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CARACTERISTICI: 
 
Reductorul de presiune coaxial este utilizat pentru 
reducerea presiunii şi menţinerea ei constantă în 
circuitele de apă precum şi altor fluide non agresive. 
Închiderea la debit zero previne egalizarea presiunilor 
atunci când consumul este zero. 
Designul simplu şi modern permite suportarea unor 
debite ridicate. Reglarea presiunii din aval se realizează 
cu ajutorul unui ventil pilot.  
Manometrul permite vizualizarea presiunii reglate. 
Reductorul este disponibil în varianta cu corpul din 
fontă sau corp oţel inoxidabil, cu etanşarea din NBR.  
Reductorul trebuie protejat împotriva impurităţilor din 
instalaţii prin montarea unui filtru în amonte.  
Montaj orizontal sau vertical.  
 
MODELE DISPONIBILE:  
DN 50 – DN 350 conexiune flanşe PN16 
Plaja de reglare: 1 ‐ 7 bar/ 4 – 12 bar      

 
NOTA CE CONFORM DIRECTIVEI 97/23 
Categoria II  
Aprobat CE 97/23 0035  

 
LIMITE DE LUCRU: 
PS: 16 bar 
TS: ‐10 / + 80 

 
CONSTRUCTIA: 
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DIMENSIUNI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGRAMA DEBITE: 
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MONTAJ SI INTETINERE:  
 
1. MONTAJ: 
 
Verificaţi dacă presiunea de reglaj indicată pe corpul reductorului coincide cu presiunea de lucru necesară. 
Reductorul trebuie montat vertical sau orizontal cu fluxul ascendent. Înainte de instalare închideţi ţeava în 
amonte şi în aval, eliminaţi presiunea de pe conductă şi aduceţi instalaţia la temperatura ambiantă. 
Instalaţi un filtru Y în amonte. Montaţi o vană de închidere în amonte şi în aval. Curăţaţi cu atenţie ţeava de 
toate impurităţile prin spălarea cu apă sau prin suflare cu aer. Instalaţi reductorul respectând săgeţile 
indicate pe corpul acestuia cu manometrul în vârf.  
Pentru reglarea presiunii reductorului efectuaţi următoarele operaţiuni: 
‐ închideţi vana din amonte 
‐ slăbiţi şurubul reductorului pilot până este liber 
‐ deschideţi vana din amonte şi închideţi vana din aval  
‐ strângeţi şurubul reductorului pilot până acul manometrului va indica presiunea de reglaj dorită 
‐ deschideţi treptat vana din aval. 

 
2. INTRETINERE: 
 
 Înainte de orice intervenţie închideţi vanele din amonte şi din aval montate pe conducta. Scoateţi 
presiunea din instalaţie şi aduceţi instalaţia la temperatura ambianta. Scoateţi capacul filtrului din amonte 
şi curăţaţi‐l sau înlocuiţi filtrul, dacă este nevoie. Pentru o verificare completă a reductorului dezasamblaţi 
părţile (1) si (9). Scoateţi axul (10) şi pistonul (7). Verificaţi starea garniturilor (6) si (8). Înlocuiţi‐le dacă 
este necesar. Verificaţi starea arcului (5). Înlocuiţi‐le dacă este cazul. Curăţaţi părţile interne ale 
reductorului. Remontaţi piesele interne in ordinea inversa demontării lor. Repuneţi reductorul in instalaţie 
apoi deschideţi încet robineţii din amonte şi din aval. Reglaţi din nou presiunea de lucru necesară cu 
ajutorul ventilului pilot. 
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