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DIVAL  500  SERiSi  REGÜLATÖR  KULLANMA KLAVUZU  
 

 
Bu manuel de açıklanan ekipman, basınçlandırılmış sistemlerde kullanılan, basınçlı bir cihazdır ;  bu tür ekipmanlar  yanıcı gazların 

(örn. Doğal gaz )  iletildigi  sistemlerde kullanılır.   

 

1-)  OPERATORLER İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  
Montaj, isletmeye alma ve bakım süreçlerinden önce kullanıcı ;  

 

- Çalışmak durumunda oldukları koşulların emniyetini gözden geçirmeli. 

- Gerektiğinde , çalışma için gerekli yetkileri almalı  

- Kişisel korunma için gerekli ekipmanları kullanmalı ( kask, gözlük vb. ) 

- Operasyon alanının, genel koruma planı ve  gerekli emniyet işaretleri ile  uygunluğunu  sağlamalı. 

 

2-) PAKETLEME  

 

Paketleme,  ekipmanların ve ilgili yedek parçaların nakliye, depolama ve elde taşıma sırasında , hiç bir parçası hasar görmeyecek  şekilde dizayn edilmiştir.Bu 

nedenle,  ekipman ve yedek parçalar , en son kullanım yerinde de , montaja kadar  kendi paketleri içersinde muhafaza edilmelidir. Paket açıkldıktan sonra, ürünlerde 

bir hasar olup olmadığı kontrol edilmeli, eğer bi hasar söz konusu ise  tedarikçi bilgilendirilmeli  ve inceleme için  ürün orjinal paketi içerisinde bırakılmalıdır.  

 
3- )  DEVREYA ALMADAN ÖNCE KONTROL  
 

- Montajın,  geçerli teknik kural ve kanunlara bağlı olarak doğruluğunu teyit ediniz. 
- Etiket değerlerini kontrol ederek  cihazın uygulama için  uygun olup olmadığını teyit ediniz. 
- Regülatörün öncesinde giriş  vanası  olduğunu teyit ediniz. 
- Çıkış tarafındaki tampon hacmin dogruluğunu teyit ediniz;   Tampon hacim, 300mbar a kadar olan basınçlarda, akış debisinin  

1/500 ‘i kadar, daha yüksek basınçlarda ise 1/1000 ‘i kadar olmalıdır.  
- Akış yönünün doğruluğunu kontrol ediniz. Gerekli olabilen vent ve relief hatları, geçerli kural ve kanunlara göre yapılmalıdır.  
-  Yoğuşmayan gazlar ile yapılan  montajlarda, cihaz her pozisyonda  montaj yapılabilir. 
- Yoğuşmalı gazlar ile yapılan montajlarda, LPG gibi , cihaz   yatay  veya dikey akış yönünde, çıkış tarafı aşağı doğru olmalıdır.  
- Montaj, uygun ve onaylı   contalar ile yapılmalıdır. Sızdırmaz yüzey  temiz ve yumuşak olmalı, daima yeni conta 

kullanılmalıdır. 
- Akışkan önce filtrelenmelidir.  Giriş tarafında boru hattı temizlenmeli ve kirlenmesi önlenmelidir.  Giriş tarafına filtre konulması 

gereklidir. 
- Regülatör , direkt güneş ışığı ve korozif atmosferik etkilerden uzakta olmalıdır.  
- Ekipmanın bakımı, sadece uzman  personel tarafından yapılmalıdır.  

 
4_) ANA ÖZELLİKLER 
Yay tahrikli  Dival serisi  düşük, orta ve yüksek basınçlar için uygundur.  
Dival ve emniyet kapatmalı regülatörler içten pulse hattlıdır . Regülatör ve emniyet kapatmanın her ikisi , opsiyonel  harici pulse hattı 
bağlantısı için önceden  müşteri tarafından ayaralanır.   
Harici pulse hattı, aşağıdaki koşullar için aktive edilmelidir ( bağlanmalıdır) . 

- Regülatöre , diğer regülasyon ekipmanları ilave veya kombine edildiğinde  
- Basınç düşürme sisteminin gerektirdiği doğruluk , fig.2 deki değerlerin sınırları içerisinde kalması gerektiğinde. 

 
Domestik ve endüstriyel  doğalgaz, LPG ve diğer korozif olmayan gaz uygulamalarında yaygın olarak kullanılırlar. 
 
Dengelenmiş obtüratör ile birleştirilmiş özel regülatör dizaynının faydaları;  
 Yüksek akış oranı katsayısı 
Maksimum akışta, yüksek hassasiyet 
Küçültülmüş kapatma yüzeyi ve düşürülmüş kapatma basıncı  
Cevap süresinde kısalma 
Akış yokken sıfır sızıntı 
Boru hattından sökülmeden periyodik bakım , mevcut boru hattında değişiklik yapmadan slam shut takıllabilmesi 
- Giriş basıncı aralığı  bpu: 
BP: 0.5 – 10 bar  - bpu: 7.2 – 145 Psi 
MP/TR: 0.5 – 20 bar  - bpu: 7.2 – 290 Psi 
- Maksimum dayanım basıncı PS: 
BP: 10bar – PS 145 Psi 
MP/TR: 20bar – PS 290 Psi 
- Çıkış Basıncı aralığı Wd: 
BP: 15÷100 mbar - BP: 0.21÷40.2” wc 
MP: 100÷300 mbar - MP: 40.2÷120.5” wc 
TR: 300÷2500 mbar - TR: 120.5÷1004.6” wc 
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- Emniyet kapatma set aralığı: 
Wd OPSO BP 30÷160 mbar - Wd OPSO: 12÷64.3” wc 
Wd OPSO MP 155÷500 mbar - Wd OPSO: 62.3÷200.9” wc 
Wd OPSO TR 450÷3000 mbar - Wd OPSO: 180.8÷1205.6” wc 
Wd UPSO BP 6÷80 mbar - Wd UPSO: 2.4÷32.1” wc 
Wd UPSO MP 80÷250 mbar - Wd UPSO: 32.1÷100.4” wc 
Wd UPSO TR 100÷1500 mbar - Wd UPSO: 40.1÷602.8” wc 
- Doğruluk sınıfı: AC 5/10/15% 
- Kapatma basıncı sınıfı: SG 20/25% Max 
- Sıcaklık sınıfı: 2 (-20°C +60°C) - (-68°F +140°F) 

 

5 )  GAZ GİRİŞİ , SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ VE AYARLAMA 
 

Ekipman basınçlandırma işlemi oldukça yavaş yapılmalıdır.  Ekipmanları zarar görmekten korumak için, aşağıdaki işlemler hiçbir 

zaman yapılmamalıdır. 

 

Çıkış tarafındaki vana ile sistemi basınçlandırmak 

Giriş tarafındaki vana ile sistemin basıncını düşürmek/ boşaltmak 

Düşük basınçta uygulanan köpük testi ile  kaçak olmadığından emin olmak. 

Regülatör ve diğer tüm aparatlar ( emniyet kapatma, monitör) , istenilen set değerine ayarlı olarak temin/teslim edilir. Çeşitli  
sebeplerle  ( taşınma sırasında sarsıntı  vb.) kullanılan yayın set  edildiği değer değişebilir. Set değerini, etilket değerlerine göre 

kontrol etmeniz tavsiye edilir.  

Regülatör devreye alınmadan önce, tüm açma/kapama vanalarının ( giriş, çıkış, her türlü by-pass ) kapalı olduğundan  ve gazın, 

bozulmaya sebep olmayacak bir sıcaklıkta olduğundan emin olunmalıdır.  
 
6)l DIVAL 500 REGÜLATÖR DEVREYE ALINMASI  
 

- Çıkış vanasını kısmen açınız 
- Girişteki kesme vanasını yavaşça açınız 
- Çıkış basıncı istenilen değere ulaşıncaya kadar bekleyiniz. 
- Eğer gerekirse, 28 nolu ayar somunu ile  çıkış basıncı  değerini ayarlayınız.  
- Çıkış vent vanasının kapatın. 
- Girişteki kesme vanasını yavaşça açınız.  

 
7.0) “ LE “EMNİYET KAPATMA VANALI  DIVAL 500 REGÜLATÖRÜN DEVREYE ALINMASI  (ŞEK.1) 
 
- Çıkış vent vanasını kısmen açın 
- Giriş kesme vanasını yavaşça açın 
- Şeffaf kapağı çıkarın (pos4), kurma pimini gevşeterek slam shut’tan çıkarın (pos.5) ve başaşağı şekilde ( 180 derece çevirerek) sıkın.  
- Kurma pimini yavaşça çekerek çıkış tarafınının gaz ile dolmasını sağlayınız. 
- Çıkış basıncı , ayar değerine ulaştığında, pimi daha da çekiniz ve çekili pozisyonda kalana kadar ( salam shut kurulana kadar ) 
tutunuz.  
- Eğer gerekirse ,  28 nolu sıkma somunu ile çıkış basıncının değerini ayarlayınız.  
- Çıkış vent  vanasını kapatın. 
-Girişteki kesme vanasının yavaşça açın. 
- Regülatör çalışmaya başladığında, kurma pimini (pos.5) tamamen sıkarak, orjinal pozisyonuna getiriniz. 
- Şeffaf kapağı da takınız.  
 
 
7.1)  “ LA “ EMNİYET KAPATMA VANALI DIVAL 500  DEVREYE ALINMASI  ( ŞEK.1A) 
 
- Çıkış vent vanasını kısmen açınız 
- Girişteki kesme vanasını yavaşça açınız 
 - Kurma pimini (pos7) yavaşça çekerek çıkış tarafınının gaz ile dolmasını sağlayınız. 
- Çıkış basıncı , ayar değerine ulaştığında, pimi daha da çekiniz ve çekili pozisyonda kalana kadar ( slam shut kurulana kadar ) tutunuz.  
- Eğer gerekirse ,  28 nolu sıkma somunu ile çıkış basıncının değerini ayarlayınız.  
- Çıkış vent  vanasını kapatın. 
- Girişteki kesme vanasının yavaşça açın. 
 
8) DIVAL 500 MONİTÖRLÜ, SLAM SHUT’LI REGÜLATÖR DEVREYE ALINMASI  ( ŞEK.7) 
   7 ve 7.1 deki işlem adımlarını  uygulayınız.  
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9) EMNİYET SİSTEMİ TESTİ 
 
- Emniyet kapatma vanasını, regülatörün çıkış tarafına bağlayın 
- Çıkış basıncının dengelendiği basıncı kontrol ediniz. 
- Regülatör ile çıkıştaki kesme vanası arasında bir  test  noktasına bir manometre yerleştiriniz. 
RELIEF VANA 
- Manometreden gözlemleyerek , çıkış basıncını  relief vananın tahliye vanasının devreye girene kadar yükseltin. 
- Dışarıya gaz atışı, vananın devreye girmiş olduğunun göstergesidir.  
MAKSIMUM ÇIKIŞ BASINCINDA KAPATMA 
 -  Tahliyeyi kapatıp, çıkış basıncını, manometreden gözlemleyerek, slam shut maksimum kapatma değerine ulaşıp devreye girene 
kadar yükseltin. 
-  Ayarın doğruluğundan emin olun. 
-  Tahliye vanasını açıp, işlevine devam etmesini sağlayın. 
MİNİMUM  ÇIKIŞ BASINCINDA KAPATMA 
 - Giriş vanasını kapatın ve regülatördeki basıncı düşürün. 
 - Çıkış basıncını, manometreden  gözlemleyerek, set değerine kadar yükseltin ve slam shut ın istenilen değerde kurulu kaldığından 
emin olun.  
 -  Slam shut, minimum kapatma değerine ulaşıp devreye girene kadar basıncı düşürünüz.  
 

 

10 ) GENEL BİLGİ  
Periyodik kontrol ve bakım,  kurallara uygun yapılmalıdır. Her türlü operasyondan önce,  regülatörün giriş ve çıkış basıncından izole 

edilmil olduğundan ve  basıncın, hattının  regülatör ile çıkış vanası arasındaki bölümünden  boşaltılmış olduğundan emin olmak 

önemlidir. 

Bakım işlemi, gazın taşınma kalitesi  ( partiküller, nem, benzin, korozif maddeler ) ve filtrelemenin etkinliği ile yakından ilgilidir.  

 

Eğer kurallar ile tespit edilmemiş ise, koruyucu bakımın zaman periyodu aşağıdaki koşullara bağlıdır; 

- Gazın taşınma kalitesi 

- Regülatör öncesindeki boru hattının temizliği  ve korunması  :  genel olarak, devreye almadan sonra,  boru hattınını yeterince 

temiz olmamasından dolayı , çok sıklıkla bakım  gerekebilmektedir.  

- Regülasyon sisteminin gerektirdiği güvenilirlik  seviyesi . 

 Cihazların bakım için parçalarının sökülme işlemine bakımadan önce  kontrol edilmesi gerekenler;  

- Gerekli yedek parça kitlerinin mevcut olması. Parçalar orjinal Pietro Fiorentini olmalıdır. 

- Sökme ve takma işlemleri için uygun anahtar setinin olması . 
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PROBLEMİN TESPİTİ 
 

PROBLEM OLASI PROBLEMLER Çözüm 

1 
 “0” akışta, geçirmezlik 
 

3 nolu sızdırmaz yüzeyde toz veya yabancı 
parçalar 
  
30 nolu membranın hasarlanması 
  
31 nolu O-Ring in hasarlanması 
 

Temizlik  
  
Değişim  
  
Değişim 
 

2 

Yüksek Kapatma 
Basıncı 
 

3 nolu sızdırmaz yüzeyde toz veya yabancı 
parçalar 
  
Obtüratör milinde anormal sürtünme 
  
Kirlenme sebebi ile parçalı tahliye 
  

Temizlik 
  
Değişim 
  
Tahliye temizliği 
 

3 

Emniyet kapatma 
vanasının sürekli 
kapatması 
 
  

Akış yokken, gaz geçişinin kapalı olması  
0 

  
 
Regülatör ile çıkış tarafındaki 
açma/kapama vanası arasında yetersiz 
tampon hacim 
  
Slam shut ın kapatma basıncının, regülatör 
set değerine çok yakın olması 
 
 Kirlenme sebebi ile parçalı tahliye 
  

Bkz 1 
  
Hacimini arttırmak (par. 3) 
 
 
 Slam shut set değerinin 
düzeltilmesi 
 
 
Tahliye temizliği 
 

 
4 

Yanlış Giriş basıncı  
 
 

Düşük/ yüksek Çıkış basıncı 
  
43 nolu yayın yanlış basınç aralığına ait 
olması 
 

 Giriş basıncını ayarlamak 
 

Yayın doğru olan ile değiştirilmesi 
 

5 

Sürekli tahliye  
 

Akış yokken, gaz geçişinin kapalı olması  
  
19 nolu membranın hasarlanması 
  
 
33 nolu Oring in hasarlanması 
 

Bkz. 1 
  
Değişim  
  
Değişim 

 

 
6 

Slam shut ventinden 
sürekli tahliye 
t 

  

34 nolu membranın hasarlanması 
  
Slam shut  LE  için; 35 nolu o ring in 
hasarlanması 
 

Değişim 
  
değişim 
  

7 
Değişken çıkış basıncı  

 

Regülatör Kapasitenin yetersiz kalması  
 

Debi değerleri Şekil 2 de 
verilmiştir. 
Eğer harici pulse hattı bağlanırsa 
şekil 4A-4B nin kullanılması 
uygundur 
  

 

 


