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GAS/AIR RATIO CONTROL

GAS/AIR RATIO CONTROL

SET282SET282

SET285SET285

P1max:500mbar/DN25

کنترل نسبت هوا گاز

کنترل های SET282 و SET285 می تواند بصورت های زیر استفاده شود: 
1- رگالتور فشار صفر که فشار خروجی را با کیفیت باال  مطابق با تنظیم 

انجام شده تثبیت می کند.
2-کنترل نسبت هوا گاز که نسبت فشار بین هوا و گاز را همواره ثابت 

نگه می دارد.
به منظور فالنچ دار کردن کنترل، مشتري باید متناسب با اندازه اتصال 

)DN(، دو سري فالنچ SET952 را نیز سفارش دهد.
انتخاب محصول و چیدمان نصب آن تابع نسبت فشارها بصورت زیر است:

1( فشار هوا به گاز با نسبت 1:1       
2( فشار هوا به گاز از نسبت 1:2 تا نسبت 1:10       

3( فشار هوا به گاز از نسبت 2:1 تا نسبت 10:1 
مشخصات

 INSO 6027 - 1          دارای نشان استاندارد ملی ایران

EN 88-1                                          مطابق با استاندارد
وزن:                       

        .......... 60C : دامنه دما

)P1 تا 500mbar، رده  A گروه 2(

SET282:SET285:

    500mbar 

-15
مثال کد سفارش 

SET285/DN50  نوع کاال و اتصال
                       /11  نسبت فشار هوا به گاز* 
                             /T34 نافی اندازه گیری فشار در موقعیت 3و4
    SET285/DN50/11/T34 کد سفارش

)Rp 2(
 SET285

) 1:1(

*  برای انتخاب کد مناسب به چیدمان ها در صفحه مقابل مراجعه کنید.

SET285/DN50)Rp2(           

مثال کد سفارش 
SET282/DN25  نوع کاال و اتصال
                       /101  نسبت فشار هوا به گاز* 
                               /T4 نافی اندازه گیری فشار در موقعیت 4
    SET282/DN25/101/T4 کد سفارش

 SET282
)Rp 1(

)2:1 تا 10:1 (

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

 موقعیت4 گزینه ی کارخانه می باشد.

1 2

3 4

دید از باال)نما شماتیک است(

P1max:500mbar/DN40,DN50

نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    
  ISO 7 – 1 و EN 10226  اتصاالت: مطابق با استاندارد 

رزوه ای     )Rp1/2(SET282/DN15   )تولید در صورت دریافت سفارش(
             )Rp3/4(SET282/DN20   )تولید در صورت دریافت سفارش(

SET282/DN25)Rp1(                
   SET285/DN40)Rp11/2(           

 :) P1( بیشینه فشار ورودی کاری
2-120mbar :دامنه فشار خروجی

1/2Kg  3/4Kg  
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GAS/AIR RATIO CONTROL کنترل نسبت هوا گاز

SET286SET286
P1max:500mbar/DN65,DN80

)mbar(فشار خروجی
رنگ  کد فنر

10 - 18 سبز SG40/66.5X155/160
13 - 27 سیاه SD45/70X200/145
22 - 58 قرمز SR50/70X200/135
50 - 130 زرد SR50/70X205/160

 مثال کد سفارش 
  SET286 نوع کاال
               /DN80 اتصال
                         /05  فشار ورودی 
                             /50130 فشار خروجی 
                                    /T T نافی اندازه گیری فشار
  SET286/DN80/05/50130/T T کد سفارش

)500mbar تا(
)50-130mbar(
)4 نافی(

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

هر چهار موضع دارای نافی است

1 2

3 4

دید از باال)نما شماتیک است(

انتخاب فنر و دامنه فشار خروجی )P2( و انتخاب فنر:

رگالتور قفل شونده فشار گاز  SET286 در دامنه فشارهای ورودی تا   
500mbar قابل استفاده است. 

مشخصات
 INSO 6027 - 1    دارای نشان استاندارد ملی ایران

)P1 تا 500mbar، رده  A گروه 2(
 EN 88-1                                    مطابق با استاندارد

)P1 تا 500mbar، رده  A گروه 2(
 EN 88-2                                    مطابق با استاندارد

               .......... 60C : دامنه دما
13/7Kg :وزن

نوع گاز:گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    
اتصاالت:

فالنچ 
DN 65       
DN 80       

DIN 1092-4 و ISO 7005 فالنچ مطابق استاندارد
 :)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

-15

1bar P1(1bar-0/5، رده دقتAC20،رده فشار قفلSG30، گروه 2(

Ø331

46
4

310

ورودی



چیدمان 1 <<< گاز/هوا=1:1   کدسفارش 11

چیدمان 3 <<< گاز/هوا = 1:2 تا 1:10  کدسفارش 110

چیدمان 2 <<< گاز/هوا = 2:1 تا 10:1  کدسفارش 101

چیدمان 4 <<< فشار گاز مستقل از فشار هوا   کدسفارش 1

انواع چیدمان در خط گاز:


