
 
 
 
 
 
 

25  m3 /h    21 mbar  SERVİS  REGÜLATÖRÜ KULLANIM  KILAVUZU 
 
 
 
1-GENEL ÖZELLİKLER: 
 
FE serisi regülatörler önceden filtre edilmiş ve korozif olmayan gazlarda kullanım için uygundur. Aşağıdaki 
koşullar için kullanılabilirler. 
 

Tip FE6 FE10 FE25 FES 

Kapasite(m3/h) 6 10 25     40 - 50 

Giriş Basıncı(bar) 0,2 –5 0,3-5 0,4-5 0,5-5 - 1-5 

Sıcaklık Aralığı(°C) -20, +60 -20, +60 --20, +60 -20, +60 
 
 
 
2-ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE, YAPILMASI GEREKEN KONTROL: 
 
Aşağıdaki maddeler kontrol edilmelidir, 
• Montaj, gaz kuruluşun, teknik standart ve kurallarına göre gerçekleştirilmelidir. 
� Etiketteki basınç ve diğer değerler, istenen basınca uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
� Regülatör aşağıdaki koşullara göre montaj yapılır. 

� Girişte kapatma vanası olmalı.  
� Regülatör sonrasındaki olması gereken tampon hacim (brülörlü sistemlerde)  

o 300mbara kadar çıkış basıncında, tampon hacim nominal akışın 1/1000 i  
o 300mbar üzerindeki çıkış basıncında, tampon hacim nominal akışın 1/500ü kadar olmalı 

• Doğru montaj pozisyonu; 
� Kuru gazlar için her türlü pozisyon uygundur, 
� LPG kullanılacak ise, çıkış tarafı aşağıya doğru olmalı. 
� Nemli gazlar için, su girişine imkan vermemek için giriş aşağıdan olmalıdır.  
� Bilgi: Regülatör içinde nemden kaynaklanan bir donma söz konusu olursa regülatör ve 

emniyet kapatma doğru çalışmayacaktır. 
�  Montaj sırasında imalatçı tarafından önerilen bağlantı parçaları kullanılmalıdır. 
�  Regülatör takılmadan önce, takılacağı boru içerisindeki pislikleri basınçlı hava ile temizleyiniz. 
 
 
3-ÇALIŞTIRMA: 
 
� Regülatör girişindeki vanayı yavaşça açın ve hata gaz girdiğinden emin olun. 
� 16 nolu şeffaf kapağı çıkarın ( Max. Emniyet. Kapatma varsa) 
� 20 nolu pimi yavaşça çekin, giriş basıncı bu işlem sırasında direnç yaratacaktır. ( Max. Emniyet. Kapatma 

varsa) 
� Kurma pimi uzunluğu 10mm’dir. Eğer kurma işlemi tamamsa, 
� İkinci kademeyi kurmak 2 nolu düğmeye basın. 

� Çıkış basıncının emniyet kapatma ayar basıncına gelmesinden sakının, çıkış hattındaki test 
nipeli veya vent vanasını kullanılarak küçük bir miktarda gaz akışına izin verin. 

      Kurma işleminden sonra 16 nolu şeffaf kapağı yerine takın. 
 
 
 



 
 
 
 
 
4-AYARLAR: 
 
Regülatör ve slam shut başlangıç ayarları siparişteki değerlere göre yapılmıştır. Bu bilgiler regülatör etiketinde 
belirtilir, bu değerlerin +10% ‘dan fazla değiştirilmemesi  önerilir. 
Regülatör basınç ayarının değiştirilmesi: 
� Regülatörün üzerindeki 1 nolu kapağı çıkarın 
� Basıncı artırmak için 3 nolu yay somununu saat yönünde çevirin. 
� Basıncı düşürmek için 3 nolu yay somununu saat yönünün aksine çevirin. 

� Bu işlem için 27 mm anahtar kullanın, 
� Çıkış basıncı artırıldığında, maksimum emniyet kapatmanın da ayar değeri artırılmalıdır. 

Maksimum Emniyet Kapatma basınç ayarının değiştirilmesi: ( Mevcut ise) 
� 16 nolu kapağı çıkarın. 
� Basıncı artırmak için  15 nolu yay somununu saat yönünde çevirin. 
� Basıncı düşürmek için  15 nolu yay somununu saat yönünün aksine çevirin. 

� Bu işlem için 13 mm anahtar kullanın. 
      Tüm kapakları yerine takın. 
 
 
5-MAKSIMUM EMNIYET KAPATMA(Mevcut İse)’ NIN KAPATMA NEDENLERİ:  
 
Çıkış basıncı, maksimum kapatma emniyet ayar değerine ulaşması durumunda, regülatör kapanır. 
Kapatmaya aşağıdaki koşullar neden olur. 
• İkinci kademede iç kaçak olması: buna kirli gaz neden olur. 
• Akışın ani durmasının  (kazan, kombi, vs...)  neden olduğu basınçtaki ani artışlar emniyet kapatmanın 

pozisyonu, şeffaf kapak içindeki kurma piminden gözlenir.  
 
 
6-AŞIRI AKIM VANASI VE MİNİMUM EMNIYET KAPATMA’ NIN KAPATMA NEDENLERİ: 
 
FE6,FE10,FE25,FES regülatör normal olarak sırasıyla 6,10,25 ve 40/50 m3/h kapasiteyi verirler. 

• Kapasiteler yukarıdaki değerleri %110 ila 200 aştığında aşırı akım vanası kapatır. 
• Eğer giriş basıncı düşer ve regülatör basıncının ayarlanandan %70 düşmesine neden olursa minimum 

kapatma vanası harekete geçer. 
 
 
7-REGÜLATÖRÜN TEKRAR KURULMASI: 
 
• Regülatör kapatmış ise, regülatörü tekrar kurmadan önce, sorunun nereden kaynaklan-dığı tespit 

edilmelidir. 
• Maksimum emniyet kapatma  kapatmış ise  aynı zamanda min emniyet kapatmada kapatmıştır.. 
  Her iki aygıtı kurmak için lütfen   3 nolu paragraftaki işlemleri  tekrar edin. 
• Minimum  basınç kapatma vanası veya aşrı akım vanası kapatmış ise    

� Regülatör çıkışındaki bağlantı fittingsinden az miktarda gaz akışına izin verin. 
� 2 nolu yeşil düğmeye basın 
� Eger işlem düzgün bir şekilde  yapılmadıysa, maks. emniyet kapatma  kapatabilir. Bu 

durumumda çıkış basıncını  gereken degere düşürün ve 3 nolu  paragraftaki işlemleri  tekrar 
edin.           

 
8- EMNİYET  KAPATMANIN KAPATMASININ  ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER: 
 
• Regülatörün  kapasitesini aşmayın 
• Minimum giriş basıncı değerlerin altında basınçlarla beslemeyin 
• Regülatör sonrasındaki hattı  temizlemek için aniden  boşaltma işlemi yapmayınız. 
• Eğer regülatör , kullanım ünitlerinin yakınına yerleştirilmişlerse açma kapama ile gaz vermeyin. 
 
 



 
 
 
 
 
9-PERİYODİK BAKIM; 
 
Regülatörün  saglıklı çalışması için  periyodik bakım önerilmektedir. Bakım takvimi gaz kuruluşun şartlarına 
belirtilen süreyi  aşmamalı. Her durumda,  teknik standartlara uyulmalıdır. Bakım süresi tamamıyla  çalışma 
şartlarına göre ayarlanmalı. 
 
 
9.1-EMNİYET KAPATMANIN BAKIMI: 
 
• Regülatörün çıkışındaki vanayı kapatın. 
• Çıkış basıncını kontrol edin. Kapanma değerinde, dengelenmeli 
• Çıkıştaki test subabına(plug) dışarıdan bir basınç kaynağına bağlanmış basınç göstergesini bağlayın. 

� Eğer varsa ,4 nolu  test subabını(opsiyonel) kullanın,  yoksa ise  regülatör ve  sonrasında 
vana arasında bir subap kullanın 

Test Subap Kullanımı: 
• Gaz  sızıntı meydana gelecek şekilde içindeki vidayı gevşetin 
• Bir basınçlı kaynagı test subabına baglayın , bağlantıların sağlamlığından emin olun. 
• Basıncı, relief vana  ayar degerine kadar artırın ve gaz atışını  farketin 
• Relief tahliyesini kapatın ve maks. emniyet kaptama kapatması için basıncı yükseltin. 
• Maks. Emniyet Kapatmanın  kapandığını kontrol edin. 
• Minimum Emniyet  kapatma vanasının kapatması için basıncı düşürün. 
• Minimum Emniyet  kapatma vanasının kapandığını kontrol edin. 
• Test cihazlarını sökün ve tüm test subaplarını kapatın. Kaçak  olmadığından emin olun. 
 
 
9.2-FİLTRE TEMİZLİĞİ: 
 
Gerektiğinde regülatör filtresi, regülatör hattan sökülmeden aşağıdaki işlemler izlenerek temizlenebilir. 
• Filtre kapagını  regülatör gövdesinden sökün.  
• Filtreyi çıkarın ve temizleyin. 
• Filtre Kapagını yerine monte edin. 

� İmpulse deliklerinin birbirinin üstüne gelmesi hususunda dikkatli olun. 
� TAMİRAT BOŞ SİSTEMLERDE VE HATTAN SÖKÜLMÜŞ REGÜLATÖRLER ÜZERİNDE 

YAPILMALIDIR 
 
 
 

 


