
HANDLEIDING BIJ INSTALLATIE, WERKING EN ONDERHOUD (IOM) (Dutch)
IOM-D/DL

06-04MODELLEN D en DL
REDUCEERKLEPPEN

HOOFDSTUK I
I.  OMSCHRIJVING EN WERKINGSGEBIED

Model D is een reduceerklep die wordt gebruikt om de benedenstroomse druk te regelen (uitgang of P2). De afmetingen zijn 3/8” 
(DN10), 1/2” (DN15), 3/4” (DN20) en 1” (DN25). Met de goede conditionering kan het toestel worden gebruikt voor vloeistoffen, 
gas of stoom. In het technische informatieblad D-TB vindt u de specifi eke ontwerpcondities en aanbevelingen bij uw keuze.

Model DL is eveneens een reduceerklep en gelijkt op het bovenstaande model D. De afmetingen zijn 1,5” (DN40) en 2” (DN50). 
(Model DL was vroeger een Cashco model D). In het technische informatieblad DL-TB vindt u de specifi eke ontwerpcondities 
en aanbevelingen bij uw keuze.

HOOFDSTUK II
II.  INSTALLATIE

1.   Er moet altijd een blokkerende inlaatklep worden 
geïnstalleerd.

2.   Het is aanbevolen om een blokkerende inlaatklep, 
een blokkerende uitlaatklep en een handmatige 
omloopklep te installeren bij permanente werking 
zodat het onmogelijk is om de werking onmiddellijk 
stil te leggen.

3.   Koppelstukken in de pijpleidingen moeten worden 
geïnstalleerd op een wijze die verwijdering uit de 
pijpen mogelijk maakt.

4.   Op ongeveer tien pijpdiameters afwaarts en in 
het zicht moet een uitlaatmanometer worden 
geplaatst.

5.   Alle installaties dienen een benedenstroomse 
ontspanning te hebben, indien de inlaatdruk 
groter kan zijn dan de aanbevolen druk op enige 
benedenstroomse installatie of de maximale waarde 
van de inlaatdruk van het toestel.

Aanbevolen pijpleiding voor druk reducerend station

6.   Voordat u de regelaar installeert, moet u alle 
vreemde materiaal uit de pijpen verwijderen, 
inclusief van spaanders, lasschilfers, olie, vet en 
vuil. Het gebruik van zeven is aanbevolen. 

7.   Als u een afdichtingmiddel voor schroefdraad 
op de uiteinden van de buizen gebruikt vóór de 
inwerkingtreding, dient alle overtollige materiaal 
te zijn verwijderd en moet u ervoor zorgen dat 
dit materiaal de regelaar niet binnenkomt bij het 
opstarten.

8.   Stroomrichting: installeer op een dergelijke manier, 
dat de stroomrichting overeenkomt met de pijl die 
op het hoofdgedeelte staat.

9.   De beste werking voor gebruik met stoom verkrijgt u 
door installatie in een goed afwaterende horizontale 
pijp met goede hevel.

10. A. Basisregelaar - (zie fi guur 2): De regelaar 
kan 360 gr. rond de pijpas worden gedraaid.  De 
aanbevolen positie is met het veercompartiment 
verticaal omhoog.  Richt op dergelijke wijze dat de 
ventilatieopening van het veercompartiment geen 
regenwater of puin opvangt.

     OPGELET

In gelaste installaties moeten alle interne cond-
itioneringsdelen, afsluitingen en membranen van het 
hoofgedeelte van de regelaar worden verwijderd alvorens 
in de pijpleiding te lassen.  De hitte van het smeltlassen zal 
de niet-verwijderde niet-metalen onderdelen beschadigen. 
N.B.: dit is niet van toepassing op systemen die zijn 
uitgerust met verlengde pijpnippels.

     OPGELET

Installatie van voldoende overdrukbescherming is 
aanbevolen om de regelaar te beschermen tegen overdruk 
en alle benedenstroomse apparatuur te beschermen tegen 
beschadiging bij een defect van de regelaar.

Voeding 
bij P1 

Uitgang 
bij P2

Veiligheidsontlastklep

Model D of DL 
reduceerklep

Omloop

Afblaaskanaal Afblaaskanaal

(gearceerde gedeelte voor stoom-/condensaatsystemen)
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10.     B. Model D cryogeen regelaar - optie D-5 of D-36 
(zie fi guur 3):
a.    De aanbevolen installatie is met het 

veercompartiment direct onder het 

HOOFDSTUK III
III.  WERKINGSPRINCIPE

1.   De beweging gebeurt wanneer er drukverschillen 
op het membraan worden geregistreerd. 
De registrerende druk is de uitlaat-, P2, of 
benedenstroomse druk. De uitzetveer is tegengesteld 
aan de membraanbeweging. Als de uitlaatdruk 
afneemt, duwt de uitzetveer het membraan omlaag 

en de poort wordt geopend. Als de uitlaatdruk stijgt, 
wordt het membraan omhoog geduwd en wordt de 
poortopening gesloten.

2.   Indien het membraan helemaal niet werkt, zal de 
regelaar niet openen.

1.   Start terwijl de blokkeerkleppen gesloten zijn. U 
kunt een omloopklep gebruiken om de uitlaatdruk 
te behouden in het benedenstroomse systeem, 
zonder de volgende stappen te wijzigen.

2.   Laat de uitzetveer ontspannen door de stelschroef 
ten minste drie (3) volledige draaien naar links te 
draaien. Hierdoor verlaagt het instelpunt van de 
(benedenstroomse) uitlaatdruk.

3.   Bij een “warme” pijpleiding die met een omloopklep 
is uitgerust, opent u langzaam de omloopklep om 
de systeembuizen op te warmen en de buizen 
langzaam te laten uitzetten. Controleer of een 
eventueel geïnstalleerde condenspot goed werkt. 
Controleer de (benedenstroomse) uitlaatdruk 
nauwkeurig met de manometer om overdruk te 
vermijden. N.B.: wees buitengewoon voorzichtig bij 
het opstarten van een koud systeem, indien er geen 
omloopklep is geïnstalleerd; doe alles langzaam.

4.   Breek de blokkerende (afwaartse) uitlaatklep open.

5.   Open langzaam de (bovenstroomse) blokkerende 
inlaatklep en controleer hierbij de manometer voor 
de (benedenstroomse) uitlaatdruk. Bepaal of de 
regelaar drijft. Indien dat niet het geval is, draait u 
de stelschroef (6) van de regelaar langzaam naar 
rechts tot er stroming is.

6.   Blijf langzaam de blokkerende (bovenstroomse) 

HOOFDSTUK IV
IV. OPSTARTEN

inlaatklep openen totdat die volledig open is.

7.   Blijf de blokkerende (benedenstroomse) uitlaatklep 
langzaam openen, in het bijzonder wanneer de 
benedenstroomse pijpleiding niet onder druk staat. 
Indien de (benedenstroomse) uitlaatdruk groter is 
dan de gewenste druk, sluit u de blokkeerklep en 
gaat u naar stap 2. Ga dan terug naar stap 4.

8.   Als de stroom voldoende stabiel is en de blokkerende 
(benedenstroomse) uitlaatklep volledig open is, 
begint u langzaam de omloopklep, indien deze is 
geïnstalleerd, te sluiten.

9.   Maak dat de systeemstroom ongeveer gelijk is 
aan de verwachte, gewone waarde en stel dan 
het instelpunt van de regelaar opnieuw in door 
de stelschroef (6) naar rechts te draaien om 
de uitlaatdruk te verhogen, of naar links om de 
uitlaatdruk te verlagen.

10. Reduceer de systeemstroom tot een minimaal 
niveau en controleer het instelpunt. De uitlaatdruk 
zal stijgen vanaf het instelpunt in stap 9. De 
stijging van de uitlaatdruk bij dalende stroom mag 
maximaal 10% meer bedragen dan de vastgestelde 
bovenlimiet van de uitzetveer, d.w.z. 1040 psig (0,69 
-2,8 Barg) van de uitzetveer; bij lage stroom mag de 
uitlaatdruk niet meer bedragen dan 44 psig (3 barg). 
Neem contact op met de fabriek indien niet aan deze 
voorwaarden wordt voldaan. 

hoofdgedeelte in een verticale richting omlaag 
hangend. Hierdoor kan het water uitstromen, 
d.w.z. regenwater etc.

b.    Het is aanbevolen om inert gas te purgeren 
naar het veercompartiment, doorheen de 
ventilatieopening en uit de draineeropening.

11.     Regelaars mogen niet direct onder de grond worden 
begraven.

12.    Het is aanbevolen om de regelaar voor geïsoleerde 
pijpleidingsystemen niet te isoleren.

13.     Ventilatiekraan in veercompartiment – optie D-25 
of DL-25: Verbind de ventilatieopening van het 
veercompartiment met een buis naar de locatie op 
afstand. Richt zodanig dat geen regenwater kan 
worden opgenomen.

     OPGELET

VOER GEEN HYDROSTATISCHE TEST UIT VIA EEN 
GEÏNSTALLEERD TOESTEL; ISOLEER DE REGELAAR 
TEGEN DE TEST. (Minimaal de bovenste limietwaarde van 
de druk voor de uitzetveer op het fabrieksplaatje, of 100 psig 
(6,9 Barg), is de aanbevolen “bovenste werkingslimiet” 
voor het detectiemembraan (zie hoofdstuk IV. Opstarten, 
nummer 7.) Een hogere druk kan interne beschadiging 
veroorzaken. Op het fabrieksplaatje zult u ook merken 
dat de ingangs- en uitgangsdruk en de aanbevolen 
temperatuurwaarden op verschillende niveaus worden 
gegeven.
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HOOFDSTUK V

A.   Algemeen:

1.   De onderhoudsprocedures die hier worden 
uitgelegd, veronderstellen dat de regelaar uit 
de geïnstalleerde pijpleiding wordt verwijderd.

2.    De eigenaar dient de eigen procedures te 
volgen voor de verwijdering, de behandeling, 
de reiniging en het wegwerpen van niet-
herbruikbare onderdelen, zoals pakking etc.

3.    Zie figuur 2 voor informatie over de 
basisregelaar. Zie fi guur 3 voor informatie over 
de cryogeen regelaar. Zie fi guur 4 voor een 
vergrote weergave van optie 4, de stabilisator.

B. Vervanging van membraan:

1.   Schroef het hoofdgedeelte (1) stevig in een 
bankschroef vast, met het veercompartiment 
(2) omhoog gericht.

2.    Laat de uitzetveer (14) ontspannen door de 

stelschroef (6) naar links de draaien, totdat die 
uit het veercompartiment (2) wordt verwijderd. 
N.B.: Bij gebruik van optie D-3 met stuurwiel, 
worden de stelschroef (6) en de borgmoer (7) 
vervangen door een stelschroef voor het stuurwiel 
(20) en een sluithefboom (21). Zie fi guur 1.

3.    Teken of plaats een markering tussen het 
gietwerk van het hoofdgedeelte (1) en het 
gietwerk van het veercompartiment (2) langs 

HOOFDSTUK VI
VI. ONDERHOUD

V. STILLEGGEN
1.   Bij systemen met een omloopklep, en als de 

systeemdruk moet worden behouden wanneer de 
regelaar werd dichtgedraaid, opent u langzaam 
de omloopklep, terwijl u de blokkerende 
(bovenstroomse) inlaatklep sluit. Sluit de 
(bovenstroomse) blokkerende inlaatklep volledig. 
(Met een omloopklep moet de systeemdruk 
permanent worden gecontroleerd en handmatig 
worden geregeld.) Sluit de blokkerende 
(benedenstroomse) uitlaatklep.

2.   Indien de regelaar en het systeem beide 
moeten worden stilgelegd, sluit u langzaam de 
blokkerende (bovenstroomse) inlaatklep. Sluit 
de (benedenstroomse) uitlaatklep alleen als de 
regelaar moet worden verwijderd.

de fl enszone.

4.    Verwijder alle membraanmoeren (9) en -bouten 
(8).

5.    Verwijder het veercompartiment (2), de 
uitzetveer (14), de veerknop (4), de drukplaat (3) 
en het (de) membraan (membranen) (12). N.B.: 
Het aantal membranen (12) kunt u vinden op de 
stuklijst. Het niveau van de uitlaatdruk bepaalt 
of er diverse metalen membranen “gestapeld” 
moeten worden.

6.    Verwijder de meeneemplaat (11) en controleer 
op een passing die de loop in verticale richting 
beperkt. Slijtage komt tot uiting als te grote 
beweging in de meeneemplaat (11). Indien 
dit duidelijk wordt, is de verwijdering van de 
conditionering en inspectie aangeraden. Zie 
het onderstaande onderdeel C. Plaats de 
meeneemplaat (11) terug.

7.    Controleer of de drukplaat (3) geen vervorming 
te wijten aan overdruk vertoont. Vervang, indien 
vervormd.

8.   Reinig het hoofdgedeelte (1) en de 
membraanflens. N.B.: Voor regelaars die 
oorspronkelijk “zuurstofzuiver” werden 
geleverd, optie D-5, D-36, D-55 of DL-S5, 
moet het onderhoud voldoen aan norm S-1134 
van Cashco voor zuiverheid. Voor regelaars die 
oorspronkelijk werden geleverd als “zuiver voor 
farmaceutisch gebruik en gebruik met voeding”, 
optie D-37 of D-37S, moet het onderhoud 
voldoen aan norm S-1576 van Cashco voor 
zuiverheid.

9.    Plaats de membraanpakking (13) op de fl ens 
van het hoofdgedeelte (1). Plaats het (de) 
membraan (membranen) (12) op de goede 
plaats. Plaats de drukplaat (3) in het midden 
op het (de) membraan (membranen) (12) en 
plaats de uitzetveer (14) op de sluitkern van de 
drukplaat (3). N.B.: er is geen membraanpakking 
(13) bij een kunststofmembraan.

     OPGELET

Bij een regelaar met omloopklep dient altijd iemand 
aanwezig te zijn!

          WAARSCHUWING

SYSTEEM ONDER DRUK. Voordat u enig onderhoud 
uitvoert, dient u de regelaar van het systeem te isoleren 
en alle druk te laten ontsnappen. Als u dit niet doet, kunt 
u letsels veroorzaken.

          WAARSCHUWING

VEER ONDER COMPRESSIE. Alvorens u de fl ensbouten 
verwijdert, moet u de veer laten ontspannen door 
de stelschroef terug te trekken. Als u dit niet doet, 
kunnen er stukken in het rond vliegen en kunt u letsels 
veroorzaken.
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10.   Voeg vet voor alle gebruik, bestand tegen hoge 
temperaturen, toe in de holte van de uitzetveer 
(4), op de draagplaats van de stelschroef. 
Plaats de veerknop (4) op de uitzetveer (14) en 
controleer of de veerknop (4) plat ligt.

11.   Plaats het veercompartiment (2) volgens 
de markeringen over the bovenstaande 
gestapelde delen. Monteer alle bouten (8) en 
moeren (9) en schroef ze met de hand vast. 
Schroef de bouten (8 en 9) mechanisch in een 
kruispatroon vast, zodat het veercompartiment 
(2) gelijkmatig naar onder wordt getrokken. De 
vereiste koppelwaarden zijn als volgt:

4.    Verwijder de pakking (18) van de cilinder 
(18) en reinig de contactoppervlakte van het 
hoofdgedeelte (1).

5.    Reinig de oppervlakten van het hoofdgedeelte 
(1) die de kraag van de kap (5) van het 
hoofdgedeelte raken.

6.    Reinig de holte in het hoofdgedeelte (1). Reinig 
alle onderdelen die opnieuw zullen worden 
gebruikt.

N.B.:Voor regelaars die oorspronkelijk 
“zuurstofzuiver” werden geleverd, optie D-5, D-36, 
D-55 of DL-S5, moet het onderhoud voldoen aan 
norm S-1134 van Cashco voor zuiverheid. Voor 
regelaars die oorspronkelijk werden geleverd als 
“zuiver voor farmaceutisch gebruik en gebruik 
met voeding”, optie D-37 of D-37S, moet het 
onderhoud voldoen aan norm S-1576 van Cashco 
voor zuiverheid. Neem contact op met de fabriek 
voor details.

7.    Plaats de meeneemplaat (11) terug.  Controleer 
of het platte oppervlak goed naar onderen is 
gericht. Controleer of de plaat in het midden is 
geplaatst.

8.    Plaats een nieuwe cilinderpakking (18). Druk 
stevig en gelijkmatig vast door gebruik te 
maken van de cilinder (16). Gebruik geen “zelf 
gemaakte” cilinderpakking. Een lichte coating 
met afdichtingsmiddel voor de pijp mag worden 
aangebracht op de oppervlakten van de pakking 
(18) vóór de installatie, tenzij indien gebruikt 
zoals uitgelegd in het bovenstaande punt 6.

9.    Plaats de cilinder (16) terug, concentrisch in de 
opening van de kap (5) van het hoofdgedeelte.

10. Indien geleverd met de optie 4 stabilisator, 
plaatst u de nieuwe stabilisatordichting (32) 
goed gericht op de zuiger (15). Zie fi guur 4.

11.  Schuif de zuiger (15), inclusief de 
stabilisatordichting (32) indien voorzien, 
langzaam op de goede plaats. Controleer of 
de stijl van de zuiger (15) in de binnensleuf 
van de meeneemplaat (11) schuift. Gebruik uw 
duimen om de stabilisatordichting (32) goed in 
de cilinder (16) te plaatsen.

12. Plaats de veer (17) van de zuiger in de holte van 
de zuiger (15).

13. Breng afdichtingsmiddel voor pijpdraad aan op 
de draden van de kap (5) van het hoofdgedeelte. 
Schroef de kap (5) in het hoofdgedeelte (1). Druk 
totdat voor de kap (5) van het hoofdgedeelte 
metaal op metaal ligt tegen het hoofdgedeelte 
(1) op de kraag van de kap (5).

14. Voer een stationaire test op het apparaat 
uit om te zien of de werking goed is. N.B.: 
Regelaars zijn geen toestellen die volledig 
kunnen worden dichtgedraaid. Zelfs als de 
druk boven het instelpunt komt, blijft het mogelijk 

N.B.: Vervang de bouten (8 en 9) bij verlies 
nooit met om het even welke bouten. De koppen 
van de bouten en de moeren zijn gemarkeerd met 
de specifi caties. Gebruik altijd het goede type ter 
vervanging.

12.   Plaats de stelschroef (6) met de borgmoer (7) 
terug.

13.   Spuit een vloeibaar middel voor het opsporen 
van lekkage rond de bouten (8 en 9), het 
hoofdgedeelte (1) en de flenzen van het 
veercompartiment (2) en test op lekkage. 
Tijdens de lekkagetest dient de uitlaatdruk ten 
minste rond de middenwaarde van de uitzetveer 
te blijven, d.w.z. 10-40 psig (0,69-2,8 Barg) voor 
de uitzetveer, 25 psig (1,7 Barg) minimale druk 
bij de test.

C. Vervanging van de conditionering:

1.   Schroef het hoofdgedeelte (1) stevig in een 
bankschroef vast, met de kap (5) bovenaan en 
de fl ens van de hoofdgedeelte (1) naar onderen 
gericht.

2.    Maak de kap (5) van het hoofdgedeelte los en 
verwijder.

3.    Verwijder de veer (17) van de zuiger, de zuiger 
(15), de cilinder (16) en de meeneemplaat 
(11). Controleer de onderdelen op overmatige 
slijtage, in het bijzonder aan de oppervlakten 
van de zitting. Vervang indien ze zijn versleten, 
gekerfd of ingedrukt. (Voor kleppen uitgerust 
met de optie 4 stabilisator moet de U-vormige 
dichting van de stabilisator (32) worden 
verwijderd wanneer de zuiger (15) van het 
hoofdgedeelte wordt verwijderd (1). Verwijder 
de dichting van de stabilisator (32) indien 
geplaatst.)

Model
Grootte van 

regelaar

Grootte 
van 

bouten

Metalen 
membraan

Kunststof- 
membraan

D
3/8" t/m 1"

(DN10 t/m 25)
5/16"-24

20-24 Ft-Lbs
(27-32 N-m)

16-20 Ft-Lbs
(22-27 N-m)

DL

1-1/2" (DN40) 7/16"-20
32-36 Ft-Lbs
(43-49 N-m)

28-32 Ft-Lbs
(38-43 N-m)

2" (DN50) 1/2"-20
42-48 Ft-Lbs
(57-65 N-m)

32-36 Ft-Lbs
(43-49 N-m)
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VII. PROBLEMEN OPLOSSEN
HOOFDSTUK VII

1.  Onbehoorlijke werking, trillen.

Mogelijke oorzaken Oplossingen

A.     De regelaar is te groot. A1. Controleer de werkelijke stroomomstandigheden; wijzig de afmetingen van de regelaar 
voor minimale en maximale stroom.

A2. Verminder het drukverlies van de regelaar; verminder de inlaatdruk door een smooropening 
in de koppeling van de inlaatpijp te plaatsen; regel het drukverlies tweetrapsgewijs door 
gebruik te maken van een andere regelaar in de reeks.

A3. Installeer een uitzetveer die één niveau groter is.

A4. Neem contact op met de fabriek, voordat u de regelaar opnieuw plaatst.

B.     Onvoldoende bereik (circa 50% van de volledige 
capaciteit van de regelaar wordt gebruikt).

B1. Verminder het drukverlies van de regelaar; verminder de inlaatdruk door een smooropening 
in de koppeling van de inlaatpijp te plaatsen; regel het drukverlies tweetrapsgewijs door 
gebruik te maken van een andere regelaar in de reeks.

B2. Installeer een uitzetveer die één niveau groter is.

C.     De zuiger/cilinder is versleten; de geleiding is 
onvoldoende.

C. Vervang de conditionering.

D.     Zwakke/gebroken zuigerveer. D. Vervang de zuigerveer. Controleer of het defect door corrosie werd veroorzaakt, en 
overweeg andere conditionering indien dit het geval is.

E.     De stroom zorgde voor instabiliteit. E. Vervang de zuiger met een zuiger uitgerust met optie 4 stabilisatordichting.

2.  Benedenstroomse druk bereikt de gewenste instelling niet.

Mogelijke oorzaken Oplossingen

A.     De regelaar is te klein. A1. Bevestig dit door de omloopklep tezamen met de regelaar te openen.

A2. Controleer de werkelijke stroomomstandigheden; wijzig de afmetingen van de regelaar; 
vervang de regelaar door een grotere, indien de capaciteit onvoldoende is.

B.     Verstopte conditionering. B. Verwijder de conditionering en controleer op verstopte gaten in de cilinder.

C.     Onjuiste uitzetveer (door de stelschroef naar 
rechts te draaien, stijgt het drukniveau niet tot het juiste 
niveau).

C. Vervang de uitzetveer door een veer met de aangewezen, hogere uitzetting.

D.      Te veel proportionele band (sprongverval). D1.  Zie de proportionele band (sprongverval) na.

D2. Neem contact op met de fabriek.

E.     Beperkte membraanbeweging. E. Controleer of er geen vocht in het veercompartiment zit op temperatuur onder het 
vriespunt. Controleer of er geen stof of vuil in de ventilatieopening komt. Herricht het 
veercompartiment indien er regenwater of puin kan binnendringen.

3.  Lekkage door het ventilatiegat van het veercompartiment.

Mogelijke oorzaken Oplossingen

A.     Het membraan is versleten. A. Vervang het membraan.

B.     Het membraan werkt niet en is nog niet lang in 
gebruik.

B1. Kan worden veroorzaakt door overmatig trillen.  Lees nr. 1 voor de oplossing voor 
trilling.

B2. Kan worden veroorzaakt door corrosie.  Overweeg om een membraan uit een ander 
materiaal te gebruiken.

B3. Voor kunststofmembranen.  Controleer of de membranen niet worden blootgesteld aan 
te hoge temperaturen.

B4. Er wordt benedenstroomse (uitlaat-) druk opgebouwd die te groot is voor de membranen. 
Plaats de regelaar op een andere plaats of bescherm met een veiligheidsklep.

dat een regelaar niet volledig luchtbelvrij wordt 
dichtgedraaid. Met een zitting in kunststof 
kan de regelaar gewoonlijk vaster worden 
dichtgedraaid. 

15. Spuit een vloeibaar middel voor het opsporen 
van lekkage rond de kap (5) en het hoofdgedeelte 
(1) en test op lekkage. De druk bij het testen 
moet minimaal 100 psig (6,9 Barg) bedragen 

bij de inlaat. De uitgang moet worden getest 
op de bovenwaarde van de uitzetveer (14) met 
minimaal 100 psig (6,9 Barg).

N.B.: Wanneer een zuiger (15) wordt gebruikt 
met kunststofzittingen, raadt Cashco, Inc. af om 
de kunststofzitting te proberen te verwijderen. 
Vervang de hele zuiger indien de kunststofzitting 
beschadigd is.
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HOOFDSTUK VIII

VIII. INFORMATIE OVER HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

U kunt op drie manieren informatie/nummers krijgen om onderdelen te bestellen. U vindt deze methoden hierna, de 
eenvoudigste methode wordt eerst gegeven. De goedkoopste methode is om onderdelen, waar mogelijk, in kits te 
gebruiken.

7 --

METHODE A – GEBRUIK VAN DE PRODUCTCODE.

Stap 1.  Zoek de productcode, bestaande uit 18 tekens, 
indien beschikbaar, in:

             a. de stuklijst die hierbij is gevoegd;
             b. het metalen label dat aan de regelaar is 

bevestigd.

             
             N.B.: het is mogelijk dat op het metalen label aan 

bepaalde regelaars geen productcode staat.

Stap 2. Zoek de gewenste kits of onderdelen in:
        a. de hierbij gevoegde stuklijst of de tekeningen met 

doorsneden.
        b. Standaard onderhoudsonderdelen voor een 

basisregelaar (geen opties) staan in de tabel 
met de nummers van onderdelenkits op pagina 
7. Kit “A” bevat (een) dichting(en), membraan 
(membranen) en pakking(en). Kit “B” bevat 
vervangingsonderdelen voor de conditionering 
met dichting(en), membraan (membranen) en 
pakking(en).

Stap 3.  Neem contact op met uw plaatselijke verkoper van 
Cashco, Inc. en geef het productcodenummer en 
een omschrijving van onderdelen die niet in de kits 
steken. Uw verkoper kan u de prijs geven van de 
gewenste onderdelen (en kits).

METHODE B - GEEN PRODUCTCODE BESCHIKBAAR 
– GEDEMONTEERDE REGELAAR.

Stap 1.  Zoek alle informatie die u op het metalen label van 

de regelaar kunt vinden.
             a. Serienummer (5 cijfers)
             b. “Type-” of “model-”nummer van regelaar.
             c. Grootte (het is mogelijk dat u hiervoor de 

verbinding met het hoofdgedeelte moet meten).
             d. Bereik van veer
             e. Nummer van conditionering (indien 

beschikbaar).

Stap 2. Bepaal de bouw van de conditionering.
             a. Zitting uit metaal of (zachte) kunststof?
             b. Is 316 SST nodig over standaard 416 SST?
             c. Uit welk materiaal is de pakking gemaakt? 

(Ons standaardmateriaal, geen asbest, heeft een 
roodbruine kleur en TFE is wit.)

Stap 3.  Geef de informatie uit bovenstaande stappen 1 en 
2 aan uw plaatselijke verkoper van Cashco, Inc. 
en hij/zij zal u de juiste identifi catienummers en de 
prijzen van de onderdelen geven.

METHODE C - GEEN PRODUCTCODE BESCHIKBAAR 
– WERKENDE, GEMONTEERDE REGELAAR.

Stap 1.  Zoek alle informatie op het metalen label, 
overeenkomstig stap 1, methode B.

Stap 2.  Geef de bovenstaande informatie aan uw plaatselijke 
verkoper van Cashco, Inc.

Stap 3.  De verkoper zal contact opnemen met de fabriek 
om de interne gegevens over de oorspronkelijke 
fabricage te vinden. De fabrikant zal de informatie 
aan de verkoper meedelen.

Stap 4.  Wacht totdat de verkoper opnieuw contact met u 
opneemt en u de juiste onderdeelnummers en de 
prijzen meedeelt.

5.  Trage werking.

Mogelijke oorzaken Oplossingen

A.     De ventilatie van het veercompartiment zit dicht. A. Reinig de ventilatieopening.

B.     De balanspoort van de zuiger is verstopt. B. Verwijder de conditionering en reinig de balanspoort.

C.    Vloeistof is te viskeus. C. Verwarm de vloeistof. Neem contact op met de fabriek.

4.  Excessive pressure downstream.

Mogelijke oorzaken Oplossingen

A.     De regelaar is niet vast genoeg gesloten. A. Controleer de zitting. Reinig en lap de metalen oppervlakten van de zitting; vervang 
indien lappen niet helpt. Indien kunststofzittingen ingedrukt of gekerfd zijn, of vol puin 
zitten, vervangt u de conditionering.

B.     Benedenstroomse blokkering. B. Controleer het systeem; isoleer (blokkeer) de stroom aan de ingang van de regelaar, 
niet aan de uitgang. Wijzig de plaats van de regelaar indien nodig.

C.     Geen drukontspanningsbescherming. C. Plaats een veiligheidsklep of breekplaat.

D.     Beperkte membraanbeweging. D. Controleer of er geen vocht in het veercompartiment zit op temperatuur onder het 
vriespunt. Controleer of er geen stof of vuil in de ventilatieopening komt.  Herricht het 
veercompartiment indien er regenwater of puin kan binnendringen.
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NUMMERS VAN ONDERDELENKITS VOOR MODEL D
(kitnummers gearceerd)

De onderstaande nummers van onderdelenkits in de gearceerde vakjes zijn afgekorte identifi catienummers voor een 
basisregelaar. Optie 4 stabilisator is NIET bevat in de onderstaande kits (ook geen andere opties). Bestel stabilisatordichting 
met de onderstaande nummers.

* SCHEMA VAN VEREN MET KLEURENCODES

Figuur 1: optie D-3 of DL-3 – stuurwiel en sluithefboom

N.B.: Als de uitzetveer van de regelaar moet worden vervangen en een nieuwe veer voor andere druklimieten moet 
worden geplaatst, DIENT EEN NIEUW CASHCO, INC.-FABRIEKSPLAATJE OP DE REGELAAR TE WORDEN 
VASTGEMAAKT. Neem contact op met uw plaatselijke verkoper van Cashco, Inc. en geef de nieuwe druklimieten 
en het serienummer op het oude fabrieksplaatje op. De verkoper zal dan contact opnemen met de fabriek waar de 
originele productie van het apparaat wordt nagezien om de nieuwe druklimieten voor de werking vast te stellen, en 
advies zal worden gegeven indien extra onderdelen vereist zijn. Wacht totdat de verkoper opnieuw contact met u 
opneemt en u de juiste onderdeelnummers meedeelt.

Artikelnr. Omschrijving

2 Veercompartiment

20 Hele stuurwiel

21 Sluithefboom van stuurwiel

VEER IN PLAATSTAAL

Uitzetveer
psig        (Barg)

Grootte van regelaar

3/8" - 1/2" (DN10-15) 3/4" - 1" (DN20-25) 1-1/2" (DN40) 2" (DN50)

2-15     (.14-1.0) 830-69-5-00101-95 
(ROOD)

830-69-5-00107-95 
(ROOD)

830-69-5-00108-95 
(ROOD)

830-69-5-00115-95 
(ROOD)

10-40     (.69-2.8)
830-69-5-00103-95 

(BLAUW)
830-69-5-00109-95 

(BLAUW)
830-69-5-00110-95 

(BLAUW)
830-69-5-00119-95 

(WIT)

30-80   (2.1 - 5.5)
830-69-5-01160-95 
(DONKERGROEN)

830-69-5-01161-95 
(DONKERGROEN)

830-69-5-00113-95 
(DONKERGROEN)

830-69-5-01163-95 
(LICHTBLAUW)

70-150  (4.8-10.3) 830-H2-5-01180-95 
(WIT)

830-H2-5-01181-95 
(WIT)

830-L2-5-00113-95 
(WIT)

830-L2-5-01183-95 
(BRUIN)

Modelnr. Model D Model DL

Ontwerpnummer van 
conditionering

Afkorting 
van kit.

GROOTTE

3/8" & 1/2" (DN10 & 15 ) 3/4" & 1" (DN20 & 25) 1-1/2" (DN40) 2" (DN50)

BO & B5 A 2B3-AB0K-B 2B5-AB0K-B 2H8-AB0K-A 2H9-AB0K-A

BO B 2B3-BB0K-B 2B5-BB0K-B 2H8-BB0K-A 2H9-BB0K-A

B2 & S4 A 2B3-AB2K-B 2B5-AB2K-B 2H8-AB2K-A 2H9-AB2K-A

B2 B 2B3-BB2K-B 2B5-BB2K-B 2H8-BB2K-A 2H9-BB2K-A

B5 B 2B3-BB5K-B 2B5-BB5K-B 2H8-BB5K-A 2H9-BB5K-A

M1, M36, S1, S2 & S36 A 2B3-AS1K-B 2B5-AS1K-B 2H8-AS1K-A 2H9-AS1K-A

S1 B 2B3-BS1K-B 2B5-BS1K-B 2H8-BS1K-A 2H9-BS1K-A

S2 B 2B3-BS2K-B 2B5-BS2K-B 2H8-BS2K-A 2H9-BS2K-A

S4 B 2B3-BS4K-B 2B5-BS4K-B 2H8-BS4K-A 2H9-BS4K-A

S36 B 2B3-B36K-B 2B5-B36K-B — —

M1 B 2B3-BM1K-B 2B5-BM1K-B — —

M36 B 2B3-BM6K-B 2B5-BM6K-B — —

Modelnr. Model D Model DL

32-Stabilizer Seal P/N 785-89-5-09014-00 P/N 785-89-5-09018-00 N/A
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Figuur 2: basismodel D - kunststofmembraan 

Figuur 3: optie D-5 of D-36 cryogeen model D, 
metalen membraan

Artikelnr.           Omschrijving         Reparatiekit A Onderdelenkit B
       1                 Hoofdgedeelte
       2                 Veercompartiment
       3                 Drukplaat
       4                 Veerknop
       5                 Kap van hoofdgedeelte
       6                 Stelschroef
       7                 Zeskantmoerpost
       8                 Kapschroef (fl ensbout)
       9                 Moer (zeskant-) (fl ensbout)
      10                Fabrieksplaatje
      11                Meeneemplaat
      12                Membraan
      13                Membraanpakking
      14                Uitzetveer
      15                Zuiger
      16                Cilinder
      17                Zuigerveer
      18                Cilinderpakking
      32                Stabilisatorpakking 1

Niet getoond:
      27                Meter
      28                Mof

1 NIET in de kits – moet afzonderlijk worden beschermd.

**
* **

***
**
**
**
***

Figuur 4: optie 4- stabilisator 

N.B.: monteer in een 
horizontale lijn, met de 
stelschroef onder (zoals 
wordt getoond).


