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• Zawór dzia∏a jak zawór bezpieczeƒstwa zamyka si´,
je˝eli pr´dkoÊç przep∏ywu medium w rurociàgu prze-
kroczy nastawionà wartoÊç, np. w przypadku uszkodze-
nia sieci. 

• W przypadku przekroczenia nastawionej pr´dkoÊci
przep∏ywu zawór g∏ówny zamyka si´ i pozostaje
zamkni´ty. W celu ponownego uruchomienia zaworu
nale˝y go r´cznie odblokowaç. 

• Zawór stosowany jest, kiedy wymagane jest zabezpiec-
zenie przed przekroczeniem dopuszczalnej pr´dkoÊci
lub przed przerwaniem rurociàgu.
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Zasada dzia∏ania Kiedy pr´dkoÊç prze-
p∏ywu jest mniejsza od
maksymalnej przy jakiej
zawór powinien si´ zam-
knàç strata ciÊnienia na
kryzie i zaworze A jest
mniejsza od nastawy
pilota V.
Komora nad membranà
zaworu g∏ównego jest
po∏àczona z atmosferà
poprzez zawór pilotowy V.
Zawór g∏ówny A jest
otwarty. A
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Nastawa zaworu:
od 0,2 do 0,5 bar
od 0,6 do 0,8 bar
od 0,9 do 6,0 bar

Instalacja:
- zalecany jest monta˝ filtra
siatkowego przed zaworem
- zalecany jest monta˝
zaworu odpowietrzajàcego za
regulatorem
- monta˝ poziomy: pokrywa
skierowana ku górze, zawór
odchylony max. 45° 
- monta˝ pionowy: dost´pny
jako opcja
- nale˝y utrzymaç sta∏e
ciÊnienie za zaworem 

Inne wykonania:
- C916

Kiedy pr´dkoÊç przep∏ywu
osiàga maksymalnà war-
toÊç strata na kryzie i za-
worze A jest wi´ksza od
nastawy pilota V.
Zawór pilotowy V otwiera
si´ powodujàc wzrost
ciÊnienia nad membrana
zaworu A i jego zamkni´cie.
W celu ponownego urucho-
mienia nale˝y zamknàç
zawór E3

Nr Opis Materia∏y
A Zawór g∏ówny ˚eliwo szare
E3 Zawór odcinajàco-upustowy Mosiàdz niklowany
D Zawór odcinajàcy Mosiàdz niklowany
DI Kryza pomiarowa Stal nierdzewna - mosiàdz
E2 Zawór odcinajàcy Mosiàdz niklowany
G Filtr Mosiàdz
H Kryza lub zawór iglicowy Stal nierdzewna lub mosiàdz
I Regulator przep∏ywu Mosiàdz
V Zawór pilotowy C906 Mosiàdz - stal nierdzewna - bràz
1 Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
3 ¸àcznik amortyzacyjny
2a Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
2b Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
4 Filtr
5 Zawór odpowietrzajàcy
6 Zawór zwrotny za pompà

Budowa i instalacja




