
Membranowy reduktor ciœnienia

Korpus: mosi¹dz wyt³aczany  zgodnie z norm¹ EN 12420
Mambrana: EPDM
Sprê¿yna: stal sprê¿ynowa (ocynkowana)
Uszczelnienie odp³ywu: klingerit
Pokrêt³o: PA, kolor zielony
Manometr: ciœnienie robocze do 10 bar
Przy³¹cze: gwint zewnêtrzny z uszczelnieniem p³askim, zgodny z norm¹ ISO7-1

W instalacjach wody pitnej reduktor montuje siê za licznikiem wody, pomiêdzy dwoma zaworami.

Uszczelnienie po³¹czeñ rurowych mo¿na wykonaæ za pomoc¹ konopi, pasty uszczelniaj¹cej, lub taœmy

teflonowej. WskaŸnik kierunku przep³ywu (od wlotu wysokiego ciœnienia do wylotu niskiego ciœnienia)

umieszczony jest na korpusie w postaci strza³ki. Podczas instalacji nale¿y zachowaæ odpowiedni

kierunek monta¿u reduktora. Ciœnienie wyjœciowe jest ustawione fabrycznie na 3 bar przy ciœnieniu

wejœciowym 4 bar. Przekrêcanie pokrêt³a w prawo zwiêksza ciœnienie wyjœciowe. Rzeczywiste ciœnienie

wyjœciowe mo¿na  odczytaæ na manometrze wkrêconym do korpusu (strona przednia). Do u¿ytku

domowego zalecana maksymalna wartoœæ ciœnienia wyjœciowego, to 4 bar (d³u¿sza ¿ywotnoœæ, ni¿sze

koszty). Zawór redukcyjny nie wymaga szczególnych czynnoœci  konserwacyjnych. Na wejœciu reduktora

zaleca siê zastosowaæ filtr z otworami o maksymalnym rozmiarze 0,5 mm.

Reduktor ciœnienia mo¿e byæ stosowany w instalacjach wodnych, w tym równie¿ wody pitnej oraz innych

p³ynów nieagresywnych, sprê¿onego powietrza lub azotu. Mo¿na go równie¿ stosowaæ w systemach

grzewczych do zabezpieczania kot³ów przed nadmiernym ciœnieniem. Reduktor ciœnienia pracuje jako

element zabezpieczaj¹cy instalacjê przed nadmiernym ciœnieniem  wejœciowym medium (zmniejszaj¹c

ciœnienie medium do poziomu roboczego). Ni¿sze ciœnienie wyjœciowe pozwala zmniejszyæ zu¿ycie wody

(ni¿sze koszty). Ciœnienie wyjœciowe ustawione do 4 bar jest wystarczaj¹ce do wiêkszoœci zastosowañ.
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Maksymalne ciœnienie wejœciowe:
Zakres ciœnienia wyjœciowego:       1- 6 bar
Maksymalna temperatura robocza:  70 °C
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