Installationsvejledning
Dansk – Maj 2002

Type 252

Introduktion

Installation

Denne installationsvejledning giver instruktioner i installation og fjernelse. Hvis du ønsker at modtage en kopi af
brugsanvisningen, kan du kontakte det lokale Fisher
salgskontor, salgsrepræsentanten eller downloade en
kopi på www.FISHERregulators.com. For yderligere information se
Brugsanvisningen for Type 252 filter, formular 5438,
D102465X012.

P.E.D. kategori
Dette produkt kan bruges som sikkerhedstilbehør
sammen med trykudstyr i følgende kategorier i direktivet
for trykudstyr 97/23/EC. Det kan også bruges uden for
direktivet for trykudstyr ved brug af fornuftig teknisk praksis
(SEP) i henhold til tabellen nedenfor.
PRODUKTSTØRRELSE

KATEGORIER

VÆSKEGRUPPE

DN 6 (1/4-tomme)

SEP

1

Tekniske data
Indgangs- og udgangsforbindelsesstørrelse
DN 6 (1/4-tomme) NPT skrueskåret

Kvæstelser eller skade på udstyr på grund af
væskeudslip eller sprængning af trykbærende
dele kan forekomme, hvis filteret installeres, hvor
dets evner kan overstiges, eller hvor forholdene
overskrider mærkedata for tilstødende røranlæg
eller rørforbindelser. For at undgå dette skal et
filter installeres, hvor:
• Serviceforhold er i henhold til enhedens evner.
• Serviceforhold er i henhold til gældende love,
reguleringer eller standarder.

Ud af drift (nedlukning)

Undgå kvæstelser som et resultat af uventet
trykudslip ved at isolere regulatoren/filteret mod
alt tryk og forsigtigt udløse tryk fra regulatoren/
filteret før forsøg på demontering.

Maksimalt arbejdstryk(1)
Aluminium: 148 bar (2150 psig)

Filtermærkedata

Reservedelsliste

20 mikroner

Maksimalt differentiale(1)
70 bar (100 psig)

Prøvetryk
Alle trykbærende dele er blevet testet i henhold til
Direktiv 97/23/EC -Annex 1, Sektion 7.4

Temperaturmuligheder(1)

Forklaring Beskrivelse
1
Filterhovedsamling
2
Filterlegeme
3
Nederste leje
4
Filterindsats
5
O-ring
6
Rørprop
7
Drænventil
8
Øverste leje

-40 til 82°C (-40 til 180° F)
1. Tryk-/temperaturgrænserne i denne installationsvejledning og alle gældende
standard- eller kodebegrænsninger må ikke overskrides.

VALGFRI DRÆNVENTIL
STANDARDLEGEME

Figur 1. Type 252 filter
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