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Type 252

Innledning

Installasjon

Denne installasjonsveiledningen inneholder anvisninger
for installering og demontering. Ta kontakt med nærmeste
salgskontor eller salgskonsulent for Fisher for å motta en
brukerhåndbok, eller les brukerhåndboken på
www.FISHERregulators.com. Se følgende hvis du trenger
ytterligere opplysninger:
Brukerhåndbok for type 252 filter, skjema 5438,
D102465X012.

PED-kategori
Dette produktet kan brukes som sikkerhetstilbehør til trykk
belastet utstyr i følgende kategorier under direktiv 97/23/
EØF Forskrift om trykk belastet utstyr. Produktet kan også
brukes utenom direktivet om trykk belastet utstyr ved å følge
trygg konstruksjonspraksis i henhold til tabellen nedenfor.
PRODUKTSTØRRELSE

KATEGORIER

VÆSKETYPE

DN 6 (6,4 mm - 0,25 tommer)

SEP

1

Det kan oppstå personskade, skade på utstyr
eller lekkasje på grunn av at væske eller gass
lekker ut eller deler under trykk sprekker, hvis
filteret installeres der kapasitetsgrensen kan
overstiges, eller hvis driftsforholdene overstiger
klassifikasjonen for tilstøtende rør eller
rørforbindelser. Unngå disse problemene ved å
installere et filter der:
• Driftsforholdene ligger innenfor enhetens
kapasitetsgrense.
• Driftsforholdene er i samsvar med gjeldende
lovgivning, forskrifter eller standarder.

Sette ut av drift (avstengning)

Spesifikasjoner
Unngå personskade som følge av at trykk plutselig
slippes ut, ved å isolere regulatoren/filteret fra alt
trykk og forsiktig slippe ut innestengt trykk fra
regulatoren/filteret før demontering.

Størrelse på inn- og utløpskopling
DN 6 (6,4 mm – 0,25 tommer) NPT med gjenger

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

Filterklassifikasjon

Deleliste

20 mikron

Maksimalt differensialtrykk(1)
70 bar (100 psig)

Utprøvet testtrykk
Alle trykk belasted komponenter er tested og godkjent
i henhold til Direktiv 97/23/EC - Tillegg 1, seksjon 7.4

Temperaturtoleranse(1)
-40 til 82 °C (-40 til 180 °F)

Nøkkel Beskrivelse
1
Filtertopp
2
Filterhus
3
Nedre sete
4
Filterinnsats
5
O-ring
6
Rørplugg
7
Avtapningsventil
8
Øvre sete

1. Trykk-/temperaturgrensene i denne installasjonsveiledningen og andre gjeldende
begrensninger i henhold til standarder eller lovgivning må ikke overskrides.
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Figur 1. Filter, type 252
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