصب استفاده نشود.



از نصب محصول در نزديکی وسايلی که ممکن است از دماي باالي سیمپیچ آسیب ببینند ،خودداري شود.

مالحظات پيش از نصب


مسیر گاز بايد بسته شده و تا پايان تحت نظارت باشد.



دقت شود تمامی اجزا و لوله ها بايد تمیز و عاري از هرگونه جسم خارجی باشند.



اطمینان حاصل کنید فشار خط گاز کمتر از فشار بیشینه مشخص شده روي برچسب کنترل باشد.



در صورت استفاده از اتصال غیر استاندارد با رزوه موازي ،طول رزوه روي لوله بايد متناسب با طول رزوه کنترل باشد تا به قطعات داخلی
آسیب نزند.



براي اتصاالت فالنچی بايد از توازي فالنچها و متناسب بودن فضا با توجه ضخامت گازبندها اطمینان حاصل شود.



پیش از انجام هرگونه سیمکشی از قطع بودن برق اطمینان پیدا کنید.

نصب
کنترل را روي لوله يا هر وسیله ديگري که ثابت است و تکیه گاه مناسبی دارد ،بسته و آب بندي کنید .به عالمت جهت عبور گاز روي کنترل
توجه شود.
نصب فالنچ
به منظور فالنچدار کردن کنترل ،مشتري بايد هنگام خريد متناسب با اندازه  ،DNدو سري فالنچ  SET952را نیز سفارش دهد .هر سري از اين
محصول شامل يک فالنچ يکپارچه( 4 ،)131عدد پیچ  )136(M8همراه واشر ،يک عدد اورينگ( )130و يک عدد واشر گازبند( )132میباشد.
گشتاور مناسب براي محکم کردن پیچ هاي  03 N.m ،M8می باشد هنگام محکم کردن اين پیچ ها دقت شود اورينگ( )130از محل خود
خارج نشود .اين مجموعه شامل پیچ و مهره هاي  )137(M16براي نصب روي خط گاز نیست و در صورت نیاز بايد مجزا سفارش داده شود.
نصب کنترل فالنچدار
مراحل و نکاتی که هنگام نصب کنترل هاي فالنچ دار بايد مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
 )1کنترل روي لوله يا هر وسیله ديگري که ثابت است و تکیهگاه مناسبی دارد ،محکم شده و گاز بندي میگردد .واشر گازبند بايد بهطور کامل
بین فالنچها قرار گیرد.
 )2از واشر مناسب همراه مهرهها استفاده کنید.
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 )0پیچها نبايد يکجا تا آخر سفت شود .آنها را با نظمی که در تصوير پايین آمده محکم کنید .ابتدا همه
پیچها را به میزان  03%سپس  63%و در نهايت با گشتاور بیشینه کامال محکم نمايید .طبق استاندارد
 EN10611مقدار  03Nmگشتاور براي محکم کردن پیچهاي  M16مورد نیاز میباشد.
 )4پس از نصب بايد از عدم وجود نشتی در نقاط اتصال فالنچ به کنترل نیز اطمینان حاصل گردد.

مالحظات






کنترل هیچگاه به طور معکوس به نحوي که واحد برق آن به سمت پايین باشد ،نصب نشود.
محصول ترجیحاً عمودي ،در حالتی که واحد برق آن به سمت باال باشد نصب گردد .در بقیه
حاالت بايد از کارکرد صحیح کنترل اطمینان حاصل شود.
به منظور اطمینان از عدم انتقال تنش اضافی به کنترل پیشنهاد میشود از اتصاالت انعطاف پذير آکاردئونی فلزي استفاده شده تا کنترل
در مقابل انبساطهاي حرارتی ،ارتعاشات و انحرافات خط لوله ايمن گردد.
سیم تغذيه ورودي نبايد مستقیما به سیمپیچ متصل شود .اين کار بايد از طريق پايانه اتصال و برد موجود روي کنترل انجام شود.
در سیمکشی پايانه اتصال از سیم  0x1mm2با قطر روکش خارجی  9.0 - 0.0 mmو با سرسیم مناسب استفاده گردد .سیمها بايد داراي
حداقل ولتاژ مجاز  033 Vو حداقل دماي مجاز  73 Cباشند.



کنترل بايد از طريق پايانه ورودي يا از طريق لولهها به زمین متصل باشد (سیم ارت وصل باشد).



در صورت نیاز به تغییر زاويه استقرار جعبه برق ،اين امکان با شلکردن مهره( )11بهراحتی میسر است .در پايان کار مهره بايد محکم شود.



در صورتی که گلند( )0به سمتی بود که امکان آسیب رسیدن به سیم وجود دارد ،گلند و درپوش( )22را بازکرده و آنها را جابجا کنید.
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مثال نصب
کنترل هاي استفاده شده در تصوير زير عبارتند از:
 -1شیر برقی سريع

 -2شیر دستی

SET144/RQ

 -0فیلتر
SET252
 -0رگالتور
 -7شیر برقی تدريجی SET144/SQ

SET271

 -4شیر قطع سريع فشار بیشینه SET275

SET352X

 -6شیر اطمینان (تخلیه)

SET150

سيمکشی
)1
)2
)0
)4
)0

پیچهاي( )6را باز کنید و درب جعبه برق( )7را برداريد.گلند( )0را شل کنید.
سیمها را از گلند عبور دهید .طول مناسبی از سیم را براي اتصال به پايانه اتصال( ،)9وارد جعبه برق کنید.
سیمها را به پايانه اتصال به طور ايمن ببنديد .پايانه اتصال وسط(
تغذيه  203Vوصل کنید.
گلند( )0را با آچار  22محکم کنید.
پس از اطمینان از وجود واشر درب( )13را ببنديد.

) را به سیم ارت متصل کنید .دو پايانه اتصال ديگر را به منبع

2

0

1

4

0
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تنظيم نرخ جريان گاز(ظرفيت)
مهره( )11را باز کنید .بوسیله آچار آلن  0mmپیچ تنظیم( )10را تا ايجاد ظرفیت مطلوب در جهت مورد نظر بچرخانید .در پايان از وجود
اورينگ( )12در محل خود مطمئن شده و مهره ( )11را محکم نمايید.

تعمير و نگهداری
توجه :در صورتی که سیمپیچ يا برد الکترونیکی نیاز به تعويض دارد:



قبل از انجام هر کاري از قطع بودن برق اطمینان حاصل شود.



سیمپیچ معموال به دلیل اتصال دائم به برق داغ میباشد .پیشنهاد میشود اگر محصول بیش از  23دقیقه در حال کار بوده است ،بعد از
خاموش کردن ،صبر کنید تا خنک شود و يا با دستکش اقدام به باز کردن آن نمايید.

تعويض صافی
توجه :قبل از بازديد داخل کنترل حتما:
 )1جريان گاز را از باالدست قطع کنید.
 )2مطمئن شويد گاز داخل کنترل حبس نشده باشد.
 )0با توجه به وزن واحد برق توصیه میشود که قبل از شروع کار با رعايت دستورالعمل مربوطه آن را باز کنید.
به منظور تعويض صافی :
 )1پیچهاي کفی( )19را باز کرده و کفی( )2را برداريد.
 )2صافی( )0را بیرون کشیده و بازديد کنید .بوسیله باد آن را تمیز کنید .در صورت نیاز آن را تعويض کنید.
 )0اورينگ گازبندفرم( )23را بازديد و در صورت نیاز آن را تعويض کنید .در پايان از قرار گرفتن اورينگ درب در محل خود اطمینان يابید.
 )4کفی( )2را سوار کرده وپیچ ها را محکم کنید .مراقب باشید که اورينگ( )23آسیب نبیند.
 )0پیچ ها را تا حداکثر گشتاور  4.0 N.mسفت کنید ( با تلرانس  -10درصد) .بهتر است در هنگام بستن از ترکمتر استفاده شود.
توجه :پس از نصب ،از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.

تعويض واحد برق (مجموعه سیم پیچ و برد الکترونیک)
)1
)2
)0
)4
)0

مهره( )11را با آچار  00باز کنید.
اورينگ( )12را خارج نمايید.
واحد برق را به سمت باال کشیده و از محل خود بیرون بیاوريد.
اکنون میتوانید واحد برق را تعويض کنید.
بعد از جاگذاري کامل واحد برق مهره درپوش را محکم کنید.

هنگام سوار کردن از وجود اورينگ( )21زير واحد برق و اورينگ( )12روي واحد برق مطمئن شويد.
0

2

1
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4

0

تعويض برد الکترونيکی
 )1پیچهاي( )6را باز کنید و درب جعبه برق( )7را برداريد.گلند( )0را شل کنید.
 )2پیچهاي پايانه اتصال ورودي( )9را باز کرده و سیم هاي درون آن را بیرون بکشید.
 )0با آچار  0مهره( )14روي برد الکترونیک را باز کرده ،همراه با واشر( )10خارج کنید.
 )4برد الکترونیک( )16را با دقت خارج کنید .مواظب باشید برد از پشت ،به سیم پیچ متصل است .پیچ هاي پايانه اتصال خروجی( )17را
باز کنید و دو سیم اتصال( )10را آزاد کنید.
 )0برد جديد را جايگزين کرده و سیم هاي اتصال( )10را به پايانه اتصال خروجی( )17آن وصل کنید.
 )6مراحل  0تا  0بخش سیمکشی را انجام دهید.
توجه :مراقب باشید دو سیم اتصال( )10آسیبی نبیند .به ترتیب برد جديد ،واشر دندانهدار و مهره را در محل خود ببنديد.
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P1 Max : 063 mbar

شماره 99144 :

SET411/RQ/DN14,DN50

ويرايش

31-2

صفحه 11 :از 11

جابهجايی ،انبارش و مصرف
 هنگام جابهجايی مراقب باشید کنترل ضربه نخورد و دچار لرزشهاي شديد نشود.
 اگر بر روي بخشی از کنترل هرگونه عملیات سطحی(مثل رنگ ،نشانه گذاري و )..انجام شده است مراقب باشید آسیبی به آن وارد نشود.
 دماي محیط براي جابهجايی يا انبارش بايد در محدوده مجاز روي برچسب کنترل باشد.

 اگر کنترل بعد از جابهجايی بالفاصله نصب نمیگردد ،الزم است در محیطی تمیز و خشک نگهداري شود.
 در رطوبت باال الزم است از خشککن يا وسايل گرم کننده براي جلوگیري از تولید شبنم استفاده شود.

ضمانت
ضمانت از تاريخ تولید به مدت  24ماه است .اين ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعويض میشود .خريدار میتواند از
طريق نشانی ارتباطی داده شده در بسته بندي کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطالع دقیقتر حاصل نمايد .همچنین اين محصول
مشمول  121ماه خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی است.
آسیبهاي ناشی از:



عدم رعايت الزامات شرح داده شده در اين راهنما؛



استفاده نادرست و عدم رعايت مقررات مرتبط با نصب؛

 دست کاري ،اصالح و استفاده از قطعات يدکی غیر اصلی
تحت پوشش ضمانت نخواهد بود .همچنین ضمانت شامل خساراتی که ناشی از تعمیر و نگهداري نادرست و کاربري اشتباه نخواهد شد.

بيمه
اين کنترل مشمول  61ماه بيمه مسئوليت مدنی از تاريخ تولید است.
محدوده مکانی خدمات ضمانت ،پشتيبانی و بيمه
ضمانت ،پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوري اسالمی ايران است .بديهی است در موارد صادراتی مقررات در توافقنامه با مشتري بصورت
خاص منعکس میگردد.

استعالم اصالت کاال و وضعيت بيمه
میتوانید از طريق لینک  ، https://www.setaak.com/fa/igc-faبا استفاده از سريال يا بارکد محصول از اصالت کاال و وضعیت بیمه
محصول خريداري شده اطالع يابید.

برچسب کنترل

RQ DN50

SO-1130

برچسب نصب شده روي کنترل شامل موارد زير است:
 )1نام و نشان تجاري
SET144/RQ/DN50/036/A230/NC
 )2کد سفارش محصول
 )0ولتاژ تغذيه و درجه حفاظت IP65-230V/50-60Hz 82/25 VA
Acc.to.ISIRI6800 CI.A Gr.2
 )4مطابق با استاندارد
P1max = 360 mbar
 )0حداکثر فشار ورودي مجاز
T : -20 ... 60 C
 )6محدوده دمايی مجاز
(هفته بیستم سال 140120 )1431
 )7تاريخ تولید
3311700000007
 )0کد کاال
SO-1130
 )9کد بوبین
م638898800
 )13کد شناسايی استاندارد
10001517
 )11شماره تلفن استعالم استاندارد محصول
 )12رمزينه دريافت اطالعات کابردي

65

82/25 VA

3311700000007

در صورت وجود ابهام يا سوال با واحد مهندسی فروش تماس بگیريد.
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