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Ρυθμιστής πίεσης υγραερίου απλός Tύπος 0125
Ρυθμιστής πίεσης 1ου σταδίου για δεξαμενές υγραερίου με δοκιμή τύπου 

ΓΕΝΙΚΑ
Ρυθμιστής πίεσης  για εγκατάσταση σε 
εγκαταστάσεις υγραερίου με δεξαμενές  ως 
ρυθμιστής του 1ου σταδίου ακριβώς επάνω από τη 
βαλβίδα λήψης αερίου κάτω από το καπάκι της 
δεξαμενής  ή για εγκατάσταση στη σωλήνωση. 
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.

ΔΟΜΗ
Οι ρυθμιστές πίεσης του τύπου 0125 διατηρούν σταθερή την πίεση εξόδου 0,7 ή 1,5 bar ανεξάρτητα από τις 
διακυμάνσεις της πίεσης εισόδου (πίεση στη δεξαμενή) και τις μεταβολές της παροχής και της θερμοκρασίας 
μέσα σε καθορισμένα όρια. Οι ρυθμιστές αυτοί είναι διαμορφωμένοι χωρίς βαλβίδα αυτόματης διακοπής 
(„SAV“) και χωρίς ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης („SBV“). Κατ’ επιλογή ο ρυθμιστής πίεσης μπορεί να είναι 
εξοπλισμένος με μια σύνδεση τροφοδοσίας ανάγκης συμπεριλαμβανόμενης μιας ενσωματωμένης βαλβίδας 
αντεπιστροφής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Βαθμίδα πίεσης PS 16 bar (PN 16) Ονομαστική παροχή 24 ή 60 kg/h
Πίεση εισόδου p έως 16 bar Ονομαστική πίεση εξόδου pd 0,7 ή 1,5 bar
Μέσα λειτουργίας Υγραέριο προπάνιο - βουτάνιο, π.χ. κατά DIN 51622 / DIN EN 589
Για περαιτέρω τεχνικά στοιχεία βλέπε την πινακίδα του ρυθμιστή πίεσης!

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Σύνδεση Σύνδεση για Διαμόρφωση Κατά το πρότυπο 

Είσοδος
Βαλβίδα λήψης

Σύνδεση POL με εξωτερικό σπείρωμα CGA Standard V-1
G.1 Iταλική σύνδεση DIN EN 13785

Σωλήνωση Δακτύλιος μηχανικής σύσφιξης DIN EN ISO 8434-1

Έξοδος Σωλήνωση
Κυλινδρικό εσωτερικό σπείρωμα G DIN EN ISO 228-1
Δακτύλιος μηχανικής σύσφιξης DIN EN ISO 8434-1

Τροφοδοσία 
ανάγκης Εύκαμπτος αγωγός G 3/8 A - LH – KN με εσωτερικό κώνο 45° DIN EN 560

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πριν από τη συναρμολόγηση ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να ελεγχθεί για βλάβες κατά τη μεταφορά και για 
πληρότητα. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. Προϋπόθεση για την άψογη 
λειτουργία του ρυθμιστή πίεσης είναι η σωστή εγκατάσταση ακολουθώντας τους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι 
ισχύουν για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της όλης εγκατάστασης.
Υποδείξεις συναρμολόγησης
• Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει αποκλειστικά με εργαλεία αντίστοιχης διάστασης. 

Κρατήστε κόντρα πάντοτε στο περιστόμιο σύνδεσης! 
Μόνον αν τα περιστόμια είναι χυτά στο κέλυφος του ρυθμιστή κρατήστε κόντρα.

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

• Συναρμολογήστε το ρυθμιστή πίεσης χωρίς τάσεις (χωρίς τάση κάμψης ή στρέψη)!

• Μην χρησιμοποιείτε το ρυθμιστή πίεσης για ευθυγράμμιση της βαλβίδας λήψης!

• Προσέξτε την κατεύθυνση εγκατάστασης    ! Θέση εγκατάστασης κατά προτίμηση κατακόρυφη.

Συναρμολόγηση με σύνδεση POL     LH = ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Δομικό στοιχείο Σύνδεση POL Υποδείξεις

Ρυθμιστής πίεσης Με νίπελ στεγανοποίησης και 
κοχλία 

Μετά την κοχλίωση του ρυθμιστή μην 
στρέφετε παραπάνω, αλλιώς υπάρχει 
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Βαλβίδα λήψης αερίου Με εσωτερικό κώνο και εσωτερικό 
σπείρωμα 

κίνδυνος έλλειψης στεγανότητας στη 
σύνδεση νίπελ στεγανοποίησης - κελύφους

 Συναρμολόγηση με Δακτύλιος μηχανικής σύσφιξης
Δομικό στοιχείο Στοιχείο σύνδεσης Επεξηγήσεις
Ρυθμιστής 
πίεσης

Κοχλίωση για εξωτερική 
διάμετρο σωλήνα ... mm Δακτύλιος μηχανικής σύσφιξης κατά DIN EN ISO 8434-1 

Σύνδεση Σωλήνας με 
εξωτερική διάμετρο ... mm

• χαλκοσωλήνας, π.χ. κατά DIN EN 1057

• χαλυβδοσωλήνας ακριβείας, π.χ. κατά DIN 2391-1
Συναρμολόγηση σύμφωνα με τις Οδηγίες συναρμολόγησης της GOK για  Δακτύλιος μηχανικής σύσφιξης 
κατά DIN 2353 και DIN EN ISO 8434-1 σε συμφωνία με το DIN 3859-2. Σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε με το 
Nr. 07.01!

Συναρμολόγηση των συνδέσεων με εσωτερικό σπείρωμα G
Δομικό στοιχείο Στοιχείο σύνδεσης Επεξηγήσεις
Ρυθμιστής 
πίεσης Περιστόμιο εξόδου Κυλινδρικό εσωτερικό σπείρωμα G  κατά DIN EN ISO 

228-1

Κοχλίωση 
σύνδεσης 

Σπείρωμα σωλήνα
ή
εσωτερική κοχλίωση 
κατά DIN EN ISO 8434-1

• Κωνικό εξωτερικό σπείρωμα R κατά DIN 2999-1

• Κυλινδρικό εξωτερικό σπείρωμα G στην κλάση 
ανοχών A κατά DIN EN ISO 228-1, εσωτερική 
κοχλίωση με ακμή στεγανοποίησης και δακτύλιο O-
Ring, π.χ. κοχλιωτό βύσμα μορφή SDCS, τύπος B 
κατά DIN EN ISO 8434-1 

Συναρμολόγηση με εξωτερικό σπείρωμα G 3/8 A – LH - KN (εσωτερικός κώνος 45 °) LH = 
ΑΡΙΣΤΕΡΌ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Δομικό στοιχείο Εικόνα στοιχείου σύνδεσης Επεξηγήσεις

Ρυθμιστής 
πίεσης ⇐

Σπείρωμα σωλήνα: κυλινδρικό εξωτερικό σπείρωμα G 3/8 
- LH („αριστερό“) στην κλάση ανοχών A κατά DIN EN ISO 
228-1 με εσωτερικό κώνο 45 °

Κοχλίωση 
σύνδεσης

Περικόχλιο με εσωτερικό σπείρωμα G 3/8 - LH κατά DIN 
EN ISO 228-1,υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα με σφαιρική 
στεγανοποίηση κατά DIN EN 560 

Μετά το σφίξιμο του περικοχλίου δεν επιτρέπεται να περιστραφεί παραπέρα ο ρυθμιστής 
πίεσης. Η περιστροφή μπορεί να οδηγήσει πάλι σε μη στεγανές συνδέσεις.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει στα πλαίσια της εγκατάστασης μιας μονάδας υγραερίου να δοκιμασθεί ως προς τη 
στεγανότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία. Κατά την 
πορεία της λειτουργίας της εγκατάστασης υγραερίου ο ρυθμιστής πίεσης μπορεί να ελέγχεται στα σημεία 
σύνδεσης με σπρέϋ ανίχνευσης διαρροών ή άλλα κατάλληλα αφρίζοντα μέσα. 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο ρυθμιστής πίεσης μετά τη συναρμολόγηση και επιτυχή ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ είναι αμέσως έτοιμος για 
λειτουργία. Η θέση σε λειτουργία γίνεται με αργό άνοιγμα της βαλβίδας λήψης αερίου με κλειστή τη βάνα της 
διάταξης κατανάλωσης. Η διάταξης κατανάλωσης μπορεί τώρα η ίδια να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις 
δικές της οδηγίες χειρισμού.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το υγραέριο είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο καύσιμο αέριο! Πρέπει να προσεχθούν οι 
αντίστοιχοι νόμοι, διατάγματα και τεχνικοί κανόνες! 
Κατά την πορεία της λειτουργίας της εγκατάστασης υγραερίου συνιστάται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα 
ένας ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ και ένας έλεγχος της λειτουργίας του ρυθμιστή. Σε περίπτωση οσμής αερίου 
και έλλειψης στεγανότητας να τεθεί αμέσως ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ! Να κληθεί ειδικός τεχνικός.

ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κλείνουμε τη βαλβίδα λήψης αερίου και μετά τις βάνες της διάταξης κατανάλωσης. Σε περίπτωση μη χρήσης 
της εγκατάστασης υγραερίου να είναι κλειστές όλες οι βαλβίδες.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Αν τα μέτρα τα αναφερόμενα στις παραγράφους ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ δεν οδηγούν σε 
κανονική επαν-ΕΚΚΙΝΗΣΗ και δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα σχεδιασμού, ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να σταλεί 
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στον κατασκευαστή για έλεγχο. Αναρμόδιες επεμβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της έγκρισης καθώς 
και της εγγύησης.

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. 01 254-56                
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