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Ürün Detayları

840-840180K
SANTRAL REGÜLATÖRLERİ  (Y 180 °)

‘’ALKAN’’Ana regülatör,maksimum gaz sarfına göre seçilmelidir.Görevi yüksek tüp basıncı azaltmaktır.Kollektörün emniyeti ve

sistemde gazın ekonomik olarak kullanımı Ana regülatör tarafından sağlanır.’’ALKAN ’’ 840180K Ana regülatör iyi ayar 

karakteristik ve düşük ayar direnci ile geniş gaz çeşitlerinin değişik kapasitelerinde kullanılmaktadır.Bütün regülatörler emniyet

valfleri ile donatılmıştır.Ve her bir regülatör imalat sonrası bire bir test edilmektedir.Regülatörler yanıcı gazlara uygundur. Etkin

giriş toz filtresi regülatöre toz ve partikül girişini engeller A sınıfı Regülatör iç tasarım yapısıyla +500 F° -100 F° kısa dönem 

+550 F ° -120 F ° çalışma özelliğine sahiptir.  

Kesintisiz Gaz akışı ve ve diğer regülatörlere göre buzlanmaya karşı daha mukavemetlidir .

İmalat aşamasında size büyük kolaylık sağlar. 

Bu ürün gruplarının nm3/h değerlerine göre 2 grubu vardır.

Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir.

 Test basıncı (Bar) : 450 

 Maksimum giriş basıncı (Bar) : 230 ve 300 

 Diyafram : Paslanmaz

 Belge numaraları : (TSE 7291) (CE 2287)

 Yükseklik  mm : 280

 Genişlik   mm : 160   

 Çap   mm : 120

 Katmanları(orta ve İç) : 3

 Muayene gereksinimleri : Standart gaz

 Kimlik ve işaretleme : Parti numarası, darbeli etiket baskılı

                                G 160 mm

Regülatörler ürün detayları konusunda ‘’ALKAN’’değişiklik yapabilir. 

Bu özellikler sadece değerlendirme amaçlıdır.

OXYGEN

INERT GAS

FUEL GASES

COMPRESSED AİR

Gaz Türü
Type of gas

Giriş & Çıkış Bağlantıları
İnlet & Out  Connectıon

Çıkış
Out

P1=  21  bar
P2=  10 bar nm

3
/h  

Oksijen R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 190 255

Asetilen R ¾ ‘’ male sağ 0-1,5 bar 16 Kg/h 22    Kg/h

Propan R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 160 200

Doğalgaz R ¾ ‘’ male sağ 0-10  bar 300 350

Ar&CO2 R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 172 212

Azot R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 200 255

ProtoksitAzot R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 160 202

Karbondioksit R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 160 204

Hidrojen R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 770 952

Helyum R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 552 673

Kuru hava R ¾ ‘’ male sağ 0-10 bar 200 250
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