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CAKA
TEK KADEMELİ YAY TAHRİKLİ YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
SINGLE STAGE HIGH PRESSURE SPRING LOADED REGULATORS

CAKA 50

CAKA 80

CAKA 40

CAKA 100



GİRİŞ BASINCI
INLET PRESSURE

ÇIKIŞ BASINCI
OUTLET PRESSURE

MALZEME / MATERIAL

GÖVDE / BODY

KAPAK / COVERS

YÜZEY İŞLEMLERİ / 
SUPERFICIAL TREATMENTS

Çel�k Sac (HRP) / Pressed Steel

SFERO DÖKÜM / 
SPHERIDAL GRAPHITE CAST IRON
(GGG-40 / GJS400-15)

KUMLAMA / KATAFOREZ KAPLAMA / TOZ BOYA
SAND BLASTING / CATAPHORESIS COAT /

 DUST POLYURETHANE COATING

CAKA
TEK KADEMELİ YAY TAHRİKLİ YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
SINGLE STAGE HIGH PRESSURE SPRING LOADED REGULATORS

   CAKA ser�s� yüksek hassas�yet ve uzun süre yüksek performans �ç�n d�zayn 
ed�lm�ş, d�rek yüklemel�, yay baskılı regülatörlerd�r. Emn�yet kapatma 
mekan�zması tes�satınızı düşük ve yüksek çıkış basınçlarına karşı korur. 
   CAKA ser�s� regülatörler, endüstr�yel s�temler, gaz reglaj �stasyonları, ısıtma 
s�stemler� ve brülör g�b� alanlarda ve koroz�f olmayan gaz hatlarında kullanılmak 
�ç�n uygundur. 

   CAKA ser�es are d�rect load�ng, spr�ng-loaded regulators des�gned for h�gh 
prec�s�on and long performance. The safety shut-off mechan�sm protects your 
�nstallat�on aga�nst low and h�gh outlet pressures. 
    CAKA ser�es regulators are su�table for use �n areas such as �ndustr�al 
systems, gas regulat�on stat�ons, heat�ng systems and burners and 
non-corros�ve gas l�nes.

İÇ PARÇALAR / INTERNAL PARTS

Paslanmaz Çel�k, P�r�nç / Sta�nless Steel, Brass

MEMBRAN / MEMBRANE

Kumaş Takv�yel� Sentet�k Kauçuk / Fabr�c Re�nforced Synthet�c Rubber
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GENEL ÖLÇÜLER / OVERALL DIMENSIONS
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MODEL BAĞLANTI
CONNECTION

A B C D E F H

CAKA 40 A - MP

CAKA 50 A - MP - TR

DN 40

DN 50

345

345

224

250

310

390

190

217

340

445

315

390

400

540

   - Regülatör seç�m�nde �şletmedek� maks�mum kapas�te d�kkate alınmalıdır. Bu seç�mde 
özell�kle tek kademel� çalışan s�stemler �ç�n kapas�tede %10 emn�yet payı alınmasında fayda 
vardır. Regülatör önces�nde ve sonrasında boru çapları regülatör kapas�tes�n� etk�ler. 
   - Regülatör çıkış borusunda gaz akış hızı 40 m/s ‘y� geçmemel�d�r. Geçmes� durumunda 
oluşan türbülans neden�yle regülatör salınım yapmaya başlar ve �sten�len kapas�teye 
ulaşamaz. 
   - Regülatörler�n en �y� performansta çalışab�lmes� �ç�n çıkış hattı üzer�ne regülatör ve 
emn�yet kapatma mekan�zması �ç�n �k� ayrı �mpuls bağlantısı yapılmalıdır. Bu bağlantıların 
mesafes� flanştan �t�baren 5*DN olmalıdır. Bu bağlantı regülatör üzer�nde takılı gelen
1/4"x10L bağlantı n�pel�n� kullanarak Ø10 bakır veya paslanmaz boru �le yapab�l�r.
   - Regülatör montajı yapılırken; çıkış boru çapı, g�r�ş boru çapından en az 
b�r ölçü büyük çap seç�lmel�d�r.
   - Regülatör seç�m� kapas�te tablosundan veya aşağıda hesaplama yöntem� ver�len Cg 
değerler� üzer�nden yapılab�l�r.

Regülatör Seç�m� Regulator Select�on

   - In the select�on of the regulator, the max�mum capac�ty �n the enterpr�se should be taken 
�nto account. In th�s select�on, �t �s benefic�al to obta�n 10% safety marg�n �n capac�ty, 
espec�ally for s�ngle-stage systems. P�pe d�ameters affect the regulator capac�ty before and 
after the regulator. 
   - The gas flow rate must not exceed 40 m / s �n the regulator outlet p�pe. Due to the 
turbulence that occurs, the regulator starts to osc�llate and cannot reach the des�red capac�ty. 
   - In order for the regulators to work at the best performance, two separate �mpulse 
connect�ons must be made on the output l�ne for the regulator and the safety clos�ng 
mechan�sm. The d�stance of these connect�ons should be 5 * DN from the flange. Th�s 
connect�on can be made w�th Ø10 copper or sta�nless p�pe us�ng the 1/4 "x10L connect�on 
n�pple attached on the regulator.
   - When �nstall�ng the regulator, the outlet p�pe d�ameter should be selected at least one s�ze 
larger than the �nlet p�pe d�ameter.
   - Select�on of the regulator can be made from the capac�ty table or Cg values g�ven below.

Q = Deb� / Flow (m³/h)
Pg = G�r�ş Basıncı / Inlet Pressure (bar)
Pç = Çıkış Basıncı / Outlet Pressure (bar)

Eğer / If : Pg < 2 x Pç �se

Q = Kg    Pç (Pg - Pç)

Eğer / If : Pg ≥ 2 Pç �se

Q = 0,5 x Kg x Pg

Membran Çapı 
D�aphragm D�ameter

Bağlantı / Connect�on

Cg 510 700 1200 1450 3100

CAKA 80 A DN 80

CAKA 100 A DN 100

CAKA 40 TR DN 40 225 224 310 190 340 315 400

CAKA 50 TR DN 50 355 250 390 217 445 390 540

CAKA 80 MP - TR

CAKA 100 MP - TR

DN 80

DN 100

600 300 400 230 455 410 580

355 300 400 230 455 410 580

600 350 600 300 500 500 700

355 350 600 300 500 500 700

Ø225 Ø345 Ø355 Ø600

CAKA 40 - 1 1/2" CAKA 40 - 1 1/2" CAKA 50 - 2" CAKA 50 - 2" CAKA 80 - 3" CAKA 100 - 4" CAKA 80 - 3" CAKA 100 - 4"

4600 3450 5200
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KAPASİTE TABLOLARI / CAPACITY TABLES

CAKA 40 Kapas�te Tablosu / Capac�ty Table

Çıkış Basıncı / Outlet Pressure
G�r�ş Basıncı / Inlet Pressure

0,5 1 1,5 2 4 6 10 12 19

CAKA 50 Kapas�te Tablosu / Capac�ty Table

G�r�ş Basıncı / Inlet Pressure

CAKA 80 Kapas�te Tablosu / Capac�ty Table

G�r�ş Basıncı / Inlet Pressure

CAKA 100 Kapas�te Tablosu / Capac�ty Table

G�r�ş Basıncı / Inlet Pressure

100

810

765

540

1250

1300

1350

1250

1530

1485

-

-

-

-

-

- - -

1280

1665

1800

1530

1700

1765

2880

3060

1950

1975

3060

4230

2140

2152

3330

5400

3330 6750

2347

2360

3330

5400

7920

2370

2450

3700

6000

11500

0,5 1 1,5 2 4 6 10 12 19

0,5 1 1,5 2 4 6 10 12 19

0,5 1 1,5 2 4 6 10 12 19

1980

1935

2160

2700

3100

3330

3600

3690

4500

4140

4680

3870

4500

4860

6660

7200

4500

5040

7380

9450

8550

2700

4770

8460

13680

17100

2700

4950

8460

13680

19800

2700

5700

8460

13680

19800

1440

-

-

-

-

-

- - -

3060

2880

3960

4410

5500

5220

5850

5580

6300

6300

7020

6750

6300

8100

9900

13500

6300

8100

10800

9450

16200

2205

-

-

-

-

-

- - -

6300

8100

10800

9450

16200

6300

8100

10800

9450

16200

6300

8100

10800

9450

16200

450

450

378

700

700

700

850

850

850

-

-

-

-

-

- - -

1000

1000

1000

900

1100

1100

1100

1100

1200 1200 1200 1200

1100 1200 1200 1200

1100 1200 1200 1200

1100 1200 1200 1200

1100 1200 1200 1200

ÇAP

345

345

225

225

21

4000

345

225

225

Çıkış Basıncı / Outlet Pressure

21

100

300

4000

ÇAP

345

345

345

225

225

1000

345

345

355

Çıkış Basıncı / Outlet Pressure

21

100

300

1000

4000

ÇAP

345

345

345

225

225

600

600

355

355

355

Çıkış Basıncı / Outlet Pressure

21

100

300

1000

4000

ÇAP

345

345

345

225

225

21

100

300

1000

4000

600

600

355

355

355

345

1000

300

345



1- Regülatör g�r�ş vanası
2- F�ltre
3- G�r�ş manometre
4- Çıkış manometre
5- Rel�ef vana
6- Tahl�ye vanası
7- Regülatör çıkış vanası
8- Regülatör İmpuls Bağlantısı

1- Regulator �nlet valve
2- F�lter
3- Inlet manometer
4- Outlet manometer
5- Rel�ef valve
6- Dra�n valve
7- Regulator outlet valve
8- Regulator Sens l�ne

    Tavs�ye Ed�len Montaj Sırası

- Regülatör montajı yapılırken yukarıda bulunan montaj 
   hattının oluşturulması tavs�ye ed�l�r.

- Regülatörler�n g�r�ş ve çıkışlarında vana ve manometre
   bulunması devreye alma ve bakım g�b� durumlarda
   gerekl�d�r.

- Hatta bulunan fazla basıncı tahl�ye etmek �ç�n tahl�ye 
   vanası gerekl�d�r. 

- Regülatörden sonra kullanılacak rel�ef vana herhang� b�r
   şek�lde artan çıkış basıncından s�stem�n zarar görmes�n�
   engeller.

- Regülatörden önce filtre kullanılması, regülatörün �lk 
   günkü performansında çalışması �ç�n gerekl�d�r.

    Adv�ced Installat�on Way

- It’s adv�ced to const�tute upwards �nstallat�on schema
   when assembly the regulators to �nstallat�on stat�on.

- Ex�sted manometer and valve �nlet and outlet p�pe �s
   needed for ma�ntance and comm�ss�on process.

- When needed d�scharge the pressure �t’s ex�ted 
   regulators outlet p�pe.

- Assembl�ng a rel�ef valve on outlet p�pe protect the
   regulator aga�nst the h�gh pressure wh�ch based on
   any trouble.

- Assembly a filter on regulators �nlet p�pe, supp�es
   regulators best work performance.

1

2
3

4

5

6

7
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Regülatör �mpuls bağlantısı MP ve TR
ser�s� regülatörlerde Ø10 boru �le,
A ser�s� regülatörlerde Ø14 �le yapılır.

Regulator �mpulse connect�on �s made w�th Ø10 
p�pe �n MP and TR ser�es regulators, 
and Ø14 �n A ser�es regulators.

Regülatörler�n en �y� performansta çalışab�lmes� �ç�n çıkış hattı üzer�ne 
regülatör ve emn�yet kapatma mekan�zması �ç�n �k� ayrı �mpuls bağlantısı 
yapılmalıdır. Bu bağlantıların mesafes� flanştan �t�baren 5*DN olmalıdır. 
Bu bağlantı regülatör üzer�nde takılı gelen 1/4"x10L bağlantı n�pel�n� 
kullanarak Ø10 bakır veya paslanmaz boru �le yapab�l�r.
Regülatör montajı yapılırken; çıkış boru çapı, g�r�ş boru çapından en az 
b�r ölçü büyük çap seç�lmel�d�r.

In order for the regulators to operate at the best performance, two separate 
�mpulse connect�ons should be made on the output l�ne for the regulator and 
the safety clos�ng mechan�sm. The d�stance of these connect�ons should be 
5 * DN from the flange. Th�s connect�on can be made w�th Ø10 copper or 
sta�nless p�pe by us�ng the 1/4 "x10L connect�on n�pple attached on the 
regulator. When �nstall�ng the regulator, the outlet p�pe d�ameter should be 
selected at least one s�ze larger than the �nlet p�pe d�ameter.



Kurulum
   - Regülatörü dış ortamdan korunan b�r bölgede 
montaj ed�lmel�d�r. C�hazı havanın etk�ler�ne karşı 
korunmalıdır. 
   - Regülatörün kurulacağı yer�n s�stem 
gereks�n�mler�ne uygun olup olmadığından em�n 
olunmalıdır. 
   - Montajı yapılmış regülatör üzer�ndek� gaz akış 
yönünün doğru olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. 

   - The regulator should be �nstalled �n an area 
protected from outs�de. The dev�ce must be 
protected aga�nst the effects of a�r. 
   - It should be ensured that the place where the 
regulator w�ll be �nstalled �s su�table for the 
system requ�rements. 
   - It must be checked whether the d�rect�on of 
gas flow on the mounted regulator �s correct.

Installat�on

Devreye Alma Start-Up

   - Regülatör g�r�ş tarafındak� vana açılır. 
Regülatör slam-shut mekan�zması kapalı 
olduğundan gaz geç�ş� yoktur. 
   - Regülatör çıkış vanası hafifçe açılır. 
   - Slam-shut mekan�zması yavaşa kurulur. Çıkış 
basıncı gözlenerek sab�t ve �sten�len değerde 
olduğu kontrol ed�l�r. 
   - Çıkış basıncı sab�tlend�ğ�nde slam-shut 
mekan�zması kurulur. 
   - Çıkış vanası sonuna kadar yavaşça açılır.

    - The valve on the regulator �nlet s�de opens. 
S�nce the regulator slam-shut mechan�sm �s 
closed, there �s no gas passage.
    - The regulator outlet valve opens sl�ghtly.
    - Slam-shut mechan�sm �s �nstalled slowly. 
The outlet pressure �s observed and checked to 
be constant and at the des�red value.
    - The slam-shut mechan�sm �s �nstalled when 
the outlet pressure �s fixed.
    - The outlet valve opens slowly unt�l the end. 

Per�yod�k Bakımlar Per�od�c Checks

   Regülatörün fonks�yonlarının uygun şek�lde 
çalışması �ç�n per�yod�k kontroller�n�n yapılması 
öner�l�r. 
   Regülatör kontrolü;
   - Regülatör çıkış tarafındak� vana yavaşça 
kapatılır ve çıkış basıncı kontrol ed�l�r. Çıkış 
basıncı yavaşça artıyor ve bell� b�r yerde sab�t 
olarak kalıyorsa bu vanayı kapatma basıncından 
dolayı oluşmuştur.
   - Eğer çıkış basıncı sab�t kalmıyor, sürekl� 
artmaya devam ed�yorsa bunun neden� klape, 
seat, denge membranı g�b� ek�pmanların 
aşınmasından dolayı olab�l�r.

   Per�od�c checks are recommended to ensure 
proper funct�on�ng of the regulator.
   Regulator control;
    - The valve on the regulator outlet s�de �s 
closed slowly and the outlet pressure �s 
controlled.If the outlet pressure r�ses slowly and 
rema�ns constant �n a certa�n place, th�s occurred 
due to the clos�ng pressure of the valve.
    - If the outlet pressure does not rema�n 
constant and cont�nues to �ncrease, �t may be 
due to the wear of equ�pment such as valve, 
seat, balance membrane.

Arıza Tesp�t ve Çözümler� Troubleshoot�ng

   Eğer regülatörün çıkışında gaz akışı yoksa;
   - G�r�şte gaz basıncının olup olmadığı kontrol 
ed�lmel�d�r.
   - Slam-shut mekan�zmasının açık olup olmadığı 
kontrol ed�lmel�d�r.
   Eğer regülatörün çıkış basıncı �sten�len değer�n 
çok daha altına düşüyorsa;
   - G�r�şte gaz basıncının olup olmadığı kontrol 
ed�lmel�d�r.
   - Seç�len regülatörün �sten�len deb� m�ktarını 
karşılayıp karşılamadığı kontrol ed�lmel�d�r.
   - Regülatör yayının sağlam olup olmadığı kontrol 
ed�lmel�d�r.
   Eğer regülatörün çıkış basıncı sürekl� artıyorsa;
   - Regülatör seat ve klapen�n aşınıp aşınmadığı 
kontrol ed�lmel�d�r.
   - Seat ve klapen�n tem�zl�ğ� kontrol ed�lmel�d�r.
   - Denge membranının sağlam olup olmadığı 
kontrol ed�lmel�d�r.

   If there �s no gas flow at the outlet of the 
regulator;
    - Check whether there �s gas pressure at the 
�nlet.
    - Slam-shut mechan�sm should be checked to 
see �f �t �s open.
    If the regulator's outlet pressure falls much 
lower than the des�red value;
    - Check whether there �s gas pressure at the 
�nlet.
    - It should be checked whether the selected 
regulator meets the des�red flow rate.
    - Check whether the regulator spr�ng �s �ntact.
    If the regulator's outlet pressure �s constantly 
�ncreas�ng;
    - Check whether the regulator seat and plug 
are worn.
    - Seat and flap should be checked for 
cleanl�ness.
    - Check whether the balance membrane �s 
�ntact.
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Bakım Prosedürü
Bakımı kes�nl�kle regülatörler� b�len kal�fiye elemanlara yaptırınız. Gerek�rse
FRS tekn�k serv�s�yle de �rt�bata geçeb�l�rs�n�z. Bakım yapmadan önce 
regülatör hattında gaz olmadığından em�n olunuz. Eğer hatta gaz varsa 
g�r�ş ve çıkış taraflarındak� vanalardan boşaltınız. Bakım zamanında bütün
kauçuk parçaların yen�lenmes� öner�l�r. Bu parçaları k�t olarak FRS tekn�k 
serv�s�nden tem�n edeb�l�rs�n�z. C�hazın bakımını yaparken ana gövdey�
tes�sattan sökmeye gerek yoktur.

Have the ma�ntenance done by qual�fied staff who know the regulators. 
If necessary, you can also contact the FRS techn�cal serv�ce. Make sure 
that there �s no gas �n the regulator l�ne before perform�ng ma�ntenance. 
If there �s gas on the l�ne, d�scharge �t from the valves on the �nlet and 
outlet s�des. It �s recommended that all rubber parts are replaced dur�ng 
ma�ntenance. You can obta�n these parts from the FRS techn�cal serv�ce 
as a k�t. There �s no need to remove the ma�n body from the �nstallat�on 
wh�le ma�nta�n�ng the dev�ce.

Ma�ntenance Procedure

Genel Bakım General Ma�ntenance

   - Önce yataklama tapasını etrafındak� setskur c�vataları sökerek yer�nden
çıkarın.
   - İç�nde bulunan klapey� sökün. Klapen�n aşınmış olup olmadığını kontrol
ed�n.
   - Regülatörün yay kapağını sökün. İç�ndek� yay ayar v�dasını çev�rerek
çıkartın ve ana membran yayını alın.
   - Üst kapağın c�vatalarını söküp üst kapağı ve membran sacını yer�nden
alın. İç�nden çıkan ana membran grubunun üzer�ndek� rel�f yayı somununu
sökerek ana membran grubunu yer�nden çıkartın ve aşınıp aşınmadığını
kontrol ed�n.
   - Aşınan parçaların ve o-r�ngler�n yer�ne yen�ler�n� monte ed�lmes� tavs�ye
ed�l�r. 

   - F�rst, remove the bear�ng plug by remov�ng the setscrew bolts 
around �t.
   - Unscrew the flap �ns�de. Check �f the clapper �s worn.
   - Unscrew the spr�ng cover of the regulator. Unscrew the spr�ng 
adjustment screw �ns�de and take the ma�n membrane spr�ng.
   - Unscrew the top cover bolts and remove the top cover and 
membrane sheet. Unscrew the reta�n�ng spr�ng nut on the ma�n 
membrane assembly that comes out of �t and remove the ma�n 
membrane assembly and check for wear.
   - It �s recommended to replace the worn parts and o-r�ngs w�th 
new ones.

Regülatör Montajı Regulator Assembly

Montaj yapılırken regülatörün hareketl� kısımlarında MOLYKOTE 33 l�ght
s�l�kon bazlı “gres yağı” kullanılmaktadır. Montaj yaparken bu yağı 
kullanmanız tavs�ye ed�l�r.
   - Ana membran grubunun m�le geçt�ğ� yer� gres yağı sürerek oturtup 
üzer�ndek� yayı koyun ve somunu �y�ce sıkın.
   - Ana membran sacını ve üst kapağı dış del�kler�ne göre yer�ne oturtun
ve c�vataları sıkın. 
   - Regülatörün alt kısmına klapey takın ve somunu sıkın. Regülatör 
tapasının üzer�ndek� o-r�ng� takın ve yer�ne oturtun. Etrafındak� setskur 
c�vataları �y�ce sıkarak tam olarak yerleşt�ğ�nden em�n olun.
   - Regülatörün ana membran yayını yer�ne takın ve ayar v�dasını sıkın.

Wh�le mount�ng, MOLYKOTE 33 l�ght s�l�con based “grease” �s used 
�n the mov�ng parts of the regulator. Th�s o�l when assembl�ng It �s 
recommended to use.
    - S�t the place where the ma�n membrane group passes on the shaft 
by apply�ng grease. Put the spr�ng on �t and t�ghten the nut well.
    - F�t the ma�n membrane plate and the top cover �n accordance 
w�th the outer holes and t�ghten the bolts.
    - Attach the klapey to the bottom of the regulator and t�ghten the nut. 
Regulator Install the O-r�ng on the plug and snap �t �nto place. Make sure 
that �t �s fully seated by t�ghten�ng the setscrew bolts around.
    - Replace the ma�n membrane spr�ng of the regulator and t�ghten the 
set screw.

Basınç Ayarlama Sett�ng the Regulator Pressure

   - Regülatör devreye alma prosedüründek� g�b� kurulur.
   - Çıkış basıncı yay ayar v�dası sıkılarak �sten�len değere get�r�l�r.
   - İsten�len çıkış basıncı sağlandıktan sonra yay kapağı takılır ve çıkış 
vanası kapalıyken kaçak kontrolü yapılır. 
   - Çıkış basıncının çıkış vanası kapalıyken artıp artmadığı kontrol 
ed�lmel�d�r

   - The regulator �s �nstalled as �n the comm�ss�on�ng procedure.
   - The outlet pressure �s brought to the des�red value by t�ghten�ng 
the spr�ng adjustment screw.
   - After the des�red outlet pressure �s prov�ded, the spr�ng cover �s 
attached and the outlet �s leak check �s performed when the valve 
�s closed.
    - Check whether the outlet pressure �ncreases w�th the outlet 
valve closed.

CAKA
TEK KADEMELİ YAY TAHRİKLİ YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
SINGLE STAGE HIGH PRESSURE SPRING LOADED REGULATORS

Slam-Shut Mekan�zmasının Kurulması Install�ng the Slam-Shut Mechan�sm

   - Regülatör g�r�ş vanasını tam, çıkış vanasını yarım açın. 
   - Slam-shut kapaağını yer�nden çıkartın ve mekan�zmanın �ç�ndek� m�le
çev�rerek v�dalayın. 

CAKA 40 ve CAKA 50 �ç�n;
   - Çıkış tarafına basınç geç�p sab�tlen�nceye kadar çev�rmeye devam ed�n.
   - Kapağı çekerek regülatörü kurun ve çıkış vanasını sonuna kadar açın.

CAKA 80 ve CAKA 100 �ç�n;
   - Regülatör üzer�ndek� kolu aşağı doğru yavaşça çev�r�n ve basıncın 
sab�tlenmes�n� bekley�n. Basınç sab�tlen�nce kolu sonuna kadar çev�r�n.
   - Kol sonuna kadar açılmış durumdayken slam-shut mekan�zmasını �terek
kurun ve kolu yavaşça bırakın. Kurulan regülatörde kol en son poz�syonunda
kalacaktır. 
   - Çıkış vanasını sonuna kadar açın. 

   - Open the regulator �nlet valve fully and open the outlet valve halfway.
   - Unscrew the slam-shut cover and screw �t onto the shaft �ns�de the 
mechan�sm.

For CAKA 40 and CAKA 50
   - Cont�nue turn�ng unt�l pressure ex�ts the outlet s�de and fixes.
   - Install the regulator by pull�ng the cover and open the outlet valve fully.

For CAKA 80 and CAKA 100
   - Slowly turn the lever on the regulator down and wa�t for the pressure 
to stab�l�ze. When the pressure �s fixed, turn the handle all the way.
   - W�th the arm fully open, push the slam-shut mechan�sm and �nstall 
�t slowly. The arm w�ll rema�n �n �ts last pos�t�on �n the regulator �nstalled.
   - Open the outlet valve fully.
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