
TEMEL ÖZELLİKLER 
840180YK 
karşı basınç etkisi doğrudan etkili regülatör-
dür. Yüksek debinin 
şart olduğu yerlerde ve çok yüksek debi 
farklılıklarının olduğu işletilmesinin zorunlu 
olduğu yerlerin tüm uygulamaları için ideal-
dir. 
840180YK 
regülat.rü üstten giriştasarımın sahiptir.Bu 
parçaların sahada doğrudan bakım yapılması-
na izin verir. 
Regülatörün ayar noktası ayarlaması 3 yolda 
işlemektedir-. 
2 valf ünitesi, üst haznedeki basıncı yükle-
mek ve boşaltmak için kullanılmıştır. 
Bir kü.ük kapasiteli boşaltma valfi ayar 
basıncının limitlerin dışında bir değerde 
olmasını engeller aynı zamanda basınçlı haz-
neyi, yüksek basınç sonrasından yüksek 
ortam sıcaklığına kadar korur.Üst haznedeki 
yüksek basınç regülatörlerde 
Bir yaya benzer karşı etki yaratır. 

Çıkış basınç aralıkları değişiklik gösterir. 
Regülatörünü alırken Çıkış basınç aralığını 
belirtmeniz gerekmektedir. 
  

 

940180YK

• Tasarım basıncı: 230 bar‘a kadar (3335 psi) 
• Tasarım sıcaklığı: -20 ᴼC ile+60 ºC(-°4 to+140ºF) 
• Ortam sıcaklığı:    -15 ºC to +60 ºC (5 to+140ºF) 
• Giriş basınç aralığı bpu:2 ile 230 bar (29 to3335 psi) 
• p1=230 bar p3=10 bar=1300 nm3/h 

DİKKAT  
En iyi verimi almak için erken aşınma ve gürültü sınırından 
kaçınılması, dış flanştaki gaz hızının kontrol edilip 150 m/sn. 
aşılmaması tavsiye edilir.  

Filtreleme: ana boru hattından gelengaz yeterli derecede 
filtre edilmiş olmalı; regülatörün akış karşısındaki borusunun 
fevkalade temiz olması ve tortu kirliliğinin çıkarılması tavsiye 
edilir. 

Isıtma: regülatörde basınç önemli miktarda düştüğü zaman, 
gaz basınç azalması sırasında buzlanmayı önlemeye yetecek 
kadar ısıtılmalıdır(ön giriş) ( referans açısından doğal gazda 
sıcaklık düşme miktarı her bar düşüşü için 0,4 0C ile 0,5 0C ‘ 
dır. 

Dış boru ölçüsü de hızın çok yüksekolmamasına göre 
ölçülendirilmiş olmalı. Yüksek hız sonucu uygun olmayan basınç 
kontrolü sonuçları ortaya çıkarır. 

Ani çıkış: doğru bir işletme için ani çıkış doğru yerde konum-
landırılmış olmalı. Regülatörle sistem çıkışı arasında doğru 
uzunlukta, boru ≥ dış borunun ve sistem çıkışının 4 katı çapın-
da,Daha uzun boruda boru≥ aynı çaptan 2 kat büyük olmalı. 

Tip test referansları 
Tüp veya manifolt bağlantısı için Yüksek basınç hortumu. 
Giriş ve çıkış kısımlarında yüksek basınç küresel vana 
Boru hattında Emniyet valfı 

840180YK 
basınç regülatörleri,yüksek basınç için direk etkili cihazlardır,diyagram 
tarafından control edilmiş ve karşı basınç etkisi ile çalışan regülatörlerdir. 

ALKAN 1300 nm3 / h  debi debisine uygun, geniş bir yüksek performans ve düşük 
bakım gerektiren kubbe yüklü basınç regülatörleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik veya 
pirinçten yapılmış kompakt regülatör grubudur, geniş geri çekilme aralıklarına olanak 
tanır, çok sayıda teknik, aşındırıcı ve agresif gaz için uygundur ve oryantasyondan 
bağımsız olarak monte edilebilir.


