
Výrobek  :

Výrobce  :

Dovozce :

746 REGULÁTOR TLAKU           PN 20 DN 20 :  50

F.A.R.G. srl, Italy

STENO CZ s.r.o., Mikulovice 91, 530 02 Pardubice, tel./fax.466 885 111/102

Výrobek  :

Výrobce  :

Dovozce :

C

B
A

- tìlo z lisované mosazi
- vnitøní díly mosazné , sedlo ventilu ocelové- tvrzené
- tìsnìní z pryže  NBR
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Pøipojovací a stavební 
rozmìry (mm) :

Regulátor tlaku se používá k regulaci (kolísavého) tlaku na konstantní výstupní tlak u systému 
hygienicko - sanitárních jako prvek ochrany bojlerù, vodovodních armatur a dalších zaøízení. 
Armatura je urèena pro montáž v bytových jednotkách, kde je žádán tichý provoz a kde je 
omezený prostor.
Max. vstupní tlak 20 bar, regulovatelný  výstupní tlak 1 - 6 bar, max. provozní teplota 65 ° C, 
prac. medium voda, stlaèený vzduch

Do vnitøní komory tìlesa regulátoru proudí provozní tekutina. Síla vyvozená tlakem na píst je 
držena v rovnováze silou pružiny. Pøi snížení pøetlaku na výstupní stranì síla pružiny 
nazdvihne kuželku a zvìtšení prùtoku trvá až do zvýšení pøetlaku na stanovenou hodnotu. 
Žádaná hodnota výstupního tlaku  v daném rozsahu pøedpìtí pružiny se nastavuje stavìcím 
šroubem. Konstrukèní kritéria zaruèují regulátoru spolehlivost a trvanlivost i z hlediska 
snadné kontroly èi výmìny vnitøního kompletu.

Regulátor tlaku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U armatury je urèen 
smìr prùtoku, který je vyznaèen šipkou na tìlese regulátoru. Pøed instalací je vhodné 
propláchnout potrubí z dùvodu odstranìní neèistot a odvzdušnìní. Pro utìsnìní 
pøipojovacích závitu je nutno používat výhradnì teflonové pásky. Pøed a za regulátor 
umístíme uzavírací armatury z dùvodu umožnìní a usnadnìní údržby. Armatura nesmí být 
vystavena pùsobení sil a napìtí vzniklých nepøesnou montáží z hlediska nesouososti vstupu 
a  výstupu, neodborného provedení závitu potrubí , nevhodným zavìšením a podepøením 
potrubí v okolí armatury atd. . Armatura nesmí být použita pro jiná média než je urèena, nebo 
v okruzích s jinými tlakovými a teplotními parametry. UPOZORNÌNÍ : Neèistoty ani vodní 
kámen nejsou dùvodem k reklamaci. Doporuèujeme namontovaní filtru pøed samotný 
regulátor.

POUŽITÍ :

TECHNICKÝ POPIS:

MONTÁŽ :

Korekce žádaného výstupního tlaku v tlakovém rozmezí 1-6 bar se provádí otáèením 
stavìcího šroubu ve víèku armatury. Údržba se provádí povolením a odšroubováním víèka, 
vyjmutím kompletu obsahující všechny pohyblivé souèástky. V pøípadì závady dosáhneme 
výmìnou kompletu regulaèní vložky stejného efektu jako pøi výmìnì celého regulátoru. 
Tìleso regulátoru zùstává namontované na potrubí, protože se neopotøebovává.

OBSLUHA :

POZNÁMKA :  K omezení hluènosti je podmínkou udržování prùtoèné rychlosti prac. kapaliny kolem 2m/s.

HARMONIZOVANÉ NORMY :
ÈSN 137115/1979, ÈSN 133005-2/1984, ÈSN 133660-1/1988, ÈSN 133060-2/1978, ÈSN 
133060-3/1978, ÈSN 133060-4/1993, ÈSN 133000/1981, ÈSN 130010/1989, ÈSN EN 558-
1/1997, ÈSN EN 19/1994, ÈSN ISO 7-1/1996, ÈSN ISO 228-1/1996


