
 

  
ИНСТРУКЦИЯ 

 ЗА 
 МОНТАЖ  

И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
РЕГУЛАТОР J42 

    
Моля, съхранявайте в безопасност. 
 
ОБХВАТ НА НАЛЯГАНЕТО 
 
• Максимално входящо налягане:Ре мах: виж етикета. 

Максимално входящо налягане 350mbar 
PRS3  Спесификация 75  mbar 

• Изходящо налягане Раs: виж етикета. 
! Забележка: Регулатор J42 е подходящ  за осигуряване на едно 
постоянно налягане след себе си. Проста и лесна настройка 
установява необходимото налягане, но е невъзможно да 
подмените натоварената регулиращата пружина в работно 
положение. 
 

ГАЗОВЕ 
• Подходящ за природен газ, градски газ и пропан-бутан. 
 

ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА 
• От -20°С  до  +70°С. 
 

КАЧЕСТВО 
• Качество  гарантирано от BS EN ISO 9001  сертификат. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. 
• Проверява се правилността на избора на J42. 
• Монтажът и настройката  да се осъществят само от  правоспо-

собен персонал. 
• Ако регулаторът е монтиран към някой уред, трябва да се 

спазва инструкциятя на завода производител на уреда. 
 

МОНТАЖ  НА J42 КЪМ ТРЪБОПРОВОД (А). 
 

 1 Отстраняват се тапите. 
 2 Газопроводът трябва да бъде чист вътрeшно. 
 3 Посоката на потока на газа трябва да  съвпада с посоката на 
стрелката указана  на корпуса на уреда. 
 4  Може да се монтира  произволно ориентиран в пространството. 
 5  При присъединяване да се използват подходящи уплътнителни 
материали. 
 6 Уплътненията да не влизат в светлото сечение на газопровода. 
 

Не използвайте регулатор J42 като рамо при монтажа, а завивайте 
със подходящ за целта  ключ! 
 
ВНИМАНИЕ!  Неправилният монтаж, регулиране и обслужване 
са опасни. 
Прочетете инструкцията преди употреба. 
Уредът трябва да се инсталира като се спазват  всички правила на 
националните стандарти. 
Уредът има пломба, не са опитвайте да я  демонтирате за друга 
употреба. 
 

Изключителен представител за България: 
Газтехника ЕООД 
София 1606, бул. "Тотлебен" 63 
тел.: 02 951 60 44; факс 02 951 60 55 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОВЕРКА НА ПЛЪТНОСТ: 

     1  Подава се налягане на входа и изхода. 
    Вход: 1,1 Ре мах                              Изход: 1,1 Раs                    
  2 Използвайте сапунен разтвор в местата  на присъединяванията за 
проверка на плътност. 
 
ПУСК НА РЕГУЛАТОРИТЕ: 
Регулатор със защита при ниско налягане 
1 Затворете спирателната арматура след регулатора. 
2 Бавно отворете входящия кран. 
3 Изчакайте до стабилизиране на налягането след  регулатора . 
4 Отворете спирателната арматура след регулатора за нормална 
експлоатация. 
 
Обикновен регулатор. 
1  Затворете спирателната арматура след регулатора. 
2  Бавно отворете входящия кран. 
3 Отворете спирателната арматура след регулатора за нормална 
експлоатация. 
4   Нормализирайте експлоатацията. 
 
НАСТРОЙКА НА ИЗХОДЯЩОТО НАЛЯГАНЕ (Б). 
Регулатор с защита при ниско налягане 
 1  Затворете спирателната арматура след регулатора. 
 2  Бавно отворете входящия кран. 
 3  Изчакайте до стабилизиране на налягането след  регулатора . 
 4  Установете след регулатора  нормална експлоатация. 
 5  Повдигнете капачката. 
 6  Използвайте отвертка за настройката. 
 7  Увеличавайте изходящото налягане чрез натягане на пружината, 
като въртите отвертката по посока на часовниковата стрелка. 
 8  Нормализирайте експлоатацията. 
 9 Уравновесявайте ако е необходимо до достигане на нормалното 
количество поток газ. 
10 Поставете капачката и пломбата. 
 
Обикновен регулатор. 
1  Затворете спирателната арматура след регулатора. 
2  Бавно отворете входящия кран. 
3  Повдигнете капачката. 
4  Използвайте отвертка за настройката. 
5 Увеличавайте изходящото налягане чрез натягане на натоварената 
пружина, като въртите отвертката по посока на часовниковата 
стрелка. 
6  Нормализирайте експлоатацията. 
7 Уравновесявайте ако е необходимо до достигане на нормалното 
количество поток газ. 
8  Поставете  капачката и пломбата. 
 
 
 
 
 

 
 

                                     
 


