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شرح
رگالتور قفل شونده فشار گاز  SET252يا رگالتور فیلتردار SET252/F

در دامنه فشارهاي ورودي تا 1/5 – 0 bar ، 511 mbar
و  0 - 2barقابل استفاده است.
دارای نشان استاندارد ملی ايران  INSO 7126 -0تا فشار ورودي 511 mbar
مطابق با استاندارد

 EN88 -0تا فشار ورودي 511 mbar

مطابق با استاندارد

 EN88 -2براي فشار ورودي1/5 - 2 bar

طبقهبندی
براي فشار ورودي تا  : ( INSO 7126-0) 511mbarرده  - Aگروه 2
براي فشار ورودي : ( EN 88 -2) 1/5 – 2bar

رده دقت  - AC21رده فشار قفل  - SG01گروه 2

دامنه دما
 -05 Cتا 71 C

نوع گاز
گاز طبیعی ،گاز مايع ،هوا ،گاز شهري
اتصاالت
رزوهاي
)DN01(RP0 0/2
)DN51(RP2
مطابق استاندارد  EN 01227و ISO 6-0
فالنچ ها مطابق استاندارد  ISO6115و DIN0192-0

حداکثر فشار ورودی کاری )(P1
دامنه  : 1تا 511 mbar
دامنه 1/5 - 0 bar : 2
دامنه bar : 3

0-2

برای رگالتور فيلتردار SET252/F

51 µm

صافی :
مساحت صافی :
غبارگيری فيلتر :

(ساير صافی ها طبق سفارش)

05711mm2
مطابق با استاندارد EN669

جنس صافی از الياف مواد مصنوعی
طبقه بندی بازده ( M5 :طبق )EN669 – 2102
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دامنه فشار خروجی  P2و انتخاب فنر
)P1(bar
0/5 – 1

کد فنر

رنگ

1 - 2

SO16/29x115/140

نارنجي

-

SB20/29x140/160

آبي

11 - 20

SG20/29x140/130

سبز

15 - 25

SR22/29x140/135

قرمز

25 - 31

SD25/29x150/140

سياه

31 - 00

SY25/29x150/180

زرد

11 - 55

SS30/29x140/180

نقره اي

55 - 110

SW35/29x125/140

سفيد

00 - 200

تا 0/5
8 - 00

-

P2
)(mbar

محلهای انتخابی نافی اندازهگيری فشار
موقعیت  0گزينهي کارخانه میباشد.

▲ديد از باال(نما شماتیک است)
مثال کد سفارش
SET252

نوع کاال
با فیلتر
اندازه رزوه) (RP2

/F
/DN50

فشار ورودي* (تا )511 mbar

/05

نافی اندازه گیري فشار در موقعیت 0

/3358
/T4

کد سفارش

SET252/F/DN50/05/3358/T4

فشار خروجی ()00 -58 mbar

* براي
 فشار ورودي فشار ورودي فشار ورودياستفاده شود.

تا 511 mbar
1/5 – 0 bar
0 – 2 bar

کد 05
کد 1
کد 2
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دستورالعملها
اين دفترچه راهنما نحوه نصب ،اجرا و استفاده صحیح از اين محصول را آموزش میدهد.
وجود اين دفترچه در مکانهايی که از اين محصول استفاده میشود الزامی میباشد.
در صورت نیاز به هرگونه اطالعات در خصوص نصب ،تعمیر يا هر مورد ديگري که در دفترچه راهنما موجود نمیباشد ،میتوانید با واحد فنی
ستاک تماس بگیريد.
مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم بند ( 6-2-11-11گزيده)
تجهیزات تقلیلدهنده فشار بايد طوري نصب شوند که در برابر صدمات خارجی محفوظ باشند .محل نصب بايد به صورت مستقیم با فضاي آزاد
در ارتباط باشد ،در صورت عدم وجود ارتباط مستقیم با فضاي آزاد ،بايد مسیر تخلیه (ونت) با قطر مناسب به فضاي باز لولهکشی شود تا تخلیه
گاز ناشی از افزايش فشار بدون خطر باشد .هم چنین پیش بینیهاي الزم براي جلوگیري از ورود آب ،حشرات و اشیاء خارجی به داخل مسیر
به عمل آيد .اتصال مسیر تخلیه به مجراي دودکش دستگاهها به هیچ وجه مجاز نمیباشد.
هشدار:


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



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



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



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




در صورت نیاز به انجام تعمیرات يا تعويض قطعات ،تنها قطعات تايیدشده توسط سازنده میتواند استفاده شود .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 شده است 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 ندارد.

مالحظات پيش از نصب


قبل از شروع نصب ،مسیر گاز بايد بسته شده و تا پايان تحت نظارت باشد.



به عالمت جهت عبور گاز روي بدنه توجه شود.



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



هر نوع درپوش محافظ که با هدف نگهداري در زمان انبارش اضافه شده است بايد برداشته شود.



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



در هنگام نصب کنترل در خط گاز از محل قرارگیري فنر(بوقی) به عنوان اهرم استفاده نشود.






در صورت استفاده از اتصال غیر استاندارد با رزوه موازي ،طول رزوه شده روي لوله بايد متناسب با طول رزوه روي محصول باشد تا به
قطعات داخلی کنترل آسیب نزند.
براي اتصاالت فالنچی بايد از هممحوري و توازي فالنچها و متناسب بودن فضا با توجه ضخامت گازبندها اطمینان حاصل شود تا از وارد
آمدن تنشهاي مکانیکی ناخواسته به بدنه کنترل جلوگیري شود.
بهطورکلی بهتر است به توصیههايی که باعث جلوگیري از اتفاقات ناخواسته میشود توجه شود .براي مثال :بازرسی منظم ساالنه و
پیش بینی هدايت گازهاي منتشر شده احتمالی از طريق اگزوزهاي مناسب به خارج.
در شرايط خاص مانند مکان هاي فاقد تهويه ،ضعیف بودن بازرسی هاي دورهاي يا مجاورت خط گاز با تجهیزات پر خطر نظیر دستگاههاي
جوش و قوس الکتريکی که میتواند باعث آسیبهاي جبران ناپذير گردد ،الزم است شرايط مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تمهیدات
الزم بر قرار شود و از تطبیق محصول و استانداردهاي آن با شرايط اطمینان حاصل شود.
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نصب
کنترل را روي لوله يا هر وسیله ديگري که ثابت است و تکیهگاه مناسبی دارد ،بسته و آب بندي کنید .به عالمت جهت عبور گاز روي کنترل
توجه شود.
اين کنترل صرفا در نزديکی وسايل ديگر و در صورت پارگی ديافراگمهاي عملیاتی و محافظ میتواند منشاء خطر قلمداد گردد .در اين شرايط
شیر ،منبع انتشار مداوم گاز از محل درپوش تنفس ( )07خواهد بود.
در شرايط بحرانی (مکانهاي فاقد تهويه ،فاقد حفاظت با آشکارساز گاز ،ضعیف بودن بازرسی هاي دورهاي) خصوصا مجاورت با تجهیزات پرخطر
نظیر دستگاههاي مستعد تولید جرقه مثل جوش ،قوس الکتريکی و ...الزم است وضعیت ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تمهیدات الزم برقرار
شود و از تطبیق محصول با شرايط اطمینان حاصل شود .در هر حال همواره بهتر است به توصیههايی که باعث دوري از اتفاقات ناخواسته میشود
توجه کرد .براي مثال :بازرسی منظم ساالنه و پیشبینی هدايت گازهاي منتشر شده احتمالی از محل تنفس ديافراگمها بوسیله اگزوزهاي مناسب
به خارج.
براي ايمنی بیشتر در محیطهاي خاص پیشنهاد میشود مسیر تنفس ديافراگم تا بیرون از محل لولهکشی شود .اين کار بايد با برداشتن درپوش
تنفس( )07و نصب لوله اگزوز بهجاي آن ،روي اتصال  G1/4صورت پذيرد.
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( 0 ،)010عدد پیچ  )017(M8همراه واشر ،يک عدد اورينگ( )010و يک عدد واشر گازبند( )012میباشد.
گشتاور مناسب براي محکم کردن پیچ هاي  25 N.m ،M8می باشد هنگام محکم کردن اين پیچ ها دقت شود اورينگ( )010از محل خود
خارج نشود .اين مجموعه شامل پیچ و مهره هاي  )016(M16براي نصب روي خط گاز نیست و در صورت نیاز بايد مجزا سفارش داده شود.
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نصب کنترل فالنچدار
مراحل و نکاتی که هنگام نصب کنترل هاي فالنچ دار بايد مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
 )0کنترل 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.
 )0پیچها نبايد يکجا تا آخر سفت شود .آنها را با نظمی که در تصوير پايین آمده محکم کنید .ابتدا
همه پیچها را به میزان  01%سپس  71%و در نهايت با گشتاور بیشینه کامال محکم نمايید .طبق
استاندارد  EN00700مقدار  51Nmگشتاور براي محکم کردن پیچهاي  M16مورد نیاز میباشد.
 )0پس از نصب بايد از عدم وجود نشتی در نقاط اتصال فالنچ به کنترل نیز اطمینان حاصل گردد.
مالحظات


محصول ترجیحاً در حالتی نصب شود که بوقی(محل قرارگیري فنر تنظیم) به سمت باال باشد.
در بقیه حاالت نصب بايد از کارکرد صحیح کنترل اطمینان حاصل گردد.



دقت شود در هنگام نصب ،ذرات و پلیسه فلزات درون محصول وارد نشود.



پس از نصب ،از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.
هنگام نصب و راه اندازي ،عیب يابی يا پس از تعمیرات ،الزم است تاثیر نوسانات فشار گاز ورودي با اندازهگیري فشار گاز خروجی از طريق



نافی اندازه گیري فشار در خروجی رگالتور بررسی گردد .براي مصرف کنندههاي مدوالر يا دو ظرفیتی اين کار بايد در حداقل و حداکثر
ظرفیت انجام شود.


هنگام تست نشتی لولهکشی مراقب باشید تا بر اثر افزايش فشار ،رگالتور آسیب نبیند.

مثال نصب
کنترل هاي استفاده شده در تصوير زير عبارتند از:
-1رگالتور
 -2شیر دستی
 -0فیلتر

SET252

 -0شیر قطع سريع فشار بیشینه

SET275

SET271

 -5شیر اطمینان(تخلیه)

SET150

SET352X

تعمير و نگهداری
هشدار :عملیات نصب و تعمیر و نگهداري و تنظیم بايد توسط افراد متخصص و ماهر انجام پذيرد.
توجه :قبل از شروع ،مسیر گاز بايد بسته شده و تا پايان تحت نظارت باشد .همچنین از عدم حبس گاز فشرده در مسیر اطمینان حاصل کنید.

بازديد فيلتر و سوپاپ
 -0پیچ هاي کفی ( )10را باز کنید و آن را برداريد.
 -2وضعیت سالمت مجموعه سوپاپ ( )21و نشیمنگاه آن را بررسی نمايید.
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 -0قفسه فیلتر ( )18را از رگالتور خارج نموده فیلتر ( )16را از آن جدا کرده و در صورت نیاز آن را تعويض کنید .سپس به دقت در محل خود
قرار دهید .قبل از بستن کفی ( )10مطمئن شويد قفسه فیلتر دقیقا در شیار تعبیه شده روي بدنه ( )10قرار گرفته و اورينگ ( )22سالم بوده و
در محل صحیح خود قرار گرفته باشد.
 -0پس از انجام کار ،از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.

بازديد ديافراگم ها
 -0در پوش پیچی ( )01و پیچ تنظیم ( )19را باز نمايید تا فشار از روي فنر تنظیم برداشته شود(حتما اين کار پیش از بقیه مراحل انجام شود).
سپس پیچ هاي بوقی ()12را باز کنید و آن را برداريد.
 -2ديافراگم محافظ ( )17را برداشته و آن را بازديد نمايید.
 -0با باز کردن مهره مرکزي صفحه ديافراگم ( )06آزاد شده و ديافراگم عملیاتی ( )15را میتوانید خارج نموده و بررسی نمايید .توجه نمايید
هنگام باز کردن مهره مرکزي و بستن آن ،با دست ديگر از چرخش ديافراگم ( )5و صفحه ديافراگم ( )06جلوگیري نمايید.
 -0پس از بازديد و در صورت لزوم تعويض ديافراگمها مراحل سوار کردن قطعات به دقت و بر خالف باز کردن آنها صورت پذيرد.
 -5پس از اتمام کار از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.

تنظيم رگالتور
 -0قبل از شروع مطمئن شويد فشار خروجی مورد نظر در دامنه فشار خروجی نوشته شده روي برچسب رگالتور وجود دارد و از فنر مناسب
استفاده شده است.
 -2درپوش پیچی ( )01را برداريد .پیچ تنظیم ( )19را تا حد باالي بوقی ( )12باز نمايید.
 -0گاز با فشار ورودي کافی درحداکثر ظرفیت مورد نیاز مصرفکننده از رگالتور عبور داده شده و همزمان پیچ تنظیم ( )19در جهت افزايش
فشار تا رسیدن به فشار خروجی مورد نظر بسته شود.
 -0براي اندازهگیري فشار میتوان از نافی اندازهگیري ( )00در صورت وجود استفاده کرد.

انتخاب رگالتور
انتخاب رگالتور موضوع مهمی است که قبل از آن بايد موارد زير مشخص شود:
 فشار ورودي رگالتور ( )P1يا همان فشار موجود در شبکه توزيع فشار خروجی رگالتور ( )P2مورد نیاز براي تامین بیشینه ظرفیت مصرف کننده بیشینه ظرفیت مصرف کننده ()Qبیشینه فشار ورودي بايد در دامنه فشار ورودي مجاز رگالتور باشد .همچنین فشار خروجی مطلوب با انتخاب فنر مناسب از جدول فنرهاي
رگالتور پوشش داده میشود .حال با استفاده از نمودار افت فشار -ظرفیت و بیشینه ظرفیت مصرف کننده ،افت فشار ( )∆Pمحاسبه میشود .اين
مقدار ( )∆Pبايد کمتر از تفاضل فشار ورودي  P1و فشار خروجی  P2باشد .به عبارت ديگر بايد نامعادله زير برقرار باشد:
P1- P2 > ∆P
تذکر :اگر فشار ورودي داراي نوسان است مالک در نامعادله فوق کمینه ( )P1است .بايد در نظر داشت اختالف ناچیز يا تساوي دو طرف نامعادله
میتواند باعث افت کیفیت و عدم تثبیت فشار خروجی ( )P2شود .از طرف ديگر در صورتی که اختالف در طرف نامعادله خیلی زياد باشد شايد
بتوان از رگالتور با  DNکوچکتر استفاده کرد و يا فشار خط گاز را کاهش داد.

خارج از عمل
 -0درپوش پیچی ( )01را برداريد .پیچ تنظیم ( )19و فنر ( )02را برداريد .به جاي فنر از يک قطعه استوانهاي به قطر خارجی 25 mmيا کمی
کمتر و طول حدود  011 mmاستفاده نمايید.
 -2پیچ تنظیم ( )19را با حداقل گشتاور روي آن ببنديد ،بنحوي که امکان حرکت طولی از آن گرفته شود .دقت کنید گشتاور بیش از حد
باعث صدمه ديدن کنترل میشود.

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.
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دماي محیط براي جابهجايی يا انبارش بايد در محدوده مجاز روي برچسب کنترل باشد.



اگر کنترل بعد از جابهجايی بالفاصله نصب نمیگردد ،الزم است تا در محیطی تمیز و خشک نگهداري شود.



در رطوبت باال الزم است از خشککن يا وسايل گرمکننده 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 جعبه کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطالع دقیقتري حاصل نمايد .همچنین اين محصول مشمول
 121ماه خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی است.
آسیبهاي ناشی از:


استفاده نادرست؛



عدم رعايت الزامات شرح داده شده در اين راهنما؛



عدم رعايت مقررات مرتبط با نصب؛

 دستکاري ،اصالح و استفاده از قطعات يدکی غیر اصلی؛
تحت پوشش ضمانت و بیمه نخواهد بود .همچنین ضمانت و بیمه شامل خساراتی که ناشی از تعمیر و نگهداري نادرست و کاربري در غیر از جاي
خود ،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
برچسب نصب شده روي کنترل شامل موارد زير است:
SET252/F/DN50/05/3358/T4
 )0کد سفارش محصول
P1 : 1/5 – 0 bar
 )2دامنه فشار ورودي
P2 : 00 – 58 mbar
 )0دامنه تنظیم فشار خروجی
Pmax : 0 bar
 )0بیشینه فشار پايداري ورودي
T : -05 ... 71 C
 )5محدوده دما محیط
Acc.to :EN88-2 CL.A Gr.2
 )7استاندارد
(هفته 20ام سال 140123 )0010
 )6تاريخ تولید
3311700000151
 )8کد کاال
 )9رمزينه دريافت اطالعات کابردي

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