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REGULATOR

SET201SET201
رگالتور

پایداری  فشار  با   SET203 و  SET201  گاز فشار  شونده  قفل  رگالتور 
ورودی250 میلی بار و فشار ورودی کاری تا 170 میلی بار است.  این 
رگالتور برای مصرف کننده های کوچک مانند خط پیلوت مشعل کاربرد 

دارد. 
مشخصات

دارای نشان استاندارد ملی ایران INSO 6027 - 1 ) رده  A گروه 2(
مطابق با استاندارد                                  EN 88-1 ) رده  A گروه 2(

                                                     .......... 60C : دامنه دما
     SET201:            :وزن

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

اتصاالت:
رزوه ای

 DN15)Rp1/2(          
 DN20)Rp3/4(          

  ISO 7 – 1 و EN 10226 مطابق با استاندارد
250mbar :فشار پایداری ورودی

 :)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری
:)P2( دامنه تنظیم فشار خروجی

P2 +10mbar :کمینه فشار ورودی کاری

170mbar

20-30mbar

مثال کد سفارش 
SET201 نوع کاال
           /DN15 اتصال
                    /017 فشار ورودی
                          /2030 فشار خروجی
                                  /T4 نافی اندازه گیری فشار خروجی
SET201/DN15/017/2030/T4 کد سفارش

)20-30mbar(
)170mbar(

)Rp1/2(

P1max:170mbar/DN15

SET203SET203
P1max:170mbar/DN20

مثال کد سفارش 
SET203 نوع کاال
           /DN20 اتصال
                    /017 فشار ورودی
                          /2030 فشار خروجی
                                  /T4 نافی اندازه گیری فشار خروجی
SET203/DN20/017/2030/T4 کد سفارش

)20-30mbar(

)Rp3/4(
)170mbar(

-15
SET203: 0/2Kg  0/26Kg  

64

66

53
60

70

72

ورودی

ورودی
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REGULATOR

SET245SET245
P1max:500mbar/DN15,20,25

رگالتور

P1)mbar(
رنگ کد فنر

 100-200 200-300 300-400 400-500

P2)mbar(
14-30 16-30 - - - قرمز SR10 /17x66/100

20-60 20-60 16-60 16-60 16-60 آبی SB13 /17x66/110

- - 60-180 60-200 60-200 زرد SY20 /17x54/90

:)P2( انتخاب فنر و دامنه فشار خروجی

مثال کد سفارش 
SET245 نوع کاال
           /F با فیلتر
               /DN20 اتصال
                        /05 دامنه فشار ورودی
                              /1660 فشار خروجی 
                                        /T34 نافی اندازه گیری فشار در موقعیت 3و4
SET245/F/DN20/05/1660/T34 کد سفارش

)Rp3/4(
)400-500mbar(

)16-60mbar(

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

 موقعیت4 گزینه ی کارخانه می باشد.

1 2

3 4

دید از باال)نما شماتیک است(

 SET245/F یا رگالتور فیلتردار SET245  رگالتور قفل شونده فشار گاز
برای مصرف  با فشار ورودی تا 500 میلی بار است. این محصول صرفاً 
منحنی  مطالعه  سفارش  از  قبل  لذا  دارد  کاربرد  کوچک  های  کننده 

ظرفیت به افت فشار ضروری است. 
مشخصات

دارای نشان استاندارد ملی ایران INSO 6027 - 1 ) رده  A گروه 2(  
مطابق با استاندارد                                 EN 88-1 ) رده  A گروه 2(

                                                     .......... 60C : دامنه دما
نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    

 اتصاالت:
 DN25)Rp1(        DN20)Rp3/4(       DN15)Rp1/2(   رزوه ای

  ISO 7 – 1 و EN 10226 مطابق با استاندارد

 :)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری
دامنه فشار ورودی کاری: تا 100mbar             کدسفارش 01
                                      200mbar-100      کدسفارش 02
                                      300mbar-200      کدسفارش 03
                                      400mbar-300      کدسفارش 04
                                      500mbar-400      کدسفارش 05

0/7Kg :وزن
)/F(مشخصات صافی در رگالتور فیلتر دار

جنس صافی از الیاف مصنوعی
EN779-2012 مطابق با M5 طبقه بندی بازده صافی

   4400mm2       مساحت صافی

500mbar

100 تا 0

-15

Ø94

15
1

120

ورودی
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REGULATOR

SET250SET250
P1max:2bar/DN15,20,25

رگالتور

:)P2( انتخاب فنر و دامنه فشار خروجی
P1)bar(

رنگ تا bar 2کد فنر

P2)mbar(

8 - 35 زرد - سیاه SYD15/29x85/120
35 - 75 زرد - قرمز SYR16/29x115/105
70 - 150 زرد - سبز SYG22/29x100/115
150 - 180 زرد - آبی SYB25/29x140/170

 مثال کد سفارش 
SET250 نوع کاال
            /DN25 اتصال
                       /05  فشار ورودی 
                             /3575 فشار خروجی 
                                     /T34 نافی اندازه گیری فشار در موقعیت 3و4
SET250/DN25/05/3575/T34 کد سفارش

)Rp1(
)500mbar تا(
)35-75mbar(

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

 موقعیت4 گزینه ی کارخانه می باشد.

1 2

3 4

دید از باال)نما شماتیک است(

رگالتور قفل شونده فشار گاز SET250  با ظرفیت بیشتر و کیفیت باال
در تثبیت فشـار خروجـی در مقایسه با  SET245  در دامنه فشارهـای

ورودی تا  1bar  ، 500mbar-0/5 و 2bar-1 ارائه می شود. به منظور 
فالنچ دار کردن کنترل، مشتري باید متناسب با اندازه اتصال )DN(، دو 

سري فالنچ SET950x را نیز سفارش دهد.
مشخصات

 INSO 6027 - 1                        دارای نشان استاندارد ملی ایران

 EN 88-1                                                        مطابق با استاندارد

 EN 88-2                                                        مطابق با استاندارد

                                                     .......... 60C : دامنه دما
1/15Kg :وزن

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

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

 DN25)Rp1(                      
  ISO 7 – 1 و EN 10226  مطابق با استاندارد

دامنه فشار ورودی کاری:            تا mbar 500          کد 05 
                                                bar 1 – 0/5         کد 1 
                                                bar 2 – 1            کد 2

)P1 تا 500mbar، رده  A گروه 2(

  P1

)P1 تا 500mbar، رده  A گروه 2(

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

-15

Ø140

19
5

120

ورودی



17

REGULATOR

SET252SET252
P1max:2bar/DN40,50

رگالتور

P1)bar(
رنگ 0/5کد فنر 0/5 - 1 1 - 2

P2)mbar(

8 - 13 - - نارنجي SO16/29x115/140
13 - 20 آبي SB20/29x140/160
15 - 25 سبز SG20/29x140/130
25 - 43 قرمز SR22/29x140/135
43 - 70 سیاه SD25/29x150/140
33 - 58 زرد SY25/29x150/180
55 - 110 نقره اي SS30/29x140/180
90 - 200 سفید SW35/29x125/140

مثال کد سفارش 
SET252 نوع کاال
            /F با فیلتر
               /DN50 اتصال
                        /05  فشار ورودی 
                             /3358 فشار خروجی 
                                     /T4 نافی اندازه گیری فشار در موقعیت 4
SET252/F/DN50/05/3358/T4 کد سفارش

)Rp2(
)500mbar تا(
)33-58mbar(

:)P2( انتخاب فنر و دامنه فشار خروجی

 SET252/F یا رگالتور فیلتردار  SET252  رگالتور قفل شونده فشار گاز
1-2bar 1-0/5 وbar  ، 500mbar  در دامـنـه فـشـارهـای ورودی تـا

ارائه می شود. به منظور فالنچ دار کردن کنترل، مشتري باید متناسب با 
اندازه اتصال )DN(، دو سري فالنچ SET952 را نیز سفارش دهد.

مشخصات
 INSO 6027 - 1    دارای نشان استاندارد ملی ایران

 EN 88-1                                    مطابق با استاندارد

 EN 88-2                                    مطابق با استاندارد

                                                     .......... 60C : دامنه دما
3/4Kg :وزن

نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    
                 DN40)Rp11/2(                  DN50)Rp2(   اتصاالت: رزوه ای

  ISO 7 – 1 و EN 10226  مطابق با استاندارد
در رگالتور فیلتردار 

نوع صافی   50µm )سایر صافی ها طبق سفارش(  
EN77915600 غبارگیری فیلتر مطابق با استانداردmm2 مساحت صافی

دامنه فشار ورودی کاری:            تا mbar 500          کد 05 
                                                bar 1 – 0/5         کد 1 
                                                bar 2 – 1            کد 2

)P1 تا 500mbar، رده  A گروه 2(

)P1 تا 500mbar، رده  A گروه 2(

  P1)2 گروه ،SG30رده فشار قفل،AC202-0/5، رده دقتbar     (

-15

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

 موقعیت4 گزینه ی کارخانه می باشد.

1 2

3 4

دید از باال)نما شماتیک است(

Ø225
24

0
160

ورودی
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REGULATOR

SET252HSET252H
P1max:5bar/DN40,50

رگالتور

P2)mbar( رنگ کد فنر
DfWau  )mbar(

 دامنه اختالف فشار تخلیه
شیر اطمینان

رنگ کد فنر

10 - 22 SYG22/29X100/120 زرد - سبز 10 - 20 نارنجی SO13/17x40/60
17 - 32 قهو ه ای - قرمز  SBR22/29X140/180 15 - 40 آبی SB18/18,4x45/85
32 - 60 قهو ه ای - زرد  SBY25/29X155/160 15 - 40 آبی SB18/18,4x45/85
50 - 95 قهو ه ای - آبی  SBY32/29X123/155 40 - 80 زرد SY20/17x54/90
85 - 180 سفید SW35/29X125/140 40 - 80 زرد SY20/17x54/90

150 - 350* بی رنگ SC45/29X98/80 50 - 120 قرمز SR25/18x50/85
300 - 500* قهو ه ای - سیاه  SBD45/29,4X110/90 50 - 120 قرمز SR25/18x50/85
500 - 750* قهو ه ای - سبز  SBG50/29X110/90 50 - 120 قرمز SR25/18x50/85

*دستیابی به این دامنه فشار صرفا با دیافراگم تقویت شده مقدور است
با دامنه فشار خروجی داده شده است. تذکر: دامنه اختالف فشار شیر اطمینان)DfWau( متناسب 

 مثال کد سفارش 
  SET252H نوع کاال
               /DN50 اتصال
                        /5  فشار ورودی 
                           /85180 فشار خروجی 
                                     /T4 نافی اندازه گیری فشار
  SET252H/DN50/5/85180/T4 کد سفارش

)Rp2(
)0/5-5bar(

)85-180mbar(
)در خروجی(

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

 موقعیت4 گزینه ی کارخانه می باشد.

1 2

3 4

دید از باال)نما شماتیک است(

:)P2( انتخاب فنر و دامنه فشار خروجی

SET252H برای فشار ورودی تا 5 بار قابل استفاده  رگالتور فشارگاز  
خروجی  فشار  و  بوده  داخلی  اطمینان  شیر  دارای  کنترل  این  است. 
یکنواخت و قابل اعتمادی را از ظرفیت های پایین تا ظرفیت باال تامین 
با  متناسب  باید  مشتري  کنترل،  کردن  دار  فالنچ  منظور  به  نماید.  می 

اندازه اتصال )DN(، دو سري فالنچ SET952 را نیز سفارش دهد.
مشخصات

دارای گواهینامه دانش نماد COC برای فشار گاز از 500 میلی بار تا 5 بار
                                                                         EN 88-2 مطابق با استاندارد

در تطابق با بند 17-11-2-6 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان

                                                    .......... 60C : دامنه دما
3/5Kg :وزن

نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    
DN40)Rp11/2(  اتصاالت: رزوه ای
DN50)Rp2(                             

  ISO 7 – 1 و EN 10226  مطابق با استاندارد
        G1/4 :رزوه تنفس

               :) P1( فشار ورودی کاری
ضریب ایمنی:

f-4

)رده دقتAC20، رده فشار قفلSG30، گروه 2(

)5x4=20bar مطابق با INSO 22107  پیوست ج بند 6-1(

    0/5-5bar 

-15

Ø225

24
0

160

ورودی
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REGULATOR

SET251SET251
P1max:1bar/DN65,DN80

رگالتور

)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 
  SET251 نوع کاال
               /DN80 اتصال
                         /05  فشار ورودی 
                             /50130 فشار خروجی 
                                      /T T نافی اندازه گیری فشار
  SET251/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  SET251 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

Ø331

46
4

310

ورودی

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


