D04

Basınç Düşürücü Vana
Ürün Spesifikasyonu
Uygulama
D04 basınç düşürücü vanalar, ev tesisatını şebekeden gelen
aşırı basınçlara karşı korur. Spesifikasyon aralığında,
endüstriyel ve ticari uygulamalarda da kullanılabilir. Basınç
düşürücü vana kullanımı ile basınçtan olabilecek zararlar
ve fazla tüketim önlenir.
Çıkış basıncı, giriş basıncında yüksek dalgalanmalar olması
durumunda dahi sabit kalır.
Kullanma basıncının düşürülmesi ve sabit seviyede
tutulması akıştan doğan gürültüyü minimuma indirir.

Özellikler
•
•
•
•
•

Ekonomik
Basit yap›
Ayar yay›, kullan›m suyu ile temasta de¤ildir
Ç›k›fl bas›nc› yeflil ayar kadran›n› çevirerek sa¤lan›r
Girifl bas›nc› dengeleme – girifl bas›nc›n›n sal›n›m› ç›k›fl
bas›nc›n› etkilemez
• Hafif
• “S›f›r” ve s›f›ra yak›n debi olmas› durumunda dahi ç›k›fl
bas›nc›n› istenen de¤erde tutma özelli¤ine sahiptir

Uygulama Aral›¤›
Yap›

Basınç düşürücü vana şunlardan oluşur:
• G 1/4” manometre ba¤lant›l› gövde
• Ayar volanl› yay bafll›¤›
• Yeflil ayar bafll›¤›
• Ayar yay›
• Manometre dahil de¤il (aksesuarlara bak›n›z)

Ortam
Girifl bas›nc›
Ç›k›fl bas›nc›

Teknik Bilgi

Çal›flma s›cakl›¤›
Min. bas›nç düflümü
Ba¤lant› çaplar›

Su
Maks. 16 bar
1.5 – 6.0 bar’a ayarlanabilir

Maksimum 70°C
1.0 bar
1/2”, 3/4”

Malzeme
• DZR pirinç gövde (Çinko korozyonuna dayan›ml›)
• Yüksek kalite sentetik materyelden yay bafll›¤›
• Yay çeli¤i ayar yay›
• Lifli kuvvetlendirilmifl NBR diyafram
• NBR conta
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D04 Bas›nç Düflürme Vanas›
Çal›flma Prensibi
Yay yüklemeli bas›nç düşürücü vana, kuvvet dengeleme
prensibine göre çal›fl›r. Diyafram üzerindeki kuvvet yay
üzerindeki kuvvete karfl› çal›fl›r. Ç›k›fl bas›nc› ve buna ba¤l›
olarak diyafram›n kuvveti düflerse, yay›n gücü üstün gelerek
vanan›n aç›lmas›n› sa¤lar. Bunun üzerine, ç›k›fl bas›nc› yükselir
ve yay ile diyafram›n kuvvetleri birbirini dengeler.
Girifl bas›nc›n›n, vanan›n aç›lmas› ve kapanmas› üzerinde bir
etkisi yoktur. Bu sayede, giriflteki dalgalanmalar ç›k›fl bas›nc›n›,
dolayl› olarak girifl bas›nc› dengelemesini etkilemez.
Opsiyonlar
D04- ... A = Standart yap›
ba¤lant› çap›

Ba¤lant› Çap›
Nominal çap
A¤›rl›k
Boyutlar

kvs de¤eri

R
DN
kg
mm
L
H
h
m3/saat

1/2”
15
0.33

3/4”
20
0.38

83
67.5
33.5
1.76

90
67.5
33.5
1.76
Aksesuarlar
M39K Manometre
Gövde çap› 63 mm, arkadan vidal› ba¤lant› G 1/4”.
Aral›k: 0–4, 0–10 bar
Lütfen sipariflinizde maksimum bas›nç aral›k de¤erini
belirtiniz
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