
                                                                                                                                                                          

      

                                            

 

 

 

 

                         

 

KULLANIM 

Sabit,ayarlı ve değişken bu regülatörler,ekin kurutucuları ve büyük endüstriyel ocakları beslemesi gibi zor durumlar için 
idealdir. Endüstriyel,tarım,ticari ve şebekeli LPG tesisatlarında kullanılır. 
 

SNG,doğalgaz,hava,nitrojen ve diğer agresif olmayan gaz tesisatlarında da kullanılabilir. 
 

LPG kapasiteleri :  

� 250 kg/h (12 MBTU/hr) Amerika kurallarına göre 
� 150 kg/h (7.1 MBTU/hr) Avrupa kurallarına göre 

 

       ÖZELLİKLER 

� Sağlam dizayn. 
� Yeni balanslı dizaynı,giriş basıncında değişimler olsa bile  mükemmel şekilde regülasyon sağlamaktadır. Bu yüzden 

birçok durumda T ayar somununa gerek yoktur. 
� Ayarlanabilir modeller dahili çıkış basıncı ayarı sağlamaktadır. 
� prEN16126 standardı ile uyumludur. 
� Vent pozisyonu diyafram üzerindeki olası nem yoğunlaşmasının direnajına izin verir. 
� Dahili filtre talep üzerine monte edilebilir ya da bakım kiti olarak ayrı şekilde verilebilir. 
� Yer altı ya da bina içi montajlar için vent,bir boruya (G1/4” dişli+özel O-ring) bağlanabilir. 
� APS2000V modelleri dikey tank vanası üzerine monte için dikey giriş bağlantısı ile donatılmıştır. 
� APS2000-OPSO modelleri regülatörün önüne monte edilen üst limit kapatma valfi OPSO ile donatılmıştır. 
� Birleştirilmiş ACTIVE MONITOR-OPSO modülüyle teslim edilen APS2000M monitör yapısı erken uyarı göstergesi 

içermektedir.Bu özelliği,OPSO müdahalesinden önce yüksek çıkış basıncını bildirmesini sağlamaktadır.Dizaynı 
kolay bakım yapılmasını sağlamaktadır ve test noktalarını kullanarak rutin tetkik yapılması kolaydır.Harika basınç 
regülasyonunun yanı sıra güvenilir ve geliştirilmiş güvenlik sistemine sahip active monitör modülü şebeke dağıtım 
ve kritik tesisatlar için uygundur. 

 

       YAPI 

� Gövde ve kapak      :  döküm alüminyum alaşım 
� Gövde/kapak vidaları   :  paslanmaz çelik  
� Diyafram       :  NBR-R ( talep üzerine FPM) 
� Valf pedi       :  NBR ( talep üzerine FPM) 
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PERFORMANS EĞRİLERİ 
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