ضیر ایوٌی پبرگی ضیلٌگ
…RUPTURE VALVE
”PNRP 1-1/4
داهٌِ دبی  30 :الی  200لیتر بر دقیقِ

حداکثر فطبر کبری  100 :ببر
سبیس 1 ¼” :

ٍزى  3.7 :کیلَگرم

هَقعیت ًصب  :بدٍى هحدٍدیت

دهبی کبری  -30 :الی  70درجِ سبًتی گراد
تست پَستِ  200 :ببر

مزایا
● داهٌِ دبی زیبد

● پبسد سریع ٍ بِ هَقع

● عولکرد دقیق ٍ هقبٍم

● قیوت هٌبسب

● تست عولکرد ّر راپچر

●  2سبل ضوبًت

تعریف کلی
راپچر ٍلَ ضیری است کِ ازسقَط کببیي ٌّگبم ترکیدى ضیلٌگ جک در آسبًسَرّبی ّیدرٍلیکی جلَگیری هی کٌد.
عول قطع جریبى جک در فبصلِ  0.3تب  0.8ثبًیِ اًجبم هی ضَد.

روش نصب
ایي ضیر ببید بالفبصلِ بعد از جک ًصب ضدُ  ،سپس
ضیلٌگ ارتببطی بیي جک ٍ پبٍرپک ًصب گردد.
ًحَُ اتصبل جک بِ راپچرٍلَ بب استفبدُ از یک اتصبل صلب
هبًٌد هغسی اًجبم هی گیرد(.ضکل رٍبرٍ)
سبیس پَرت ٍرٍد ٍ ذرٍج راپچرٍلَ ”¼  1است.



درصَرت ٍجَد بیص از یک جک در سیستن  ،راپچر ٍلَ ّریک
از جک ّب ببید بب یک ضیلٌگ ارتببطی از پَرت  Bهطببق ضکل زیر بِ ّن هتصل گردًد .سبیس ” 1/4جْت ضیلٌگ

ارتببطی کبفیست.


راپچرٍلَّبی عرضِ ضدُ
فبقد پَرت  Bهی ببضد .در
صَرت ًیبز ببید بِ صَرت
سفبرضی  ،تعبیِ گردد.

تنظیم
رٍش اٍل  :هطببق بب استبًدارد  ، EN81-2راپچرٍلَ ببید در سرعتی حدٍد  0.3هتر بر ثبًیِ ببالتر از سرعت حرکت رٍ
بِ پبییي کببیي عول کٌد  ،بٌببرایي بب استفبدُ از جدٍل ٍ ًوَدار زیر هی تَاًید آًرا تٌظین کٌیدّ.ر دٍر گردش پیچ

تٌظین هعبدل  1.5هیلیوتراست.
پس از تٌظین طَل  ، hجْت جلَگیری از ًطت رٍغي درپَش راپچرٍلَ را بستِ ٍ برای ایٌکِ هطوئي ضَید افراد غیر
هسؤٍل آًرا دستکبری ًکٌٌد ،از پلوب عرضِ ضدُ بب راپچر ٍلَ سَراخ ّبی ّبی تعبیِ ضدُ در بدًِ ضیر ٍ درپَش
آى ،استفبدُ کٌید.
رٍش دٍم  :درصَرتیکِ دسترسی بِ ًوَدار ٍ کَلیس جْت اًدازُ گیری طَل ً hدارید  ،هی تَاًید بِ ایي رٍش
عول کٌید  ،درحبلیکِ ًکبت ایوٌی را رعبیت هی کٌید  ،پیچ تٌظین راپچر را ببز کردُ (جْت  +یب ذالف عقربِ ّبی
سبعت ) تب ًسبتب ضل ضَد  ،سپس آسبًسَر را بب سرعت ًبهی بِ سوت پبییي حرکت دّید  ،حبل پیچ تٌظین را آرام
آرام ببٌدید (جْت – یب عقربِ ّبی سبعت) تب راپچر عول کٌد در ایي زهبى عول چرذص را هتَقف کردُ سپس در
جْت ببز ضدى (جْت  ، )+پیچ تٌظین را بِ هقدار عدد تعییي ضدُ در جدٍل زیر ٍ بب تَجِ بِ دبی پوپ سیستن ،ببز
کٌید .
ًْبیتب بَسیلِ هْرُ ٍ درپَش پیچ تٌظین را قفل ٍ آببٌدی کردُ ٍ بب پلوب از دستکبری افراد غیر هسئَل جلَگیری
هی ضَید.

پیچ تنظیم

تْراى -جبدُ سبٍُ-ضْرک صٌعتی چْبرداًگِ -ذیبببى  23/5اعتوبد -پالک 2

تلفي :

55274491

تلفکس 55274490 :

www.pneuman-eng.com info@pneuman-eng.com

