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DYSTRYBUCJA WODY

Ustawiony na oczekiwaną wartość 
ciśnienia reduktor poprzez odpowiednio 
skalibrowaną sprężynę pod wpływem 
ciśnienia roboczego wywiera nacisk 
na tłok typ  A  lub membranę typ  B  
przesuwając trzpień w kierunku otwarcia 
przesłony zaworu.

Ciśnienie wody za reduktorem wywiera 
nacisk w kierunku przeciwnym z 
tendencją do zamknięcia przesłony.
Gdy układ jest w stanie spoczynku obie 
siły się równoważą, gdy uruchomimy 
układ dynamiczna różnica ciśnień poprzez 
trzpień ustawi przesłonę w sposób 
odpowiadający oczekiwanej wartości 
strumienia przepływu.

W chwili zwiększenia zapotrzebowania 
przepływu - ciśnienie za reduktorem 
zmniejsza się, powodując zwiększenie 
nacisku sprężyny, co przedkłada się 
na odpowiednie otwarcie przesłony i 
przepływ większej ilości wody.

Zasada działania

Główne elementy

1  Sprężyna ze stali nierdzewnej
2  Tłok ze wzmocnionego polimeru
3  Uszczelnienie z EPDM o niskim współczynniku tarcia
4  Gniazdo przepustnicy ze stali nierdzewnej

5  Sprężyna ze stali nierdzewnej
6  Membrana ze EPDM wzmocnionego włóknami nylonowymi
7  Gniazdo przepustnicy ze stali nierdzewnej
8  Elementy wykonane z mosiądzu DZR



Reduktory ciśnienia
R153C, R153P i R153M

R153C · Reduktor służący do regulacji i stabilizacji 
ciśnienia w obwodzie hydraulicznym.
Model kompaktowy tłokowy PN16 z regulacją 
ciśnienia wylotowego. Gniazdo z kompensacją, 
mosiężny korpus z przyłączem dla manometru 
w dolnej części, tłok wykonany z polimeru 
odpornego na wysoką temperaturę, dostępny w 
rozmiarach 1/2” i 3/4” z przyłączem gwintowym. 

R153P · Reduktor służący do regulacji i stabilizacji 
ciśnienia w obwodzie hydraulicznym.
Model tłokowy PN25 z regulacją ciśnienia 
wylotowego. Gniazdo ze stali nierdzewnej z 
kompensacją, mosiężny korpus z przyłączem dla 
manometru w przedniej części, tłok wykonany 

z polimeru odpornego na wysoką temperaturę, 
dostępny w rozmiarach od 1/2” do 2”  z 
przyłączem gwintowym. Zgodny z normą SHW.

R153M · Reduktor służący do regulacji i 
stabilizacji ciśnienia w obwodzie hydraulicznym.
Model membranowy PN25 z regulacją ciśnienia 
wylotowego. Gniazdo ze stali nierdzewnej z 
kompensacją, korpus z mosiądzu DZR odpornego 
na odcynkowanie, membrana ze wzmocnionego 
tworzywa EPDM zapewniająca optymalną 
stabilność ciśnienia wylotowego, dostępny 
w rozmiarach od 1/2” do 2” z przyłączem 
gwintowym. Zgodny z normami SHW i WRAS.



Przeznaczony do dystrybucji: wody, glikolu i sprężonego powietrza

Części korpusu reduktora mające kontakt z wodą wykonane są z 
mosiądzu DZR o wysokiej odporności na korozję  (model z membraną)

Odporność na wysoką temperaturę: do 130 °C
Dla porównania większość standardowych modeli dostępnych na rynku 
oferowanych jest do 80 °C 

Zakres regulacji ciśnienia jest szerszy od standardu branżowego 
(model z tłokiem)

Modele z tłokiem  (R153P, R153C) lub membraną (R153M)
wyposażono w gniazdo z kompensacją w celu utrzymania stałej ustalonej 
wartości, nawet przy występowaniu ekstremalnych wahań ciśnienia

Gniazdo przepustnicy wykonane ze stali nierdzewnej

Uszczelnienia z EPDM, gwarantujące zwiększoną wytrzymałość
Uszczelnienia ruchome wykonane z mieszanki o niskim współczynniku tarcia

Charakterystyka



Reduktory ciśnienia R153C
PN16 kompaktowy
z tłokiem

kod R153CX003 1/2”

kod R153CX004 3/4”

R153P
PN25 z tłokiem

kod R153PX003 1/2”

kod R153PX004 3/4”

kod R153PX005 1”

kod R153PX006 1 1/4”

kod R153PX007 1 1/2”

kod R153PX008 2”

R153M
PN25 z membraną

kod R153MY003 1/2”

kod R153MY004 3/4”

kod R153MY005 1”

kod R153MY006 1 1/4”

kod R153MY007 1 1/2”

kod R153MY008 2”
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G I A C O M I N I . C O M

• R153C kompaktowy z tłokiem
• R153P z tłokiem
• R153M z membraną
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