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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Montaż
Aby prawidłowo podłączyć zawór redukcyjny ciśnienia do 
instalacji, należy zwrócić uwagę, aby był zamontowany 
zgodnie z kierunkiem przepływu wody (patrz rysunek 1 - 
strzałka na korpusie reduktora).

Zawór redukujący ciśnienie można ustawić w dwóch 
pozycjach: w pionie lub w poziomie (patrz rysunki 1 i 2).

UWAGA: NIGDY nie podłączaj zaworu redukcyjnego do góry 
nogami (patrz rysunek 3)

Ustaw pokrętło manometru na zadaną wartość i sprawdź 
odczyt na manometrze, czy są zgodne.

UWAGA: Przed zainstalowaniem reduktora spuść całą wodę. 
Odetnij zawór redukujący poprzez zamknięcie zaworów 
odcinających przed i za urządzeniem. Ułatwi to również 
przyszłe prace konserwacyjne.
Po ustawieniu i instalacji zaworu redukującego ciśnienie, 
powoli i równomiernie otwieraj zawór odcinający (wlotowy), 
tak aby woda przepływała do urządzenia.
Zawsze sprawdzaj, czy ustawienie ciśnienia jest zgodne 
z odczytem ciśnienia na manometrze (wylotowym).

Króćce zaworu są zaprojektowane w taki sposób, by 
zastosować jak najwięcej możliwości montażowych. 
Użycie półśrubunka ¾  ” x ½ ” daje jeszcze więcej możliwości 
połączeń do instalacji. Funkcja ta umożliwia zainstalowanie 
zaworu redukcyjnego ciśnienia zarówno w nowych, jak 
i starych systemach.

Konserwacja

Łatwość dostępu do filtra daje nam możliwość 
przeprowadzenia szybkiej i łatwej konserwacji w celu 
przedłużenia żywotności instalacji.

Konserwacja ma na celu zapewnienie prawidłowego 
przepływu.

W momencie wykonywania konserwacji, proszę zwrócić 
uwagę na następujące kroki:

Odetnij zawór redukujący ciśnienie w systemie, zamykając zawory 
odcinające przed i za urządzeniem.

Używając właściwych narzędzi ręcznych zdejmij ostrożnie 
pokrywę filtra - zawsze pamiętaj o tym, żeby chwycić za 
sześciokąt mosiężnej pokrywy. 
UWAGA: NIGDY nie należy odkręcać pokrywy chwytając 
kluczem za przeźroczystą/widoczną część obudowy.

Wyjmij element filtrujący i dokładnie sprawdź, czy istnieje 
potrzeba czyszczenia części. Jeśli rzeczywiście konieczne jest 
czyszczenie, zrób to w taki sposób, aby siatka nie uległa 
uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia siatki filtra należy 
wymienić element na nowy.

Montaż pokrywy należy przeprowadzić w następujący sposób: 
załóż z powrotem O-ring uszczelniający, element filtrujący, 
przeźroczystą nasadkę ochronną i pokrywkę za pomocą 
właściwego narzędzia ręcznego, którego używaliśmy na 
początku.

Automatyczny zawór redukujący ciśnienie jest 
ustawiony fabrycznie na wartość ciśnienia 
3.5 bara.
Zawór redukujący ciśnienie, można 
ustawić na zadaną wartość przed 
instalacją w systemie.
Aby ustawić właściwą nastawę należy 
obróć pokrętło nastawcze (patrz rysunek 4) 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara: 
aby zwiększyć (+) lub przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara, aby zmniejszyć (-). 

Instrukcje nastawy

1 Aplikacja:
Gwint zewnętrzny 
½”

2 Aplikacja:
Gwint 
¾”  zewnętrzny lub 
1/2” wewnętrzny 3 Aplikacja:

Gwint 
¾”  zewnętrzny 
Swobodny obrót

Filtr

Po prawidłowym zainstalowaniu zaworu napełniającego, 
urządzenie automatycznie ustawi ciśnienie w systemie 

na żądaną wartość.
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