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شرح
فیلترهاي گاز  SET3… /DN15,…,DN100در دو نوع
با فشار کاري حداکثر  2 barو  5 barطراحی شدهاند.
دارای نشان استاندارد ملی ايران  INSO 00122تا DN 101
الزامات عمومی مطابق با استاندارد

EN11611

استحکام
گروه 2

دامنه دما
 -05 Cتا 09 C

نوع گاز
گاز طبیعی ،گاز مايع ،هوا ،گاز شهري

اتصاالت
رزوهاي
)DN05(RP0/2
)DN29(RP3/4
)DN25(RP0
)DN49(RP00/2
)DN59(RP2
مطابق با  EN 09220و ISO 7 – 0

فالنچی
DN05
DN09
DN099

فالنچها مطابق با ISO 7995 - PN 00

حداکثر فشار ورودی کاری
نوع  : 0تا 2 bar
نوع  : 2تا 5 bar

مشخصات صافی
صافی ( 59 µm :ساير صافی ها طبق سفارش)
غبارگيری فيلتر  :مطابق با استاندارد EN770

جنس صافی از الياف مواد مصنوعی
طبقه بندی بازده ( M5 :طبق )EN770 – 2902
بازده غباراتمسفريک (طبق 59 - 55% :)Ashrae 52/0 – 0002
05%
بازده گیراندازي (طبق :)Ashrae 52/0 – 0002
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محلهای انتخابی نافی اندازه گيری فشار
براي فیلترها تا اندازه  DN59موقعیت  4گزينهي کارخانه میباشد.
براي فیلترهاي فالنچدار موقعیت  3و  4گزينهي کارخانه میباشد.

2

0

4

3



▲ديد از باال(نما شماتیک است)
)(Kg

(ارتفاع × عرض × طول)

مساحت صافی
فیلتر )(mm2

اتصال

قطر نامی

9/23

05 × 05 × 40

0599

Rp 3/4

DN 29

Rp 0/2

DN 05

9/44

029× 04 × 70

4499

Rp 3/4
Rp 0

DN 29
DN 25

0/2

009 × 040 × 07

00599

Rp 0 0/2

DN 49

Rp 2

DN 59

0/7

009 × 040 × 000

29999

0/7

309 × 209 × 000

37599

0/5

309 × 209 × 000

37599

PN 16
ISO 7005
DIN EN 1092-19

DN 09

09/0

359 × 205 × 220

75999

PN 16
ISO 7005
DIN EN 1092-19

DN 099

وزن

ابعاد

)(mm

نوع فیلتر

SET125

SET151

SET110

Rp 0 0/2

DN 49

Rp 2

DN 59

PN 16
ISO 7005
DIN EN 1092-19

DN05

SET111

SET111
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مزايا و ويژگیهای فيلتر با صافی قوسی
 استفاده از قوسی با مساحت زياد باعث میشود تا کارايی آن در دراز مدت بدون نیاز به تمیز کردن يا تعويض صافی حفظ شود.
 مساحت زياد صافی باعث کاهش افت فشار و دستیابی به ظرفیت عبور گاز بیشتر میگردد.

 قوس بیرونی صافی به سمت ورودي باعث استحکام و فرونريختن آن در برابر سرعت باالي گاز میشود.

 قوس صافی با توجه به زائده هاي موجود روي بدنه در دو سر صافی اجازه عبور ذرات از اين قسمت را نداده و بهترين شرايط را براي
گیراندازي ذرات ايجاد میکند.
 در فیلترهاي با نافی اند ازه گیري فشار ،تشخیص میزان گرفتگی صافی در حین مصرف امکان پذير است.

 فیلتر ستاک طبق الزامات استاندارد  INSO22097تولید و با  0/5برابر فشار کاري مورد آزمون نشتی قرار گرفته است.
 دو سال ضمانت ،بیمه محصول و پشتیبانی قطعات يدکی از ويژگیهاي همهي محصوالت ستاک است.

مثال کد سفارش
SET352X
/DN50

نوع کاال
اندازه اتصال) (RP2
بیشترين فشار کاري )( 5 bar
نافی اندازه گیري فشار در موقعیت 3و4

/5
/T34

کد سفارش

SET352X/DN50/5/T34
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1000

100

)Q(Nm³/h)(NG

10

1

1
شماره

تهيه و تنظيم  :خامسی پور

موضوع بازنگري

تاريخ بازنگري

تاييد کننده  :علوي

تاريخ  :مرداد 0490

تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET3..-4

 5 barوP1 Max : 2

شماره 00399 :

SET3,,,/DN15,…,DN110

صفحه 6 :از 11

ويرايش

90-2

1
شماره

تهيه و تنظيم  :خامسی پور

موضوع بازنگري

تاريخ بازنگري

تاييد کننده  :علوي

تاريخ  :مرداد 0490

تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET3..-4

 5 barوP1 Max : 2

شماره 00399 :

SET3,,,/DN15,…,DN110

صفحه 2 :از 11

ويرايش

90-2

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.
هشدار:


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



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



شرايط فیلتر 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 فیلتر نیز وجود دارد.
اگر فیلتر 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.



مطمئن شويد محصول انتخاب شده ،متناسب با فشار خط باشد.



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.

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.



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



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.



برای 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.
عملکرد فیلتر مستقل از وضعیت نصب آن است ولی افقی بودن آن در بازدهی باالتر و دوام صافی میتواند موثر باشد .همچنین به در
دسترس بودن نافی اندازه گیري فشار(در صورت وجود) دقت شود.

نصب
فیلتر را روي لوله يا هر وسیله ديگري که ثابت است و تکیهگاه مناسبی دارد ،بسته و گازبندي کنید .به عالمت جهت عبور گاز روي کنترل توجه
شود.
نصب فالنچ()DN 25
به منظور فالنچ دار کردن کنترل ،مشتري بايد هنگام خريد متناسب با اندازه نامی ،فالنچ گردان  SET950و واسطه  SET951را نیز سفارش
دهد .فالنچ بصورت صحیح در جاساز خود روي واسطه سوار شده و سپس با کمک سوراخ جانبی تعبیه شده روي واسطه تا رسیدن به سطح
نشیمن روي کنترل بسته میشود .به منظور گازبندي رزوهها می توان از چسب گاز بند الکست  0030و براي گازبندي فالنچها با يکديگر از
چسب واشرساز الکست  3247استفاده کرد .اين چسبها از انواع راحت بازشونده بوده و آسیبی به کنترل وارد نمینمايند .توجه شود اگر محل
چسب زنی کامال چربیزدايی شود استحکام اتصال باالتر میرود.
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نصب فالنچ()DN 59,49
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 ،)090عدد پیچ  )090(M8همراه واشر ،يک عدد اورينگ( )093و يک عدد واشر گازبند( )092میباشد.
گشتاور مناسب براي محکم کردن پیچ هاي  25 N.m ،M8می باشد هنگام محکم کردن اين پیچ ها دقت شود اورينگ( )093از محل خود
خارج نشود .اين مجموعه شامل پیچ و مهره هاي  )097(M16براي نصب روي خط گاز نیست و در صورت نیاز بايد مجزا سفارش داده شود.
مراحل و نکاتی که هنگام بستن کنترل 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 بطور کامل
بین فالنچها قرار گیرد.
 )2اگر بعد از نصب هنوز فاصله اضافی بين فالنچها وجود دارد يا فالنچها موازی نيستند ،از محکم کردن بیش از حد پیچها خودداري
گردد .اين مشکل بايد بررسی و بطور اصولی مرتفع گردد.
 )3از واشر مناسب همراه مهرهها استفاده کنید.
 )4پیچها نبايد يکجا تا آخر سفت شود .آنها را با نظمی که در تصوير پايین آمده محکم کنید .ابتدا همه
پیچها را به میزان  39%سپس  09%و در نهايت با گشتاور بیشینه کامال محکم نمايید .مقدار گشتاور مورد
نیاز براي محکم کردن پیچها طبق استاندارد  EN03000براي  DN49و  59 Nm ، DN59میباشد.
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مثال نصب
کنترل هاي استفاده شده در تصوير زير عبارتند از:
SET352
 -0فیلتر
 -2اتصال آکاردئونی
SET271
 -3شیر دستی

 -4شیر قطع سريع فشار بیشینه SET275
SET252
 -5رگالتور
SET150
 -0شیر اطمینان(تخلیه)

تعمير و نگهداری
تعويض فيلتر
 -0قبل از هر اقدامی از عدم حبس گاز فشرده در شبکه(مدار) اطمینان حاصل شود.
 -2پیچها( )90را باز کنید.
 -3پس از برداشتن کفی( ،)92صافی( )93همراه با قفسه( )94خارج شود.
 -4صافی قابل شستوشو نمیباشد و در صورت لزوم تعويض گردد.
 -5براي سوار کردن از استقرار صافی در قفسه و استقرار قفسه در جاي خود مطمئن شويد بطوريکه کفی( )92براحتی در جاي خود قرار گیرد.
از استقرار صحیح اورينگ( )95در محل خود اطمینان حاصل شود.
 -0پس از انجام کار از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.
نحوه انتخاب فيلتر
براي تعیین اندازه مناسب فیلتر بايد به نمودار ظرفیت-افت فشار مراجعه شود .پیشنهاد میشود قبل از انتخاب فیلتر مثال زير مطالعه گردد.
مثال :فرض کنید ظرفیت مورد نیاز مصرف کننده  299 m3/hباشد.چنانچه فشار گاز عبوري از فیلتر  3 barباشد ،براي تبديل فشار بايد از
فرمول زير استفاده شود.
( )299 m3/hظرفیت مورد نیاز مصرف کننده = Qn

( )59 m3/hظرفیت بدست آمده در فشار  0بار = Qd
200

𝑛𝑄

Qd = 𝑃𝑖+1 = 3+1 = 50 m3/h
حداکثر دبی گاز عبوري بر حسب  m3/hدر حالتی که سرعت گاز  29 m/sباشد.
DN82

DN12

DN52

DN01

DN02

DN11

309

045

02

30

23

03

مقدار  Qdبدست آمده در جدول فوق بین  DN25و  DN49است بنابراين  DN49اندازه مناسب است .سپس به نمودار ظرفیت-افت فشار
مراجعه کرده و مقدار  59 m3/hدر محور ظرفیت مشخص میشود .سپس يک خط عمودي از آن نقطه ترسیم و تا منحنی اندازه انتخاب شده
که در اينجا  DN49می باشد ،امتداد میيابد .حال از اين نقطه يک خط افقی ترسیم کرده تا به محور عمودي نمودار برخورد نمايد .در اين مثال
افت فشار بدست آمده از نمودار  2 mbarمی باشد.
حال افت فشار واقعی با استفاده از فرمول زير براي شرايط کاري  3 barمحاسبه می شود.
افت فشار فیلتر در شرايط کاري(فشار 3بار) = ∆Pr

]∆Pr [bar] = ∆Pd [mbar]×(Pi + 1) [bar] = 2×(3 + 1) = 8 [mbar
افت فشار فیلتر در شرايط نمودار(فشار محیط) = ∆Pd
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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 فیلتر 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  05ماه 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  102ماه 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؛

 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  62ماه 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:
 )0عنوان محصول
SET351/DN100/2/T34
 )2کد سفارش محصول
Pmax = 2 bar
 )3حداکثر فشار ورودي مجاز
T : -15 ... 60 C
 )4محدوده دمايی مجاز
(هفته نوزدهم سال 140119 )0490
 )5تاريخ تولید
3311750000012
 )0کد کاال
م6320688997
 )7کد شناسايی استاندارد
10001517
 )0شماره پیامک استعالم استاندارد محصول
 )0رمزينه دريافت اطالعات کابردي

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