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Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης 1.5 kg/h  τύπος CN 61-DS/-DS.2

Ρυθμιστής πίεσης με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας 
έναντι υπερβολικής πίεσης για εγκαταστάσεις υγραερίου 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο  ρυθμιστής  χαμηλής  πίεσης  τύπος  CN 61-DS διατηρεί  σταθερή  την  πίεση  εξόδου  -  εντός 
καθορισμένων  ορίων  -,  ανεξάρτητα  από  τις  διακυμάνσεις  της  πίεσης  εισόδου  (φιάλη  ή  πίεση 
λειτουργίας) και τις μεταβολές της παροχής και της θερμοκρασίας.
Μια ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής πίεσης „Lim“ περιορίζει την πίεση 
εξόδου σε 100 ή 150 mbar και έτσι αποφεύγεται μια ανεπίτρεπτη εφαρμογή πίεσης σε 
συνδεδεμένες συσκευές κατανάλωσης. Η ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής 
πίεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις ως διάταξη ασφαλείας έναντι ανεπίτρεπτης υψηλής αύξησης της 
πίεσης σύμφωνα με το γερμανικό κανονισμό TRF, BGV D 34 “Χρήση Υγραερίου” DA § 11 τμήμα 4 
και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Συσκευών Αερίου (90/396/EΟΚ). 
Ο τύπος DS.2 είναι σχεδιασμένος για εγκατάσταση σε σωληνώσεις για πιέσεις λειτουργίας μέχρι 
2.5 bar κατά μέγιστο. 
Ρυθμιστές χαμηλής πίεσης στις ακόλουθες παραλλαγές:

• Ρυθμιστής πίεσης κατά DIN 4811-3 με 
και χωρίς βαλβίδα ανακούφισης της 
πίεσης (PRV) 

• Ρυθμιστής πίεσης κατά VP 306 
(DIN EN 12864) με και χωρίς PRV

• Ρυθμιστής πίεσης κατά DIN 4811-4 για την 
περιοχή ισχύος του γερμανικού κανονισμού 
TRF με θερμικά ενεργοποιούμενο στοιχείο 
διακοπής 3 και μανόμετρο 4 για να δείχνει την 
πίεση εισόδου και ως έλεγχος διαρροής 

Για σωστή χρήση και διασφάλιση της εγγύησης, προσέξτε αυτές τις Οδηγίες Εγκατάστασης και 
Λειτουργίας και δώστε τες στον χρήστη. 

ΡΕΥΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υγραέριο (αέρια φάση) σύμφωνα με το DIN 51622/ EN 589

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

σύνδεσμος σύνδεσμος 
για διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο 

είσοδος
φιάλη 
υγραερίου 

GF σύνδεσμος μεγάλης γερμανικής 
φιάλης για βάρος πλήρωσης μέχρι
 33 kg

DIN 477-1  No 1
DIN EN 12864  G.4

Combi A συνδυασμένος 
σύνδεσμος για μεγάλες και μικρές 
φιάλες με σκληρή ή μαλακή 
σύνδεση 

DIN 477-1 και DIN 4811-2
DIN EN 12864  G.5

KLF σύνδεσμος μικρής γερμανικής 
φιάλης για βάρος πλήρωσης μέχρι 
14 kg

DIN 477-1  No 2
DIN EN 12864  G.12

σωλήνας Σύνδεσμος με δακτύλιο (ελιά) DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
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έξοδος
παράλληλο θηλυκό σπείρωμα 1/4 DIN EN ISO 228-1

εύκαμπτος σύνδεσμος σφαίρας-κώνουG ¼ A 
lh με εσωτερικό κώνο 45°

DIN EN 560
DIN EN 12864  H.4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, ελέγξτε το ρυθμιστή πίεσης για πληρότητα και ζημιές κατά 
τη μεταφορά. 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, π.χ. τον γερμανικό τεχνικό κανονισμό για 
υγραέριο TRF.
Όταν επιλέγεται το ρυθμιστή πίεσης με πίεση απόκρισης της διάταξης ασφαλείας έναντι 
υπερβολικής πίεσης pSO 100 ή 150 mbar, πρέπει να μην παραβιάζεται η καταλληλότητα της 
συσκευής κατανάλωσης ως προς την ασφάλεια λειτουργίας!
Ρυθμιστής πίεσης με προαιρετική βαλβίδα ανακούφισης της πίεσης “  PRV  ”:  
Η χρήση αυτού του ρυθμιστή πίεσης μέσα σε κλειστούς χώρους καθώς και μέσα σε κατοικίες δεν 
επιτρέπεται. Λόγω της ενσωματωμένης βαλβίδας ανακούφισης της πίεσης (βαλβίδας ανακούφισης 
έναντι υπερβολικής πίεσης με περιορισμένη παροχή), το υγραέριο ίσως διαφύγει για να 
αποφευχθεί ανεπίτρεπτα υψηλή πίεση εξόδου ως προστασία της συσκευής κατανάλωσης. 

Υπόδειξη για την εγκατάσταση 
• Για την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε μόνο κλειδιά ανοικτού άκρου αντίστοιχου πλάτους. 

Κρατήστε μόνο στον κλάδο σύνδεσης. 
Κρατήστε στο κέλυφος του ρυθμιστή πίεσης μόνο σε περίπτωση ενσωματωμένου κλάδου. 

• 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).
• Προσέξτε την κατεύθυνση της εγκατάστασης  !

• Εγκαταστήστε μόνο καθαρά και ακέραια παρεμβύσματα!
• Συνδέστε το περικόχλιο wing και knurled μόνο με το χέρι. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία. 

Εγκατάσταση του συνδέσμου εισόδου σε φιάλη LPG LH = ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ!
πλευρικός 
κλάδος στη 
βαλβίδα 
φιάλης

σύνδεσμος εισόδου ρυθμιστή πίεσης
σύνδεση με πλευρικό κλάδο επεξηγήσεις

με 
βάρος 
πλήρ
ωσης 
μέχρι 
14 kg

KLF

με 
βάρος 
πλήρ
ωσης 
μέχρι
33 kg

GF

C
om

bi
 A

1 – παρέμβυσμα στη βαλβίδα 
φιάλης 

2 – περικόχλιο ένωσης (περικόχλιο 
με wing ή εγκοπή) 

5 – μαλακό παρέμβυσμα στο 
ρυθμιστή πίεσης 

2 – συνδέστε μόνο με το χέρι!

3 – παρέμβυσμα στο ρυθμιστή 
πίεσης

4 – περικόχλιο ένωσης (εξάγωνο)
5 – σκληρό παρέμβυσμα στο 

ρυθμιστή πίεσης
6 – περικόχλιο ένωσης (εξάγωνο)

Σύνδεσμος σφαίρας-κώνου με παράλληλο αρσενικό σπείρωμα εγκατάστασης G ¼ lh 
(εσωτερικός κώνος 45°)          
στοιχείο εικόνα στοιχείου σύνδεσης επεξηγήσεις

ρυθμιστής 
πίεσης 

σπείρωμα σωλήνα: παράλληλο αρσενικό σπείρωμα G ¼ 
lh („αριστερό“) στην κλάση ανοχών A κατά DIN EN ISO 
228-1 με εσωτερικό κώνο 45° 
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κοχλιωτός 
σύνδεσμος 

περικόχλιο ένωσης με θηλυκό σπείρωμα G ¼  lh
κατά DIN EN ISO 228-1, περιστόμιου εύκαμπτου αγωγού 
με κωνικό στεγανοποιητικό κατά DIN EN 560 

Ροπή στρέψης 10 Nm

Εγκατάσταση συνδέσμου με θηλυκό σπείρωμα 
στοιχείο στοιχείο σύνδεσης επεξηγήσεις
ρυθμιστής 
πίεσης

υποδοχέας σύνδεσης 
1 και 2

παράλληλο θηλυκό σπείρωμα G ¼ κατά DIN EN 
ISO 228-1

κοχλιωτός 
σύνδεσμος

σπείρωμα σωλήνα ή στοιχείο
(fitting) αρσενικού άκρου 
κατά DIN 2353 / DIN EN 
ISO 8434-1

σπείρωμα σωλήνα: παράλληλο αρσενικό σπείρωμα G ¼ 
στην κλάση ανοχών A κατά DIN EN ISO 228-1
στοιχείο (fitting) αρσενικού άκρου με ακμή 
στεγανοποίησης, π.χ. κοχλιωτό βύσμα μορφή B κατά 
DIN 3852-2 ή μορφή SDCS, τύπος B κατά DIN EN ISO 
8434-1

παρέμβυσμα 2 δακτύλιοι O-Ring πλαίσιο παράδοσης (για στοιχείο
(fitting) αρσενικού άκρου)

Σύνδεσμος δακτυλίου (ελιάς) εγκατάστασης 
στοιχείο στοιχείο σύνδεσης επεξηγήσεις
ρυθμιστής 
πίεσης

σύνδεσμος για εξωτερική 
διάμετρο σωλήνα ... mm

σύνδεσμος δακτυλίου (ελιάς) κατά DIN 2353 / 
DIN EN ISO 8434-1 

κοχλιωτός 
σύνδεσμος

σωλήνας (υποδοχέας) με 
εξωτερική διάμετρο ... mm

χαλυβδοσωλήνας ακριβείας, π.χ. κατά DIN 2391-1 
χαλκοσωλήνας, π.χ. DIN EN 1057: όχι σύμφωνα με τον 
γερμανικό κανονισμό υγραερίου TRF! 

Εγκατάσταση σύμφωνα με το Εγχειρίδιο εγκαταστάσεων της GOK για συνδέσμους δακτυλίου (ελιάς) κατά DIN 
2353 και DIN EN ISO 8434-1 με αναφορά στο DIN 3859-2. Αν απαιτείται, παρακαλούμε παραγγείλατε!

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
Η  εγκατάσταση  υγραερίου  πρέπει  να  ελεγχθεί  για  διαρροές  πριν  από  την  πρώτη  θέση  σε 
λειτουργία, στην περίπτωση αλλαγής φιάλης και μετά από μακριά αχρησία. Για το σκοπό αυτό, 
κλείστε όλες τις διατάξεις διακοπής των συσκευών κατανάλωσης και ανοίξτε τη βάνα της φιάλης ή 
δεξαμενής. Μετά 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”. 
Ρυθμιστές χαμηλής πίεσης με μανόμετρο:
Ανοίξτε τη βάνα της φιάλης. Περιστρέφοντας, τοποθετήστε τον κόκκινο δείκτη επάνω στο μαύρο 
δείκτη (ένδειξη για την πίεση της φιάλης) για να καταγράψετε την τρέχουσα πίεση της φιάλης. Αν το 
μανόμετρο δεν έχει κόκκινο δείκτη, η θέση του δείκτη πρέπει να σημειωθεί με το χέρι. Κλείστε τη 
βάνα  της  φιάλης.  Περίοδος  αναμονής:  2  λεπτά  για  θερμοκρασιακή  εξισορρόπηση.  Αν  είναι 
αναγκαίο, ρυθμίστε τον κόκκινο δείκτη. Περίοδος δοκιμής: 10 λεπτά. Η δεικνυόμενη πίεση αερίου 
δεν πρέπει να πέσει κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής. Αν η πίεση πέσει, πρέπει να ελεγχθεί 
για διαρροές όλη η εγκατάσταση υγραερίου. 
Ρυθμιστές χαμηλής πίεσης για εγκατάσταση σε σωληνώσεις: 
Μέγιστη πίεση δοκιμής για δοκιμή φόρτισης και στεγανότητας: 2.5 bar

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 φιάλης ή 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 και τους ισχύοντες 
κανονισμούς εγκατάστασης (π.χ. TRF). 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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, διαρροών, διαφυγής αερίου μέσω της PRV στη συσκευή 
κατανάλωσης, ΘΕΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το σύστημα αμέσως! Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο τεχνικό. Όταν σφίγγετε και ξεσφίγγετε τη σύνδεση, στρέψτε μόνο το περικόχλιο 
ένωσης στη βαλβίδα της φιάλης.
Μην μετακινείτε τη φιάλη υγραερίου κατά τη λειτουργία! Όταν σφίγγετε και ξεσφίγγετε τη σύνδεση, 
στρέψτε μόνο το περικόχλιο ένωσης στη βαλβίδα της φιάλης. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  του ρυθμιστή πίεσης:

Ορατή δυσλειτουργία της συσκευής κατανάλωσης: ανώμαλη όψη της φλόγας.

Ρυθμιστής πίεσης με αυτόματη βαλβίδα διακοπής με θερμική ενεργοποίηση:
Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους +100°C, η διάταξη διακοπής ελευθερώνεται και διακόπτει την 
παροχή αερίου αυτόματα. Μετά την ενεργοποίηση της θερμικής διάταξης διακοπής, ο ρυθμιστής 
χαμηλής πίεσης δεν μπορεί να λειτουργήσει πια και πρέπει να αντικατασταθεί. 

Διαρροή αερίου στην PRV / ενεργοποίηση της διάταξης ασφαλείας έναντι υπερβολικής 
πίεσης
Σε περίπτωση συνεχούς διαφυγής αερίου στην PRV ή αν η διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής 
πίεσης έχει ενεργοποιηθεί, ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καινούργιο 
ρυθμιστή πίεσης. 

ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κλείστε τη βάνα της φιάλης ή δεξαμενής και μετά τις διατάξεις διακοπής της συσκευής 
κατανάλωσης. Αν δεν χρησιμοποιείται η εγκατάσταση 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 εάν οι οδηγίες δεν έχουν παρερμηνευθεί, ο 
ρυθμιστής πίεσης πρέπει να σταλεί στον κατασκευαστή για έλεγχο. Κάθε αναρμόδια επέμβαση θα 
συντελέσει σε απώλεια της έγκρισης και των απαιτήσεων της εγγύησης.
Κάτω από συνήθεις συνθήκες χρήσης, συνιστάται να αντικαθίσταται ο ρυθμιστής πίεσης πριν από 
την εκπνοή των 10 ετών μετά την ημερομηνία παραγωγής για να είναι εγγυημένη η σωστή 
λειτουργία της εγκατάστασης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
πίεση εισόδου τύπος CN 61-DS:    0.5 - 16 bar

τύπος CN 61-DS.2: 0.5 - 2.5 bar
ονομαστική πίεση εξόδου 30, 37  or

500 mbar 1)

δυναμικότητα τύπος CN 61-DS:    max. 1.5 kg/h πίεση απόκρισης PRV 80 - 120 mbar

τύπος CN 61-DS.2: max. 3 kg/h περιοχή πιέσεων PN 16

διάταξη ασφαλείας 
έναντι υπερβολικής 
πίεσης „Lim“

πίεση απόκρισης pSO 100 mbar  ή
150 mbar

1) όχι σε 
pSO = 100 mbar

Για πρόσθετα τεχνικά στοιχεία (ειδικές ρυθμίσεις), δείτε την πλάκα τύπου του ρυθμιστή χαμηλής πίεσης! 
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