
• Zawór kontroluje i zabezpiecza ciÊnienie na dop∏ywie
przed wzrostem powy˝ej ˝àdanego maksymalnego
poziomu.

• Montowany na rurociàgu bocznikowym otwiera si´ i
pozostaje otwarty do momentu, kiedy nastàpi spadek
ciÊnienia do wymaganej wartoÊci

• Zabezpiecza rurociàg przed uszkodzeniem w wyniku
wzrostu ciÊnienia powy˝ej dopuszczalnego.

• Wyposa˝ony w funkcj´ zaworu zwrotnego zamyka si´
w przypadku wystàpienia przep∏ywu zwrotnego
(C401C).
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ITak d∏ugo jak ciÊnienie
przed zaworem jest
ni˝sze od ciÊnienia
nastawy pilot Q jest
zamkni´ty, ciÊnienie
nap∏ywu oddzia∏uje na
membran´ zaworu
g∏ównego A, który
pozostaje zamkni´ty.
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Budowa i instalacja Nastawa zaworu:
od 0,40 do 2,41 bar
od 1,72 do 8,60 bar
od 6,89 do 17,2 bar
od 13,78 do 27,57 bar
Instalacja:
- zalecany jest monta˝ filtra
siatkowego przed zaworem
- zalecany jest monta˝
zaworu odpowietrzajàcego za
reduktorem
- monta˝ poziomy: pokrywa
skierowana ku górze, zawór
odchylony max. 45° 
- monta˝ pionowy: dost´pny
jako opcja
Inne wykonania:
- C401DS, C401M, C401S
- uszczelki i membrana FKM
(Viton)
- obwód pilotowy wraz z
zaworem pilotowym wyko-
nany ze stali nierdzewnej

Kiedy ciÊnienie przed
zaworem wzroÊnie
powy˝ej nastawy pilot
Q otwiera si´, ciÊnie-
nie w komorze nad
membranà zaworu
g∏ównego A spada
powodujàc jego
otwarcie i wyp∏yw
wody.

Nr Opis Materia∏y
A Zawór g∏ówny ˚eliwo szare
B Zawór odcinajàcy nap∏ywu Mosiàdz niklowany
B1 Zawór odcinajàcy odp∏ywu Mosiàdz niklowany
C Wskaênik po∏o˝enia z odpowietrzeniem Stal nierdzewna - mosiàdz
D Zawór odcinajàcy Mosiàdz niklowany
G Filtr Mosiàdz
H Kryza lub zawór iglicowy Stal nierdzewna lub mosiàdz
I Regulator przep∏ywu Mosiàdz
Q Zawór pilotowy Mosiàdz - stal nierdzewna - bràz
1 Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
3 ¸àcznik amortyzacyjny
2a Zawór odcinajàcy na obejÊciu
2b Zawór odcinajàcy na obejÊciu
4 Filtr
5 Zawór odpowietrzajàcy
6 Zawór zwrotny za pompà


