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MAX. PRESSURE SHUT OFF VALVE

SET275SET275
P1max:5bar/DN40,DN50

P)mbar( رنگ کد فنر
30 - 250 زرد SY20/17x57/90

120 - 450 قرمز SR25/18x50/80

200 - 800** بی رنگ - قرمز SC15/9x52/19+SR25/18x50/80

:)P( انتخاب فنر و دامنه تنظیم فشارقطع

مثال کد سفارش 
SET275 نوع کاال
           /DN50 اتصال
                    /5  فشار ورودی 
                       /30250 فشار خروجی 
                                 /T4 نافی اندازه گیری فشار در موقعیت4
SET275/DN50/5/30250/T4 کد سفارش

)Rp2(
)5bar تا(

)30-250mbar(

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

 موقعیت4 گزینه ی کارخانه می باشد.

1 2

3 4

دید از باال)نما شماتیک است(

شیر قطع سریع فشار بیشینه  SET275 با هدف ایمن سازی، جریان گاز 
را از باال دست مسدود می کند. بسته شدن جریان گاز بصورت خودکار  
قطع  در شیر  تنظیم شده  فشار  به  فشار خط  که  افتد  می  اتفاق  وقتی 

افزایش یابد. 
پس از بسته شدن،  باز نشانی  شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع 

عامل افزاینده فشار خط امکان پذیر است.
به منظور فالنچ دار کردن کنترل، مشتري باید متناسب با اندازه اتصال 

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

 INSO 22107 مطابق با استاندارد ملی ایران
 A طبقه بندي نیروی آب بندی

) ISIRI 6800 مطابق بند 3-8 استاندارد ملی(
                                                     .......... 60C : دامنه دما

3Kg :وزن

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

DN40)Rp11/2(                                      رزوه ای 
DN50)Rp2(                                                     

  ISO 7 – 1 و EN 10226               مطابق با استاندارد
   DN8)G1/4(                 :رزوه اتصاالت حسگر فشار

  DIN ISO 228   مطابق با
:) P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

زمان بسته شدن:
    5bar 

 1s )گروه2(
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160

22
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Ø140

ورودی

*دیاگرام تقویت شده

شیر قطع سریع فشار بیشینه



نوع کاال           فشار ورودی
P1 )کد سفارش(

 فشار خروجی
P2)mbar(

دامنه تنظیم
 قطع فشار بیشینه 

)mbar(

SET852

13-8  تا          500

30 - 250
 1-2            

13-20

15-25

25-43

43-70

33-58

55-110

90-200 120 - 450

SET852H     0/5-5           

10-22

30 - 250
17-32

32-60

50-95
85-180 120 - 450

150-350*

200 - 750*300-500*
500-750*

SET852)H(SET852)H(
P1max:5bar/DN40,DN50

REGULATOR-MAX. PRESSURE 
SHUT OFF VALVE UNIT

واحد رگالتور- شیر قطع سریع فشار بیشینه

 SET252)H(  واحد رگالتور-شیر قطع سریع فشار بیشینه شامل  رگالتور
و یک شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 و اتصاالت مسیر اصلی 
گاز) فالنچ SET952 و پیچ های محکم کننده SET953(  لوله و اتصاالت 

مسیر حسگر فشار شیر قطع سریع می باشد. 
مزایای )SET852)H عبارتند از: 1- نصب سریع و آسان 

2- کاهش احتمال خطای انسانی و اطمینان از سوار کردن صحیح قطعات  
3- استفاده از اتصاالت استاندارد و اجرا با قابلیت اعتماد باال

 SET252)H(هشدار: قبل از نصب به دستورالعمل ها در دفترچه راهنما رگالتور
و شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 مراجعه شود.

مشخصات
)EN88-2( مطابق با استاندارد SET252)H(رگالتور

شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 مطابق با الزامات کلی استاندارد 
INSO22107 ملی ایران

                                                     .......... 60C : دامنه دما
8/5Kg :وزن

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

    DN40)Rp11/2(                                    رزوه ای
   DN50)Rp2(                                                  

FL40                                                  فالنچی
FL50                                                           

  ISO 7 – 1 و EN 10226            مطابق با استاندارد
 :)P1max( بیشینه فشار ورودی کاری

-15

    5bar 

EN88-1

* دیافراگم تقویت شده

مثال کد سفارش 
SET852 نوع کاال
            /DN50 اتصال
                     /2 فشار ورودی 
                        /3358 فشار خروجی 
SET852/DN50/2/3358 کد سفارش

)Rp2(
)1-2bar(

)33-58mbar(

)05( mbar

bar

bar

)2(

)5(

25
9

450

ورودی


