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Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου

Το κιτ πολλαπλής σύνδεσης φιαλών της GOK προορίζεται για τη σύνδεση 2, 4, 6 ή περισσοτέρων φιαλών 
υγραερίου σε μια εγκατάσταση τροφοδοσίας. Με τη βοήθεια του μεταγωγέα μπορεί η εγκατάσταση τροφοδοσίας 
να μεταχθεί στη φιάλη (φιάλες) της πλευράς εφεδρείας, όταν η φιάλη (φιάλες) της πλευράς σε λειτουργία είναι 
άδεια (άδειες). Ένας ρυθμιστής πίεσης που ακολουθεί τροφοδοτεί την εγκατάσταση κατανάλωσης με τη 
ρυθμισμένη ονομαστική πίεση σύνδεσης.

Επί μέρους στοιχεία
Εύκαμπτος αγωγός υψηλής 

πίεσης 
 Μεταγωγέας
 ρυθμιστής πίεσης (δεν 

περιλαμβάνεται στο κιτ των 
φιαλών)
 Δακτύλιος μηχανικής 

σύσφιξης περιστόμιο WL, 
TL 
Μεταβατικό στοιχείο A
Περιστόμιο σωλήνα κοντό / 

μακρύ με περικόχλιο ML και 
μηχανικής σύσφιξης DL
Λάμα συγκράτησης
Περικόχλιο
Βίδα
Ροδέλες

Μεταβατικό στοιχείο B

ΓΕΝΙΚΑ
Για λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη διατήρηση της εγγύησης πρέπει να δοθεί προσοχή στις 
προκείμενες οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού και να δοθούν στον χρήστη. Επί πλέον ισχύουν οι οδηγίες 
χρήσης των επί μέρους στοιχείων (μεταγωγέας, ρυθμιστής πίεσης και λοιπά).
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ΜΕΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υγραέριο (μίγμα, προπάνιο, 
βουτάνιο) στην αέρια φάση

κατά DIN 51622 / DIN EN 589
DIN EN 13786

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (κατ΄ επιλογή)
Σύνδεση Σύνδεση για Διάσταση Κατά το πρότυπο

Είσοδος Βαλβίδα της φιάλης 
υγραερίου G.1 – Σύνδεση IT

Έξοδος
Μεταβατικό 
στοιχείο G.4 – Σύνδεση μεγάλων φιαλών GF 

Ρυθμιστής πίεσης G.1 –Σύνδεση IT

DIN EN 13785
DIN EN 13786
DIN EN 12864

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το υγραέριο είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο καύσιμο αέριο! 
Πρέπει να προσεχθούν οι αντίστοιχοι νόμοι, διατάγματα και τεχνικοί κανόνες! 
Σημεία έλλειψης στεγανότητας στις συνδέσεις ή στα επί μέρους στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν 
στη δημιουργία εκρήξιμης ατμόσφαιρας. Πρέπει να αποφεύγονται πάντοτε σημεία έλλειψης 
στεγανότητας!

Η αλλαγή φιάλης συνδέεται με εκροή αερίου. Προσέξτε τον κίνδυνο έκρηξης!
Η εγκατάσταση  πολλαπλών φιαλών βρίσκεται πάντοτε κατά τη λειτουργία υπό υπερπίεση. Μια βλάβη ή 
καταστροφή των επί μέρους στοιχείων θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και οδηγεί σε μεγάλες καταστροφές  !
Να μην χρησιμοποιείται γυμνή φλόγα για τον ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πριν από τη συναρμολόγηση πρέπει το σύνολο των στοιχείων να ελεγχθεί για βλάβες κατά τη μεταφορά και για 
πληρότητα. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. Αυτή η απαίτηση ισχύει και για τη 
θέση σε λειτουργία και την επισκευή
Προϋπόθεση για την άψογη λειτουργία της πολλαπλής εγκατάστασης φιαλών είναι η σωστή εγκατάσταση 
ακολουθώντας τους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι ισχύουν για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της 
όλης εγκατάστασης.
• Επιλέξτε το κιτ πολλαπλών φιαλών με βάση την ποσότητα λήψης υγραερίου.

Παράδειγμα για δυνατότητα λήψης υγραερίου από φιάλες υγραερίου των 33 kg

⇓  Τρόπος λήψης Εγκατάσταση 2 
φιαλών

Εγκατάσταση 4 
φιαλών

Εγκατάσταση 6 
φιαλών

σύντομη 3,0 kg/h 6,0 kg/h 9,0 kg/h
περιοδική 1,8 kg/h 3,6 kg/h 5,4 kg/h
Διαρκής λήψη 0,6 kg/h 1,2 kg/h 1,8 kg/h
Οι τιμές ισχύουν για τη λήψη από τις φιάλες σε λειτουργία. Η ποσότητα λήψης αντιστοιχεί στην 
κατανάλωση αερίου όλων των συνδεδεμένων συσκευών κατανάλωσης.

• Το κιτ φιαλών δεν προορίζεται για χρήση σε οχήματα και πλοία.

• Μια πολλαπλή εγκατάσταση φιαλών δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί σε Ζώνη έκρηξης 0 (Ex-Zone 0).
Υποδείξεις συναρμολόγησης
• Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει αποκλειστικά με εργαλεία αντίστοιχης διάστασης. Κρατήστε κόντρα 

πάντοτε στο περιστόμιο σύνδεσης ή στη λαβή συγκράτησης του εύκαμπτου σωλήνα.
 Μόνον αν τα περιστόμια είναι χυτά στο κέλυφος κρατήστε κόντρα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
τανάλια σωλήνων.

• Επιτρέπεται να γίνονται μόνο συνδέσεις, οι οποίες ικανοποιούν τα τεχνικά πρότυπα.

• Πριν από  τη  εγκατάσταση  να γίνει  οπτικός  έλεγχος  για ενδεχόμενα μεταλλικά  ρινίσματα  ή  παρόμοια 
υπολείμματα  στις  συνδέσεις.  Αυτά  να  απομακρυνθούν  σίγουρα  για  να  αποκλεισθούν  πιθανές 
παρενοχλήσεις της λειτουργίας.

• Tα στεγανοποιητικά πρέπει να εγκαθίστανται πάντοτε καθαρά και άφθαρτα!

• Ο μεταγωγέας   και ο ρυθμιστής πίεσης  πρέπει να συναρμολογούνται χωρίς τάσεις 

• Προσέξτε την κατεύθυνση συναρμολόγησης ⇒ !
Υποδείξεις συναρμολόγησης για τους εύκαμπτους σωλήνες 
• Αποθήκευση: σε χώρο δροσερό, ξηρό, χωρίς σκόνη · να αποφεύγεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία και η 

ακτινοβολία UV (υπεριώδη)· Απομονώστε γειτονικές πηγές θερμότητας. Να μην χρησιμοποιούνται στο 
γύρω χώρο φωτιστικά σώματα που δημιουργούν όζον.

• Ο εύκαμπτος αγωγός να μεταφέρεται με τάξη, π.χ. να αποφεύγεται η κρούση μεταξύ εύκαμπτου αγωγού 
και της βάνας του, να μην βλάπτονται οι επιφάνειες στεγανοποίησης.

• Ο εύκαμπτος αγωγός δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή ιδιαίτερα με υλικά, τα οποία μπορούν να 
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προκαλέσουν βλάβη, π.χ. οξέα, άλμες, διαλυτικά μέσα.
• Μην τραβάτε συνδεδεμένες συσκευές με τον εύκαμπτο αγωγό!

• Μην τοποθετείτε τα όργανα των εύκαμπτων αγωγών μετατοπισμένα. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί η 
διαστρέβλωση του εύκαμπτου αγωγού.

• Ο εύκαμπτος αγωγός να μην εκτίθεται σε φορτίσεις εφελκυσμού ή σφιξίματος. Να είναι εγγυημένη η 
συναρμολόγηση χωρίς τάσεις!

• Ο εύκαμπτος αγωγός να μην τυλίγεται με ακτίνα κάμψης μικρότερη από την ελάχιστη.
Υψηλή πίεση PB 30: ακτίνα κάμψης ≥ 66,5 mm Μέση πίεση PB 6: ακτίνα κάμψης ≥ 85 mm 
Να αποφεύγεται οπωσδήποτε η δίπλωση.

• Ο εύκαμπτος αγωγός να τοποθετείται ελεύθερος, για να παρεμποδισθούν εξωτερικές φθορές π.χ. λόγω 
τριβών και ενδεχόμενης θερμοκρασιακής επίδρασης.

• Ο εύκαμπτος αγωγός πρέπει πάντοτε να αποσυναρμολογείται ή να λύνεται χωρίς να είναι υπό πίεση 
Σύνδεση βαλβίδας της φιάλης – εύκαμπτου αγωγού υψηλής πίεσης LH = ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑ!
Πλευρικό περιστόμιο 
στη βαλβίδα φιάλης 

Εκτελέστε τη σύνδεση της εισόδου του εύκαμπτου 
αγωγού υψηλής πίεσης με το πλευρικό περιστόμιο Επεξηγήσεις

G.1

3 - Στεγανοποιητικό στο 
ρυθμιστή πίεσης 
(NBR)

4 – περικόχλιο: 
εξάγωνο

Σπείρωμα W 20x1,814-LH
Σύνδεση μεταγωγέα – Εύκαμπτος αγωγός και μεταγωγέας – μεταβατικό στοιχείο A: όπως στο G.4
Σύνδεση μεταβατικού στοιχείου – ρυθμιστή πίεσης LH = ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ! 
Δομικό στοιχείο Απεικόνιση στοιχείου σύνδεσης Επεξηγήσεις

Μεταγωγέας ->
μεταβατικό στοιχείο (B)

G.4
(GF)

3 - Στεγανοποιητικό στο μεταβατικό 
στοιχείο (NBR)

4 – Περικόχλιο: εξαγωνικό
Σπείρωμα W 21,8x1,814-LH

Μεταβατικό στοιχείο (B) ->
σύνδεση ρυθμιστή πίεσης G.1

3 - Στεγανοποιητικό στο ρυθμιστή 
πίεσης (NBR)

4 – Περικόχλιο: εξαγωνικό
Σπείρωμα W 20x1,814-LH

Κοχλίωση κοπτικού δακτυλίου, προσυναρμολογημένο περιστόμιο σωλήνα 

Περιστόμιο σύνδεσης 
του εύκαμπτου αγωγού 
υψηλής πίεση  
ή του περιστομίου 
σωλήνα 

⇒
⇐

  Κοχλίωση 
κοπτικού 
δακτυλίου 

περιστόμιο WL, 
TL

Συναρμολόγηση σύμφωνα με τις Οδηγίες συναρμολόγησης της GOK για κοχλιώσεις κοπτικού δακτυλίου κατά 
DIN EN ISO 8434-1. 
Σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε ή κατεβάστε τες από το Internet στην ιστοσελίδα  www  .  gok  -  online  .  de    στην 
περιοχή „Service“
Μετά το σφίξιμο των περικοχλίων δεν επιτρέπεται να περιστραφούν παραπέρα τα στοιχεία. Μια παραπέρα 
περιστροφή μπορεί να οδηγήσει πάλι σε μη στεγανές συνδέσεις. Η αποσυναρμολόγηση και/ή το ξανασφίξιμο 
κοχλιώσεων επιτρέπονται μόνο σε κατάσταση πλήρους έλλειψης πίεσης!
Διαδοχική σειρά συναρμολόγησης
• Για τη διάταξη των επί μέρους δομικών στοιχείων της πολλαπλής εγκατάστασης φιαλών βλέπε την εικόνα 

στη σελίδα 1
• Συνδέστε το μεταγωγέα  και το ρυθμιστή πίεσης μέσω του μεταβατικού στοιχείου Β  και 

συναρμολογήστε στη λάμα συγκράτησης  με κοχλίες και δακτυλίους. Σφίξτε του κοχλίες σταθερά. Η 
σύνδεση να γίνει στεγανή 

• Στερεώστε στη λάμα συγκράτησης  και τα στηρίγματα σωλήνων (δεν περιλαμβάνονται στα 
παραδινόμενα) στον τοίχο

http://www.gok-online.de/
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• Εγκατάσταση   2 φιαλών:   Συνδέστε σταθερά και στεγανά τον εύκαμπτο αγωγό υψηλής πίεσης ❴ της 
πλευράς λειτουργίας και εφεδρείας μεταξύ της σύνδεσης εισόδου του μεταγωγέα και της βαλβίδας της 
φιάλης υγραερίου.

• Εγκατάσταση   περισσοτέρων φιαλών  : Εκτελέστε τις ακόλουθες σταθερές και στεγανές συνδέσεις 

• Και τα δύο μεταβατικά στοιχεία �   στις συνδέσεις εισόδου του μεταγωγέα (σύνδεση G.4)

• 2 συνδέσεις κοπτικού δακτυλίου μεταξύ προσυναρμολογημένου κοντού περιστομίου σωλήνα �   και 
 μεταβατικού στοιχείου 

• 2 συνδέσεις κοπτικού δακτυλίου μεταξύ προσυναρμολογημένου κοντού περιστομίου σωλήνα �   και 
 περιστομίου κοχλίωσης κοπτικού δακτυλίου TL

• 2 συνδέσεις κοπτικού δακτυλίου μεταξύ προσυναρμολογημένου μακρού περιστομίου σωλήνα �   και 
 περιστομίου κοχλίωσης κοπτικού δακτυλίου TL TL; Για 6 .. φιάλες υγραερίου εκτελέστε παραπέρα 
συνδέσεις κοπτικού δακτυλίου.

• συνδέσεις κοπτικού δακτυλίου προσυναρμολογημένου μακρού περιστομίου σωλήνα �   και  
περιστομίου κοχλίωσης κοπτικού δακτυλίου GL

• συνδέσεις κοπτικού δακτυλίου μεταξύ ελεύθερου ⊆ περιστομίου κοχλίωσης κοπτικού δακτυλίου GL 
και TL και  εύκαμπτου αγωγού υψηλής πίεσης στην πλευρά λειτουργίας και εφεδρείας

• Όλοι οι εύκαμπτοι αγωγοί  στην πλευρά λειτουργίας και εφεδρείας σε σύνδεση με τις βαλβίδες των 
φιαλών να είναι υψηλής πίεσης 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Η εγκατάσταση υγραερίου πρέπει πριν από τη ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, σε κάθε αλλαγή φιαλών, κατά τη 
διάρκεια εργασιών επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης, πριν από μια ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, μετά από μια 
ουσιαστική μεταβολή και μετά από εργασίες επισκευής να ελέγχεται ως προς τη στεγανότητά της. Οι ομάδες επί 
μέρους στοιχείων να τίθενται σε λειτουργία όπως περιγράφεται στις οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. 
Κλείστε όλες τις βάνες διακοπής του αγωγού τροφοδοσίας και/ή των συσκευών κατανάλωσης και ανοίξτε τη 
βαλβίδα της φιάλης. Έτσι η εγκατάσταση πολλαπλών φιαλών βρίσκεται υπό πίεση λειτουργίας με 
υγραέριο! Η δοκιμή για στεγανότητα  πρέπει να γίνει για την πλευρά ist λειτουργίας και εφεδρείας της 
εγκατάστασης πολλαπλών φιαλών με χρήση του μεταγωγέα.
Όλα   τα σημεία σύνδεσης   να ελεγχθούν ως προς τη στεγανότητα με αφρίζοντα μέσα κατά DIN EN 14291 (σπρέϋ 
ανίχνευσης διαρροών) ή άλλα κατάλληλα αφρίζοντα μέσα.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ θεωρείται ότι έγινε μόνο με το αποτέλεσμα δοκιμής „στεγανή“.
Αν ενδεχομένως υπάρχουν σημεία έλλειψης  στεγανότητας ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και 
επανασυναρμολόγηση.
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η εγκατάσταση πολλαπλών φιαλών μετά τη συναρμολόγηση και επιτυχή ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ είναι 
αμέσως έτοιμη για λειτουργία. Η θέση σε λειτουργία γίνεται με αργό άνοιγμα των βαλβίδων των φιαλών με 
κλειστή τη βάνα διακοπής της συσκευής κατανάλωσης. Η ίδια η συσκευή κατανάλωσης μπορεί τώρα να τεθεί σε 
λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού που την συνοδεύουν. Επί πλέον πρέπει να προσεχθούν για τη 
θέση σε λειτουργία και τους χειρισμούς οι οδηγίες χειρισμού για τον μεταγωγέα και το ρυθμιστή πίεσης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
Κατά την πορεία της λειτουργίας της εγκατάστασης υγραερίου συνιστάται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα 
ένας ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ της πολλαπλής εγκατάστασης φιαλών. Οι χειρισμοί της πολλαπλής 
εγκατάστασης φιαλών πρέπει να γίνονται από κατατοπισμένο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να 
μην μετακινούνται οι φιάλες!
Αλλαγή φιαλών:

• Ο μεταγωγέας  να τεθεί στην πλευρά της λήψης (πλήρεις φιάλες υγραερίου). Να μην μετατοπισθεί!

• Φιάλες υγραερίου προς αντικατάσταση: Κλείστε πλήρως τις βαλβίδες των φιαλών.

• Φιάλες υγραερίου προς αντικατάσταση: Λύστε τη σύνδεση με τον εύκαμπτο αγωγό υψηλής πίεσης . 

• Μετά την αλλαγή φιαλών: Συνδέστε πάλι σταθερά και στεγανά τον εύκαμπτο αγωγό υψηλής πίεσης  
Κατά το σφίξιμο και κατά το λύσιμο της σύνδεσης στη βαλβίδα της φιάλης να περιστρέφετε μόνο το περικόχλιο.
Σε περίπτωση οσμής αερίου (εκτός κατά την αλλαγή φιάλης), έλλειψης στεγανότητας και βλάβης στην 
εγκατάσταση πολλαπλών φιαλών άμεση ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! Καλέστε ειδικό τεχνικό. 
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ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κλείστε τις βαλβίδες των φιαλών και μετά τις βάνες διακοπής των συσκευών κατανάλωσης.
Σε περίπτωση μη χρήσης της εγκατάστασης υγραερίου όλες οι βαλβίδες να παραμένουν κλειστές.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Αν τα μέτρα τα αναφερόμενα στις παραγράφους ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ δεν 
οδηγούν σε κανονική επαν-ΕΚΚΙΝΗΣΗ και δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα σχεδιασμού, το κιτ πολλαπλών φιαλών 
πρέπει να σταλεί στον κατασκευαστή για έλεγχο. Αναρμόδιες επεμβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια 
της έγκρισης καθώς και της εγγύησης.

Αν τα μέτρα τα αναφερόμενα στις παραγράφους ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ και ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ δεν 
οδηγούν σε κανονική επαν-ΕΚΚΙΝΗΣΗ και δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα σχεδιασμού, το κιτ πολλαπλών φιαλών 
πρέπει να σταλεί στον κατασκευαστή για έλεγχο. Αναρμόδιες επεμβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια 
της έγκρισης καθώς και της εγγύησης.
Τακτικός οπτικός έλεγχος της επιφάνειας και του εσωτερικού (ψυχή) του εύκαμπτου αγωγού. Ιδιαίτερα να 
δίνεται προσοχή σε ρωγμές, φυσαλίδες και σκληρύνσεις.
Οι εύκαμπτοι αγωγοί με βλάβες να αφαιρούνται από τη χρήση ή να καταστρέφονται. Επισκευή  εύκαμπτων 
αγωγών επιτρέπεται μόνο από ειδικά εργαστήρια.
Οι εύκαμπτοι αγωγοί, οι οποίοι δεν μπορούν να επισκευασθούν, να καταστρέφονται με κόψιμο  και να 
απομακρύνονται κατάλληλα.
Σύμφωνα με τα DIN EN 13785, DIN EN 13786 και DIN EN 12864 ισχύει: „Η προσδόκιμη ζωή των επί μέρους 
δομικών στοιχείων είναι περίπου 10 έτη· συνιστάται να αντικαθίστανται τα επί μέρους δομικά στοιχεία πριν από 
την παρέλευση 10 ετών από την ημερομηνία παραγωγής.“

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Περιοχή θερμοκρασιών 
TS

- 20 °C  bis  + 60 °C Μέγιστη επιτρεπόμενη 
πίεση 

PS 16 bar

Πίεση εισίδου p έως  16 bar Ονομαστική πίεση εξόδου 
pd

Αντιστοιχεί στην πίεση 
της φιάλης 

Ονομαστική πίεση σε εξάρτηση από τον χρησιμοποιούμενο ρυθμιστή 
πίεσης

Για αποκλίνουσες τεχνικές τιμές βλέπε την πινακίδα τύπου του μεταγωγέα 

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter Straße 2-16, D-97 340 Marktbreit   +49 9332 404-0  Fax +49 9332 404-43

E-Mail: info@gok-online.de     Internet: www.gok-online.de
Art.-Nr.  05 075-56
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