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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET252H-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 شرح
 بار 5 تا ورودي فشار براي SET252Hداخلی  اطمینان شیر با فشارگاز رگالتور

 تاثیر حذف مکانیزم و داخلی اطمینان شیر داراي کنترل اين .است استفاده قابل

 از را اعتمادي قابل و يکنواخت خروجی فشار و بوده ورودي فشار نوسانات

 .نمايد می تامین باال ظرفیت تا پايین هايظرفیت

 بار 5تا  5/0از سازمان ملی استاندارد برای فشار  COC نماد دانش گواهينامهدارای 

 EN 88-9     مطابق با استاندارد

 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان 6-9-99-91بند مطابق با   
 طبقه بندی

 91AC             دقت  رده

 01SG     رده فشار قفل  

                گروه

 (90699ENو    6191INSO -9)مطابق      9

  دامنه دما 

C 95-   تا   C61 

 نوع گاز

 گاز طبیعی، گاز مايع، هوا، گاز شهري     

 اتصاالت

 ايرزوه

DN01(RP1 1/2)                   

DN51(RP9)                          

ISO مطابق استاندارد   EN 91996 و  9-1  

 DIN 9129-0و  ISO 1115فالنچ ها مطابق استاندارد 

  1P(       bar    5 -  5/1 (حداکثر فشار ورودی کاری

 ضريب ايمنی
0  =f  (bar 91 =5x0  99911مطابق با INSO  6-9پیوست ج بند) 
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET252H-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 فنرهاو انتخاب  2P دامنه فشار خروجی

 

 محل های انتخابی نافی اندازه گيری فشار 

 باشد.ي کارخانه میگزينه 0موقعیت 

 

 

  

 

 

 

 

    نحوه سفارش کاال

 مثال :     

 SET252H                                                                                          کاال               نوع  

 9P(R                                                                                  50/DN (اندازه رزوه

            bar) 5 – 5/1 (                                                                             /5فشار ورودي  

           85150/                        (                                mbar 951-  85)فشار خروجی 

 T4/                     ) در خروجی(فشارنافی اندازه گیري 

 SET252H/DN50/5/85150/T4                                                                      کد سفارش 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

(mbar)2P 
 رنگ

 کد فنر

(mbar)au  DfW 
 دامنه اختالف فشار تخلیه

 شیر اطمینان

 کد فنر رنگ

 

 SO13/17x40/60 نارنجی SYG22/29X100/120 91 - 91  سبز -زرد  91 - 99

 SB18/18,4x45/85 آبی SBR22/29X140/180 01 - 95 قرمز -قهوه اي 91 - 09

 SB18/18,4x45/85 آبی SBY25/29X155/160 01 - 95   زرد -قهوه اي 09 - 61

 SY20/17x54/90 زرد SBB32/29X123/155 81 - 01 آبی -قهوه اي 51 - 25

 SY20/17x54/90 زرد SW35/29X125/140 81 - 01 سفید 85 - 981
 SR25/18x50/85 قرمز SC45/29X98/80 991 - 51 بی رنگ 951 - 051*
 SR25/18x50/85 قرمز SBD45/29,4X95/90 991 - 51 سیاه -قهوه اي 011 - 511*
 SR25/18x50/85 قرمز SBD45/29,4X95/90 991 - 51 سیاه -قهوه اي 511 - 115*

 صرفا با ديافراگم تقويت شده مقدور است.به اين دامنه فشار *دستیابی 
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET252H-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (h3Nm/)ظرفیت گاز طبیعی

 

 2P(mbar) قطر لوله
 1P(mbar)فشار ورودي 

 bar5/1   bar9 bar 9  bar 0  bar 0  bar 5 

DN40 

91 911 001 621 111 111 111 

01 911 001 621 111 111 111 

51 911 001 111 861 811 821 

911 961 091 621 251 9151 9111 

911 911 001 611 851 9191 9911 

011 921 081 611 201 9961 9081 

DN50 

91 011 061 151 221 9921 9511 

01 011 061 151 9111 9011 9511 

51 011 061 151 9111 9011 9511 

911 981 051 101 9111 9011 9511 

911 991 011 661 201 9961 9091 

011 991 021 111 261 9951 9511 

DN50 
 با لوله خروجی 

DN80  

91 011 011 161 9111 9011 9511 

01 011 011 161 9111 9011 9511 

51 011 011 161 9111 9011 9511 

911 981 061 151 9191 9011 9511 

911 901 091 191 211 9911 9091 

011 991 091 101 221 9011 9511 

 با توجه به باال بودن ظرفیت ها بعضی از مقادير از منابع خارجی اقتباس شده است.
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET252H-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 هارالعملدستو

 .دهدمی آموزش را محصول اين از صحیح استفاده و اجرا نصب، نحوه دفترچه اين

 .است الزامی شودمی استفاده محصول اين از که هايیدر مکان دفترچه اين وجود

 فنی واحد با توانیدمی باشد،نمی موجود راهنما دفترچه در که ديگري مورد هر يا ،تعمیر نصب، خصوص دربیشتر  اطالعات به نیاز صورت در

 بگیريد. تماس ستاک

 (گزيده) 6-2-11-11 مبحث هفدهم بند مقررات ملی ساختمان

 آزاد فضاي با مستقیم صورت به بايد نصب محل. باشند محفوظ خارجی صدمات برابر در که شوند نصب طوري بايد فشار دهندهتقلیل تجهیزات

 تا شود کشیلوله فضاي باز به مناسب قطر با (تنفسمسیر تخلیه ) بايد آزاد، فضاي با مستقیم ارتباط وجود عدم صورت در باشد، ارتباط در

 داخل به خارجی اشیاء و حشرات آب، ورود از جلوگیري براي الزم هايبینی یشپ. هم چنین باشد خطر بدون افزايش فشار از ناشی گاز تخلیه

 .باشدنمی مجاز وجه هیچ به هادستگاه دودکش ر سیم به مسیر تخلیه اتصال. آيد عمل به مسیر

 هشدار:    

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

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

 ندارد رابیان شده  موارد از غیر به سیالی از استفاده اجازه مشتري. 

 عملکرد مسئول مشتري. دروي برچسب محصول و مشخصات داده شده در اين راهنما باش شدهتعیین ايهمحدوده در بايد رگالتور شرايط 

 .باشدمی فشار مجاز محدوده حفظ منظور بهها ساير کنترل صحیح

 قطعات از استفاده صورت در. دشو استفاده ندتوامی سازنده توسط شدهتايید قطعات تنها قطعات، تعويض يا تعمیرات انجام به نیاز صورت در 

 .دارد وجود نیز کنترل عملکرد دراحتمال اشکال  بلکه يابدخاتمه می ضمانت و پشتیبانی تنها نه متفرقه

 سازنده .گردد نصب روي آن شدن اکسیده و حفاظت در مقابل باران منظور به سقفی تا است الزم شده است نصب باز محیط در کنترل اگر 

 .ندارد نادرست استفاده اثر در آمده وجود به خسارات خصوص در مسئولیتی

 مالحظات پيش از نصب

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

 شود توجه بدنه روي گاز عبور جهت عالمت به.  

 باشد.میینه مشخص شده روي برچسب کنترل اطمینان حاصل کنید که فشار خط گاز کمتر از فشار بیش 

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

  باشند خارجی جسم هرگونه از عاريتمیز و  بايد هالوله و اجزا تمامیدقت شود. 

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

 به تا باشد محصول روي رزوه طول با متناسب بايد روي لوله شده رزوه طول موازي، رزوه با استاندارد غیر اتصال از استفاده صورت در 

 .نزند آسیب کنترل داخلی قطعات

 تا از وارد  شود حاصل اطمینان گازبندها ضخامت توجه با فضا بودن متناسب و هانچفالتوازي محوري و هم از بايد نچیفال اتصاالت براي

 .هاي مکانیکی ناخواسته به بدنه کنترل جلوگیري شودآمدن تنش

 ساالنه و منظم بازرسی: مثال براي. شود توجه شودمی ناخواسته اتفاقات از جلوگیري باعث که هايیتوصیه به است بهتر طورکلیهب                   

 .خارج به مناسب اگزوزهاي طريق از احتمالی شده منتشر گازهاي هدايت بینیپیش

 هاي دستگاه اي يا مجاورت خط گاز با تجهیزات پر خطر نظیرهويه، ضعیف بودن بازرسی هاي دورهدر شرايط خاص مانند مکان هاي فاقد ت

سی قرار گرفته و تمهیدات الزم است شرايط مورد تحلیل و برر ،هاي جبران ناپذير گرددتواند باعث آسیبجوش و قوس الکتريکی که می

 هاي آن با شرايط اطمینان حاصل شود.ود و از تطبیق محصول و استانداردقرار شالزم بر
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET252H-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 بنص
 کنترل روي گاز عبور جهت عالمت به .کنید بندي آب بسته و دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي را لکنتر

 .شود توجه

، منبع رگالتورتواند منشاء خطر قلمداد گردد. در اين شرايط می رگی ديافراگم عملیاتیدر نزديکی وسايل ديگر و در صورت پا اين کنترل صرفا

 ( خواهد بود.15انتشار مداوم گاز از محل درپوش تنفس )

خطر خصوصا مجاورت با تجهیزات پر (ايدورههاي فاقد تهويه، فاقد حفاظت با آشکارساز گاز، ضعیف بودن بازرسی هاي بحرانی )مکاندر شرايط 

قرار سی قرار گرفته و تمهیدات الزم بربررمستعد تولید جرقه مثل جوش، قوس الکتريکی و... الزم است وضعیت، مورد تحلیل و  هايدستگاه نظیر

شود اعث دوري از اتفاقات ناخواسته میه بهايی کدر هر حال همواره بهتر است به توصیه با شرايط اطمینان حاصل شود. ز تطبیق محصولشود و ا

وسیله اگزوزهاي هها بمحل تنفس ديافراگم بینی هدايت گازهاي منتشر شده احتمالی ازی منظم ساالنه و پیش. براي مثال: بازرسکردتوجه 

 مناسب به خارج.

را ( 15)شیر اطمینان داخلی)تخلیه( درپوش مالی گاز ازبا توجه به خطرات ناشی از انتشار احتهاي بسته يا فاقد تهويه در صورت کار در محیط

 . (G1/4)اتصال  کشی شودبه سمت هواي آزاد لوله (15)برداشته و مسیر تخلیه)تنفس(

 نصب فالنچ

را نیز سفارش دهد. هر سري از اين  SET952فالنچ  دو سري، DNدار کردن کنترل، مشتري بايد هنگام خريد متناسب با اندازه به منظور فالنچ

باشد. ( می919( و يک عدد واشر گازبند)910همراه واشر، يک عدد اورينگ) M8(916)پیچ  عدد 0، (919)يکپارچهمحصول شامل يک فالنچ 

حل خود ( از م910می باشد هنگام محکم کردن اين پیچ ها دقت شود اورينگ) M8 ،N.m 95دن پیچ هاي گشتاور مناسب براي محکم کر

 براي نصب روي خط گاز نیست و در صورت نیاز بايد مجزا سفارش داده شود. M16(911)مجموعه شامل پیچ و مهره هاي  . اينخارج نشود
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET252H-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 دارنصب کنترل فالنچ

 مراحل و نکاتی که هنگام نصب کنترل هاي فالنچ دار بايد مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

 کامل طورهب بايد گازبندواشر . دگردمی بندي گاز و محکم شده دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي کنترل (9

 گیرد. قرار هانچفال بین

 کنید. استفاده هامهره همراه مناسب واشر از (9

 ابتدا .محکم کنید آمده پايین تصوير ها را با نظمی که درجا تا آخر سفت شود. آننبايد يک هایچپ (0

طبق  .نمايید کامال محکم بیشینه گشتاور با نهايت در و 61% سپس 01% میزان به را هاپیچ همه

 باشد.مورد نیاز می M16هاي گشتاور براي محکم کردن پیچ Nm 51مقدار 90699ENاستاندارد 

 گردد.پس از نصب بايد از عدم وجود نشتی در نقاط اتصال فالنچ به کنترل نیز اطمینان حاصل  (0

 

 مالحظات

 باشدحالتی نصب شود که بوقی)محل قرارگیري فنر تنظیم( به سمت باال  در ترجیحاً محصول. 

 در بقیه حاالت نصب بايد از کارکرد صحیح کنترل اطمینان حاصل گردد.

 فلزات درون محصول وارد نشود سهیذرات و پل صب،دقت شود در هنگام ن. 

 حاصل شود نانیاطم یپس از نصب، از عدم وجود نشت. 

 گیري فشار گاز خروجی از طريق يابی يا پس از تعمیرات، الزم است تاثیر نوسانات فشار گاز ورودي با اندازههنگام نصب و راه اندازي، عیب

حداکثر هاي مدوالر يا دو ظرفیتی اين کار بايد در حداقل و در خروجی رگالتور بررسی گردد. براي مصرف کننده اندازه گیري فشار نافی

 ظرفیت انجام شود.

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

 مثال نصب

 کنترل هاي استفاده شده در تصوير زير عبارتند از:

 SET275      فشار بیشینهشیر قطع سريع  -SET252H                                      0         رگالتور-1               

 SET150           (   تخلیه)شیر اطمینان -SET271                                        5      تیشیر دس -9            

  SET352X         فیلتر  -0            

 

 

 

 

 

 

 

 

 یو نگهدار ريتعم

دوره اي براي اطمینان از عملکرد  بازديد نگهداري و تنظیم بايد توسط افراد متخصص و ماهر انجام پذيرد.عملیات نصب و تعمیر و : هشدار 

 هاي حداقل  تا حداکثر مصرف کننده و صحیح رگالتور ضروري است.پیشنهاد می شود اين بازديد صرفا در حد کنترل فشار خروجی در ظرفیت

در صورت نیاز به بازديد و تعمیر بخش هاي داخلی، با واحد فنی  ( باشد.15از طريق مسیر تنفس )عدم وجود نشتی درفشار نامی خط  اطمینان از

 ستاک تماس بگیريد.
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  فشار خروجی تنظيم

و از فنر مناسب  دارد قرارفشار خروجی نوشته شده روي برچسب رگالتور  يد فشار خروجی مورد نظر در دامنهقبل از شروع مطمئن شو -9

 .استفاده شده است

 .باز نمايید( 19تا حد باالي بوقی) ( را16)( را برداريد. پیچ تنظیم11درپوش پیچی) -9

در جهت افزايش  را ( 16و همزمان پیچ تنظیم) کننده از رگالتور عبور دهیدفبا فشار ورودي کافی درحداکثر ظرفیت مورد نیاز مصررا گاز  -0

 . فشار خروجی مورد نظر ببنديد به فشار تا رسیدن

 د.در صورت وجود استفاده کنی ،(91گیري)از نافی اندازه یدتوانگیري فشار میبراي اندازه -0

 فشار شير اطمينانتنظيم 
 براي تنظیم فشار شیر اطمینان )تخلیه( به صورت زير عمل شود:

 .پايین دست رگالتور را مسدود نمايیدابتدا  -9 

گشتاور مورد نیاز صرفا  .بچرخانید هاي ساعت( را تا آخر در جهت عقربه92، مهره تنظیم)8وسیله آچار شش گوش ه را برداريد. ب( 11)درپوش -9

 با آچار مُشتی اعمال شود تا آسیبی به مکانیزم داخلی رگالتور وارد نشود. 

خروجی را از روي  فشار. همزمان (شودباال رفتن فشار خروجی میجب اين کار مو)درا به پايین فشار دهی (92)مهره تنظیم ،به وسیله آچار -0 

 ( بخوانید.91فشار سنج متصل به نافی اندازه گیري)

 با ثابت کردن میزان فشار بر روي مهره تنظیم، فشار خروجی رگالتور را در مقدار دلخواه کاري شیر اطمینان ثابت نگه داريد. -0 

 .باز کنید تا شیر اطمینان باز شده و شروع به تخلیه گاز به محیط کند به هاي ساعتمهره تنظیم را در خالف جهت عقر -5 

 ( را ببنديد.2یرون آورده و درپوش)شیر اطمینان در فشار دلخواه تنظیم شده است. آچار را باکنون  -6 

باشد، میلی بار می 901آمده است. به طور مثال اگر فشار خروجی دلخواه ما  9دامنه فشار خروجی رگالتور و شیر اطمینان در جدول صفحه 

 میلی بار تنظیم کنیم. 991 – 981توانیم با استفاده از فنر سبز فشار کاري شیر اطمینان را در بازه می

 جايی، انبارش و مصرفجابه

 نشود شديد هايلرزش دچار و نخورد ضربه لکنتر باشید مراقب ايیججابه هنگام. 

 نشود وارد آن به آسیبی باشید مراقب است شده انجام عملیات سطحی)مثل رنگ، نشانه گذاري و...( هرگونه لکنتر بخشی از روي بر اگر. 

 باشدمجاز روي برچسب کنترل  محدوده در بايد شانباريی يا جاجابه محیط براي دماي. 

 شود نگهداري خشک و تمیز محیطی در تا است الزم ،دگردنمی نصب بالفاصله جايیجابه از بعد لکنتر اگر. 

 شود استفاده تولید شبنم از جلوگیري براي کنندهگرم وسايل يا کنخشک از است الزم رطوبت باال در. 

  ضمانت
تواند از شود. خريدار میاست. اين ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعويض می ماه 24مدت به  تولیدضمانت از تاريخ 

چنین اين محصول مشمول تري حاصل نمايد. همطريق نشانی ارتباطی داده شده در جعبه کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطالع دقیق

 خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی است. ماه 120

 هاي ناشی از:یبآس

 استفاده نادرست؛ 

 راهنما؛ اين در شده داده شرح الزامات رعايت عدم 

 ؛نصب با مرتبط مقررات رعايت عدم 

 ی؛اصل غیر يدکی قطعات از استفاده و اصالح کاري،دست 

و کاربري در غیر از جاي  نادرست نگهداري و تعمیر از ناشی که خساراتی شامل ضمانت و بیمه چنینهم .بود نخواهد ضمانت و بیمه پوشش تحت

 .شد نخواهد خود،

 بيمه

 است.از تاريخ تولید  ماه بيمه مسئوليت مدنی 60اين کنترل مشمول  
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET252H-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 پشتيبانی و بيمه ،محدوده مکانی خدمات ضمانت

نامه با مشتري بصورت توافقضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوري اسالمی ايران است. بديهی است در موارد صادراتی مقررات در 

 گردد.خاص منعکس می

 استعالم اصالت کاال و وضعيت بيمه

با استفاده از سريال يا بارکد محصول از اصالت کاال و وضعیت بیمه  ، fa-https://www.setaak.com/fa/igcتوانید از طريق لینک می

 اري شده اطالع يابید.محصول خريد

 کنترل برچسب
 :ده روي کنترل شامل موارد زير استرچسب نصب شب

 SET252H/ DN50/5/300500/T4            کد سفارش محصول  (9

 mbar 5 -0.5  :1 P          دامنه فشار ورودي                            (9

 mbar 500 - 300 : 2P           یم فشار خروجی          دامنه تنظ  (0

 bar 5 : maxP            بیشینه فشار پايداري ورودي                     (0

         DfWau : 50 – 120 mbarدامنه فشار شیر اطمینان            (5

 C 60  ...15-  :T              محدوده دما محیط                         (6

 Acc.to : EN88-2 CL.A Gr.2                                استاندارد  (1

 140121  (  9019سال  ام99 هفته                        ( تولید تاريخ  (8

 3311700000170                                              کاال کد (2

 رمزينه دريافت اطالعات کابردي (91

 

 

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

https://www.setaak.com/fa/igc-fa

