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شرح
فالنچ  SET952با هدف تبديل محصوالت رزوه اي  DN 01,51به يک کنترل فالنچی
طراحی شده است .نصب آن به سادگی با  0پیچ  M8امکان پذير میباشد .اين فالنچ
مخصوص کنترلهاي ستاک بوده و شامل يک فالنچ يکپارچه 0 ،عدد پیچ  M8همراه
واشر ،يک عدد اورينگ و يک عدد واشر گازبند میباشد .براي تبديل يک کنترل رزوهاي
به فالنچی الزم است دو سري از اين نوع فالنچ سفارش داده شود.
استحکام و نشتی مطابق استاندارد ملی ايران

( INSO99012گروه )9
EN01600

مطابق با استاندارد
دامنه دما
 -05 Cتا 61 C
اتصاالت
DN 01
DN 51
فالنچ ها مطابق استاندارد  ISO 2115و DIN 0199-0

مثال کد سفارش
نوع کاال
اندازه اتصال

SET952
/DN40

کد سفارش

SET952/DN40

دستور العملها
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 يا هر مورد ديگري که در دفترچه راهنما موجود نمیباشد ،میتوانید با واحد فنی ستاک
تماس بگیريد.
هشدار:


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



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



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.



به منظور اطمینان از عدم ايجاد هر گونه تنش مکانيکی که باعث تخريب میشود پیشنهاد میگردد از اتصاالت انعطافپذير(مثال آکاردئونی
فلزي) در ورودي استفاده شود .اين اتصاالت خط گاز را را در مقابل انبساطهاي حرارتی ،ارتعاشات و انحرافات و حتی نشست زمین در دراز
مدت ايمن میگردانند.



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.

نحوه فالنچ دار کردن کنترلها
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  )016(M8همراه واشر ،يک عدد اورينگ( )011و يک عدد واشر گازبند( )019میباشد.
گشتاور مناسب براي محکم کردن پیچ هاي  95 N.m ،M8میباشد .هنگام محکم کردن اين پیچ ها دقت شود اورينگ( )011از محل خود خارج
نشود .اين مجموعه شامل پیچ و مهره هاي  )012(M16براي نصب روي خط گاز نیست و در صورت نیاز بايد مجزا سفارش داده شود.
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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.
 )9از واشر مناسب همراه مهرهها استفاده کنید.
 )1پیچها نبايد يکجا تا آخر سفت شود .آنها را با نظمی که در تصوير پايین آمده محکم کنید .ابتدا همه
پیچها را به میزان  11%سپس  61%و در نهايت با گشتاور بیشینه کامال محکم نمايید .طبق استاندارد
 EN01600مقدار  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.
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مثال نصب
کنترلهاي استفاده شده در تصوير زير عبارتند از:
 -1فالنچ

SET952

 -9اتصال آکاردئونی
 -1شیر دستی
 -0فیلتر

SET271

 -5شیر قطع سريع فشار بیشینه

SET275

 -6رگالتور

SET252

 -2شیر اطمینان(تخلیه)

SET150

SET352X

ضمانت
ضمانت از تاريخ تولید به مدت  22ماه 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.
آسیبهاي ناشی از:



استفاده نادرست؛



عدم رعايت الزامات شرح داده شده در اين راهنما؛



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 در غیر از جاي خود نخواهد
شد.
محدوده مکانی خدمات ضمانت و پشتيبانی
ضمانت و پشتیبانی محدود به کشور جمهوري اسالمی ايران است .بديهی است در موارد صادراتی مقررات در توافقنامه با مشتري بصورت خاص
منعکس میگردد.

برچسب کنترل
برچسب نصب شده روي کنترل شامل موارد زير است:
 )0نام و نشان تجاري
 )9کد سفارش محصول

SET952/DN50

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