EQV
MECHANISCHES ERDBEBENVENTIL
VALVOLA MECCANICA DEL TERREMOTO
MEKANİK DEPREM VANASI
MECHANICAL EARTHQUAKE VALVE
МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛАПАН
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
機械地震閥

EQV Ser s / EQV Ser es

MEKANİK DEPREM VANASI
MECHANICAL EARTHQUAKE VALVE

Genel Özell kler / General Character st c
EQV ser s mekan k deprem vanaları; tehl ke arz
edecek s sm k hareketlerde mekan k olarak gazın
kes lmes n ve kullanıcıların güvenl ğ n sağlar.
Mekan k olarak çalışması neden yle herhang b r
yardımcı enerj ye ht yacı bulunmamaktadır. Böyle
oluşu elektr k kes nt s olsa dah valﬁn görev n
yapmasını mümkün kılmaktadır.
EQV ser s deprem vanaları, domest k ve endüstr yel
tes sler n kullanımı ç n uygundur. LPG, LNG,
Doğalgaz, Oks jen Metan, Propan vb. d ğer
aşındırıcı olmayan gazlarla kullanımı mümkündür.
EQV ser s deprem vanaları TS 12884,
ANSI / ASCE 25-97 ve 97/23/AT Basınçlı
Ek pmanlar yönetmel ğ ne uygun olarak üret lm şt r.

EQV ser es mechan cal earthquake valves; Prov des
mechan cal gas nterrupt on and safety of users n se sm c
movements that may pose a danger. S nce t works
mechan cally, t does not need any aux l ary energy. Th s
makes t poss ble for the valve to perform ts funct on
even f there s a power fa lure.
EQV ser es earthquake valves are su table for use n
domest c and ndustr al fac l t es. LPG, LNG, Natural Gas,
Oxygen Methane, Propane etc. It can be used w th other
non-corros ve gases.
EQV ser es earthquake valves are manufactured n
accordance w th TS 12884, ANSI / ASCE 25-97 and
97/23 / EC Pressure Equ pment regulat ons.

Tekn k Özell kler / Techn cal Features

Bağlantı

D şl (TS 61-210 EN 10266)
1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Flanşlı (TS ISO 7005)
2 1/2", 3", 4", 6"

Connect ons

Threaded (TS 61-210 EN 10266)
1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Flanged (TS ISO 7005)
2 1/2", 3", 4", 6"

Max. G r ş
Basıncı

1 bar

Max Inlet
Pressure

1 bar

Çalışma
Poz syonu

1"- 1 1/4" - 1 1/2" - 2" Düşey
2 1/2" - 3" - 4" - 6" Düşey ve Yatay

Manner of
Work

1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" Vert cal
2 1/2" - 3" - 4" - 6" Vert cal and Hor zontal

Çalışma
Sıcaklığı

-10°C / +60°C

Operat ng
Temperature

-10°C / +60°C

Malzemeler

Alüm nyum ve Alüm nyum Alaşımları (TS EN 1706)
P r nç ve Bakır Alaşımları (TS EN 12449)
Yaylar (TS EN 1440)
Conta ve O-r ngler (NBR Kauçuk)

Mater als

Alum n um and Alum n um Alloys (TS EN 1706)
Brass and Copper Alloys (TS EN 12449)
Spr ngs (TS 1440)
Seal and O-r ngs (NBR Rubber)

Kullanım
Alanları

Şeh r şebekeler ve endüstr yel kullanımlarda;
Doğalgaz (Ch4), LPG, Propan, Hava ve d ğer
aşındırıcı olmayan gazlar.

Appl cat ons

Su table for natural gas (group Ch4), LPG, Propane,
A r, and non-corros ve gases; both for domest c and
ndustr al use.
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Boyutlandırmalar / D mens ons
A

D

B

C

E

T p / Type

Bağlantı / Connect on

A

B

C

D

E

EQV 25

1" - DN 25

135

86

49

105

112

EQV 32

1 1/4" - DN 32

135

86

49

105

112

EQV 40

1 1/2" - DN 40

135

86

49

105

112

EQV 50

2" - DN 50

135

86

49

105

112

C

D

E

B

A

T p / Type

Bağlantı / Connect on

A

B

C

D

E

EQV 65

2 1/2" - DN 65

305

304

250

200

220

EQV 80

3" - DN 80

305

304

250

200

220

EQV 100

4" - DN 100

305

304

250

200

220
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30 cm
30 cm

30 cm

Deprem vanasının düzgün çalışab lmes ç n deprem vananızın
tes sata bağlanmadan önce 30 cm önünde ve 30 cm arkasında
duvara veya sağlam b r zem ne bağlantı borularının sab tlenmes
gerekmekted r. Aks takd rde vananız küçük sarsıntılardan
etk leneb l r ve doğru çalışmaz duruma geleb l r.
In order for the earthquake valve to work properly, connect on p pes
must be ﬁxed to the wall or a sol d ground 30 cm n front of and
30 cm beh nd your earthquake valve before t s connected to the
nstallat on. Otherw se, your valve may be aﬀected by small
v brat ons and may fa l to work properly.

Montaj Tal matı
Ÿ Deprem vanasının bakımı ç n vananın önüne veya arkasına rakor
konulmalıdır.
Ÿ Mekan k deprem valﬁn montaj yapan ve kuran k ş n n kal ﬁye tekn k
personel olması gerekmekted r.
Ÿ EQV mekan k deprem valﬁ kutudan çıkarılır, taşımadan dolayı herhang
b r zarara uğrayıp uğramadığı gözle kontrol ed l r.
Ÿ Tes sata vana üzer ndek ok yönler d kkate alınarak ve gaz akışı
aşağıdan yukarı doğru olacak şek lde monte ed lmel d r.
Ÿ Montaj yaparken vananın anahtar ağzı kısmından boru anahtarı le tutulup
vana çevr lmel d r. Kes nl kle gövdeden tutularak montaj yapılmamalıdır.
Ÿ Montaj yapılırken vananın üzer nde herhang b r ger l m oluşturmayacak
şek lde tes sat kurulmalıdır.
Ÿ Vana tes sata montaj ed ld kten sonra kurulum yapılmalıdır.
Ÿ Üzer ndek su teraz s yardımıyla dengel montaj ed lmel d r.
Kurulum
Ÿ D şl EQV deprem vanaları ç n ürün le b rl kte gönder len kurma anahtarı
le kurulum yapılmalıdır. Kurma anahtarı gövde üzer nde bulunan m le
uygun tarafından takılarak saat yönünde çevr lerek kurulur ve kurma
anahtarı gövde üzer nden çıkarılır.
Ÿ Flanşlı EQV deprem vanaları ç n kapak üzer ndek kurma somunu
yer nden çıkarılır ve m l üzer ne ters şek lde v dalanır. Daha sonra kurma
somunu yukarı doğru çek lerek kurma şlem gerçekleşt r l r ve kurma
somunu tekrar ters çevr lerek kapak üzer ne v dalanır.

30 cm

30 cm

30 cm

Montaj Tal matı / Installat on Instruct ons

Assembly Instruct on
Ÿ For the ma ntenance of the earthquake valve, a un on should be placed n
front of or beh nd the valve.
Ÿ The person who nstalls and nstalls the mechan cal earthquake valve
must be qual ﬁed techn cal personnel.
Ÿ The EQV mechan cal earthquake valve s taken out of the box, t s
v sually checked whether t has been damaged due to transportat on.
Ÿ The nstallat on should be nstalled tak ng nto account the arrow
d rect ons on the valve and w th the gas ﬂow from bottom to top.
Ÿ Wh le mount ng, the valve should be held w th a p pe wrench from the key
end of the valve and turned the valve. It should never be assembled by
hold ng the body.
Ÿ Installat on should be nstalled n a way that does not create any tens on
on the valve dur ng nstallat on.
Ÿ Installat on should be done after the valve s mounted on the nstallat on.
Ÿ It should be mounted n a balanced way w th the help of the water level on
t.
Setup
Ÿ For threaded EQV se sm c valves, nstallat on must be made w th the set
key suppl ed w th the product. The w nd ng key s nstalled on the shaft on
the body and turned clockw se, and the crown s removed from the body.
Ÿ For the ﬂanged EQV se sm c valves, the sett ng nut on the cover s
removed and screwed on the shaft n reverse. Afterwards, the assembly
nut s pulled upwards and the crown s screwed onto the cover by
revers ng aga n.

