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Tyyppi 112

Johdanto
Tässä asennusoppaassa annetaan asennus-,
käyttöönotto- ja säätöohjeet. Lisätietoja saa seuraavasta
osoitteesta:
www.FISHERregulators.com.

Painelaitedirektiivin luokka
Tätä tuotetta voidaan käyttää painelaitteiden
turvavarusteena seuraavissa painelaitedirektiivin 97/23/
EY luokissa. Sitä voidaan käyttää myös muissa kuin
painelaitedirektiivin alaisissa laitteissa hyvän teknisen
käytännön mukaisesti alla olevan taulukon mukaan.
TUOTTEEN KOKO

LUOKAT

NESTETYYPPI

DN 6 (1/4 tuumaa)

SEP

1

Tekniset tiedot
Suurin sisääntulopaine(1)
104 bar (1500 psig)

Koepaine
Kaikki paineenalaiset kiinnitysosat on testattu
direktiivin 97/23/EC -mukaan. -Liite 1, Osa 7.4

Asennus

Säätimen asennuksen tai huollon saa tehdä
ainoastaan asiantunteva henkilö. Säätimet on
asennettava ja niitä on käytettävä ja ylläpidettävä
kansainvälisten ja muiden soveltuvien sääntöjen
ja määräysten sekä Fisherin ohjeiden mukaisesti.
Jos säätimen poistoaukosta tulee nestettä tai
järjestelmä vuotaa, se on merkki huoltotarpeesta.
Jos säädintä ei poisteta käytöstä välittömästi,
seurauksena voi olla vaaratilanne.

Myös säätimen vaurioitumisen yhteydessä ulos
virtaava neste voi aiheuttaa tapaturman tai
omaisuusvahinkoja. Tällaisten tapaturmien ja
vahinkojen estämiseksi säädin on asennettava
turvalliseen paikkaan.
Ennen kuin asennat säätimen, puhdista kaikki putkijohdot
ja varmista, ettei säädin ole vioittunut ja ettei siihen ole
kertynyt roskaa tai muuta asiaankuulumatonta kuljetuksen
aikana. Jos kyseessä on NPT-runko, levitä putkiliitoksen
voitelu-tiivistysainetta putken ulkokierteille.

Käynnistys ja säätö
Tyypin 112 kuristin säätää säätimen suhteellista
poikkeamaa ja vastenopeutta. Kuristinta voidaan käyttää
säätimen
hienosäätöön
huipputehokkuuden
saavuttamiseksi siten, että kuristimen asetusta
pienentämällä ohjausta tiukennetaan (avausnopeus
suurenee, sulkeutumisnopeus pienenee) ja kuristimen
asetusta suurentamalla vakautta lisätään maksimiin
(avausnopeus pienenee, sulkeutumisnopeus suurenee).
Pienemmällä asetuksella saadaan myös kavennettua
suhteellista poikkeamaa, mikä parantaa tarkkuutta.
KÄYNNISTYS-asennossa virtaus on suurin, asento on
vakain ja se on helpoin käyttää käynnistettäessä.
KÄYNNISTYS-asennon käyttö ei ole kuitenkaan
välttämätöntä. 0-asennossa virtaus on pienin
(minimivirtaus). Tyypin 112 kuristin ei ole missään
säätökohdassa täysin suljettu. Alkusäädön jälkeen
kuristinta ei tarvitse enää säätää kunnossapitoa tai
käynnistystä varten.

Poistaminen käytöstä (sulkeminen)

Eristä säädin kaikesta paineesta ennen sen
purkamista,
jotta
paineen
äkillinen
purkautuminen ei aiheuta tapaturmaa.

Jos säätimeen kohdistuu liian suuri paine tai se
asennetaan paikkaan, jossa käyttöolosuhteet
voivat aiheuttaa sen, että Tekniset tiedot kohdassa mainitut rajoitukset tai viereisten
putkien tai putkiliitosten nimellisarvot ylitetään,
ulos virtaava neste tai paineistettujen osien
halkeaminen voi aiheuttaa tapaturman,
laitevaurioita tai vuodon.

1. Tässä asennusoppaassa annettuja paine- ja lämpötilarajoja ja muita sovellettavien
standardien ja säännösten rajoituksia ei saa ylittää.
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Tällaisten tapaturmien ja vaurioiden estämiseksi
on
käytettävä
paineenalennustai
paineenrajoituslaitteita (asianmukaisten
säännösten, määräysten tai standardien
mukaisesti), jotta käyttöolosuhteet eivät aiheuta
rajoitusten ylittämistä.
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