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Ρυθμιστής μέσης πίεσης δεξαμενής κατά DIN 4811-5
διάταξη 8   για εμπόριο και βιομηχανία

Ρυθμιστής πίεσης με βαλβίδα αυτόματης διακοπής (SAV) και 
βαλβίδα ανακούφισης (SBV) για δεξαμενές υγραερίου 

 
                                     Tύπος 013, 0137 και τύπος 0136 (w/o εικόνα)
      
                                                 
   

             

                                            
                           Tύπος 0135                

                      

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της πίεσης εισόδου (πίεση της δεξαμενής) και τις μεταβολές παροχής και 
θερμοκρασίας, ο ρυθμιστής πίεσης δεξαμενής με διάταξη 8 διατηρεί σταθερή την πίεση εξόδου - μέσα σε 
καθορισμένα όρια. Μια ενσωματωμένη βαλβίδα αυτόματης διακοπής (SAV) καθώς και μια βαλβίδα ανακούφισης 
της πίεσης (SBV) επιτηρούν την πίεση εξόδου, αποτρέποντας έτσι κάθε ανεπίτρεπτη είσοδο πίεσης σε 
συνδεδεμένες βαλβίδες καθώς και στις συνδεδεμένες συσκευές. 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

σύνδεση για διαστάσεις κατά το πρότυπο

είσοδος δεξαμενή 
υγραερίου Περικόχλιο φιάλης DIN 4811-2  / CGA πρότυπο V-1

έξοδος σωλήνας

σύνδεσμος δακτυλίου (ελιάς) DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
παράλληλο θηλυκό σπείρωμα 1/2 για 
στοιχείο (fitting) με αρσενικό άκρο με 
παράλληλο σπείρωμα σωλήνα, 
στεγανοποιητική ακμή και δακτύλιος O 

DIN ISO 228-1 
DIN 3852-2 / DIN EN ISO 8434-1

ΣΗΜΑΝΣΗ

0036
Οδηγία περί 
Εξοπλισμού υπό 
Πίεση 97/23/ΕΚ 
Παράρτημα III

Σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας, module D

σύμφωνα με το 
πιστοποιητικό 
DGR-0036-QS-104-01

έγκριση τύπο EC, module B
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, ελέγξτε το ρυθμιστή για πληρότητα και για ζημιές κατά τη μεταφορά. Η 
εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. Προϋπόθεση για άψογη λειτουργία του ρυθμιστή 
πίεσης είναι η εγκατάσταση από ειδικευμένο προσωπικό ακολουθώντας τους τεχνικούς κανονισμούς για το 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του συστήματος ως σύνολο.

  SAV
  Ρυθμιστής πίεσης
  Άνοιγμα αναπνοής
  Mανόμετρο ή
     σύνδεσμος μανομέτρου
     G1/4
  Βύσμα κοχλίωσης
  Υποστήριγμα
  Χειροτροχός (μόνο 
     ρυθμιζόμενη έκδοση)
     

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (SAV)
Η SAV  βρίσκεται - βλεπόμενη από τη διεύθυνση της ροής 
του αερίου - μπροστά από το ρυθμιστή . Αν είναι κλειστή, 
πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ως ακολούθως:
a.) Κλείστε τη βαλβίδα της δεξαμενής.
b.) Ξεβιδώστε το προστατευτικό καπάκι A με το χέρι.
c.) Εξαερώστε την πίεση εισόδου - ξεσφίξτε την κοχλίωση  το 

περικόχλιο φιάλης.
d.) Εξαερώστε την πίεση εξόδου - ξεσφίξτε την κοχλίωση του 

μανομέτρου ή εξαερώστε μέσω της συσκευής κατανάλωσης. 
e.) Ξανασφίξτε το περικόχλιο φιάλης ή την κοχλίωση του 

μανομέτρου στεγανά. 
f.) Τραβήξτε έξω το βάκτρο B μέχρι η SAV να είναι στερεωμένη 

και να παραμένει ανοικτή από μόνη. 
g.) Βιδώστε το προστατευτικό καπάκι με το χέρι. Η SAV είναι 

τώρα πάλι λειτουργήσιμη.
h.) Open tank valve - see setting into operation 
g.) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (SAV)
The SAV  βρίσκεται - βλεπόμενη από τη διεύθυνση 
της ροής του αερίου - μπροστά από το ρυθμιστή . Αν 
είναι κλειστή, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ως 
ακολούθως:
a.) Κλείστε τη βαλβίδα της δεξαμενής.
b.) Εξαερώστε την πίεση εισόδου - ξεσφίξτε το 

περικόχλιο φιάλης.
c.) Εξαερώστε την πίεση εξόδου - ξεσφίξτε την 

κοχλίωση του μανομέτρου ή εξαερώστε μέσω της 
συσκευής κατανάλωσης.

d.) Πιέστε το βάκτρο ενεργοποίησης D προς το 
εσωτερικό μέχρι η SAV να είναι στερεωμένη 
αισθητά και να παραμένει ανοικτή από μόνη της.

e.) Open tank valve - see setting into operation

± (εκτός του τύπου 0135)
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• Για την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε μόνο κλειδιά ανοικτού άκρου αντίστοιχου πλάτους. 
Κρατήστε μόνο στον κλάδο σύνδεσης. 

• Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε τις συνδέσεις οπτικά για μεταλλικά γρέζια ή άλλα υλικά. Είναι 
απολύτως αναγκαίο να απομακρύνετε τέτοια γρέζια ή άλλα υλικά, π.χ. με φύσημα για να αποφύγετε 
πιθανή δυσλειτουργία. 

• Εγκαταστήστε το ρυθμιστή πίεσης ελεύθερο τάσεων (χωρίς τάσεις κάμψης ή στρέψης). 

• Υπόδειξη για  τη  συναρμολόγηση  του  συνδέσμου:  πρώτα  ο  σύνδεσμος  για  το  σωλήνα,  μετά  για  τη 
δεξαμενή υγραερίου

• Προσέξτε την κατεύθυνση της εγκατάστασης  !
Υπόδειξη για την εγκατάσταση σε υπόγεια δεξαμενή:
Για να αποφύγετε διείσδυση νερού μέσα στο ρυθμιστή, συνιστάται να εγκαταστήσετε κιτ εξαέρωσης και 
αερισμού, GOK ref. 02 063-12 για ρυθμιστές πίεσης με σταθερή πίεση εξόδου.
Εγκατάσταση σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο εγκατάστασης της GOK 
για συνδέσμους δακτυλίου (ελιάς) 
κατά DIN 2353 και DIN EN ISO 
8434-1 με αναφορά DIN 3859-2. Αν 
απαιτείται, παρακαλούμε 
παραγγείλατε!

ρυθμιστής με θηλυκό 
σπείρωμα

δακτύλιος O GELRB

Αφού σφίξετε το περικόχλιο ένωσης, δεν πρέπει πια να περιστραφεί άλλο ο ρυθμιστής 
πίεσης. Διαρροές μπορούν να συμβούν περισσότερο σαν αποτέλεσμα στριψίματος σ’ 
αυτό το σημείο. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να συμπεριληφθεί  στον έλεγχο στεγανότητας ο οποίος εκτελείται 
πριν  να  τεθεί  σε  λειτουργία  η  μονάδα  υγραερίου.  Ελέγχετε  για  διαρροές  κατά  τη  θέση  σε 
λειτουργία και κατά τη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας:
• Κλείστε όλες τις διατάξεις διακοπής των συσκευών κατανάλωσης και ανοίξτε τη βάνα της 

δεξαμενής. 
• Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις με τη βοήθεια ενός σπρέι ανίχνευσης διαρροών ή άλλων 

κατάλληλων αφριζόντων μέσων. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ έχει συμπληρωθεί μόνο με 
το αποτέλεσμα δοκιμής “καμμία διαρροή”. Μη χρησιμοποιείτε γυμνές φλόγες για τον 
έλεγχο διαρροών. 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μετά την εγκατάσταση και  τον  επιτυχή  ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ,  ο ρυθμιστής  πίεσης  είναι 
αμέσως λειτουργήσιμος. Για να τεθεί σε λειτουργία, ανοίξτε αργά τη βάνα της δεξαμενής, ενώ είναι 
κλειστή η διάταξη διακοπής της συσκευής κατανάλωσης. Τώρα, η συσκευή κατανάλωσης μπορεί 
να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με το δικό της εγχειρίδιο λειτουργίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στρέφοντας την χειροτροχό της ρυθμιζόμενης έκδοσης, η απαιτούμενη πίεση εξόδου 
μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την πληροφορία που δίνεται στην πινακίδα τύπου 
(στροφή δεξιά = αύξηση της πίεσης εξόδου).

Το υγραέριο είναι ένα πολύ εύφλεκτο καύσιμο αέριο! Δώστε προσοχή στους 
αντίστοιχους νόμους, κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες! Σε διαρκή λειτουργία της 
εγκατάστασης υγραερίου, συνιστούμε να γίνεται ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ  και 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ρυθμιστή πίεσης κατά τακτά διαστήματα. Σε περίπτωση οσμής 
υγραερίου και διαρροών, ΘΕΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το σύστημα αμέσως! Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο τεχνικό.

ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κλείστε τη βαλβίδα της δεξαμενής και μετά τις διατάξεις διακοπής της συσκευής κατανάλωσης. Όταν δεν 
χρησιμοποιείται η μονάδα υγραερίου, διατηρήστε όλες τις βάνες κλειστές

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Αν τα μέτρα τα οποία επεξηγήθηκαν στις παραγράφους  ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αποτύχουν 
στην επίτευξη κανονικής επανεκκίνησης, και αν οι οδηγίες δεν έχουν παρερμηνευθεί, ο ρυθμιστής πίεσης 
πρέπει να σταλεί στον κατασκευαστή για έλεγχο. Κάθε αναρμόδια επέμβαση θα συντελέσει σε απώλεια της 

στα παραδινόμενα
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έγκρισης και των απαιτήσεων της εγγύησης.

TECHNICAL DATA
ρευστό λειτουργίας υγραέριο κατά DIN 51622 (αέρια φάση) ονομαστική 

παροχή
12-, 24- ή 60 kg/h

ονομαστική πίεση 
εισόδου

μέχρι 16 bar βαθμίδα πίεσης PN 25

ονομαστική πίεση εξόδου pa 1.5 ή 2 bar σταθερή ή ρυθμιζόμενη μέχρι 2 ή μέχρι 4 bar
ονομαστική πίεση απόκρισης SAV   max. 0.7 bar πάνω από την pa SBV   max. 1 bar πάνω από την pa

Για πρόσθετα τεχνικά στοιχεία ή ειδικές ρυθμίσεις, δείτε την πλάκα τύπου του ρυθμιστή πίεσης!

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter Straße 2-16, D-97340 Marktbreit  Tel. +49 9332 404-0  Fax +49 9332 404-43

E-mail: info@gok-online.de     Webpage: www.gok-online.de

Ref. 01372-50 b      

mailto:info@gok-online.de
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