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D04FS 
Nyomáscsökkentő szelep 

 
Termék leírás

 

 

Felépítés 
A nyomáscsökkentő szelep részei: 
• Ház G1/4" nyomásmérő csonkkal  
• Rugóház állítási nyílással 
• Zöld állító gomb 
• Szabályzó rugó 
• Nyomásmérő nem tartozék (lásd Tartozékok) 

Anyagok 
• Ónoldás-ellenálló sárgaréz ház  
• Magas minőségű műanyag rugóház 
• Rozsdamentes acél szabályzó rugó 
• NBR tömítések 

Alkalmazás 
A D03 nyomáscsökkentő szelep megvédi a lakóházi 
vízvezeték rendszert a tápoldali túlnyomástól. 
Felhasználhatóak továbbá ipari vagy kommunális 
alkalmazásokban, a specifikációban megadott korlátok között.  
A nyomáscsökkentő szelep telepítésével a túlnyomásból 
származó károk elkerülhetők és a vízfelhasználás is csökken. 
A beállított nyomásszint állandó marad , még széles 
bemeneti nyomásingadozás esetén is. 
Az üzemi nyomás csökkentése és állandó szinten tartása 
minimalizálja az áramlási zajokat a rendszerben. 

 
Speciális tulajdonságok 
• Kompakt felépítés 
• A szabályzó rugó nem érintkezik az ivóvízzel 
• A kimeneti nyomás a zöld állító gombbal állítható 
• Bemeneti nyomás kiegyenlítés – a változó bemeneti 

nyomás nem befolyásolja a kimeneti nyomást 
• Megfelel a KTW ivóvíz előírásoknak 

Alkalmazások 

Közeg Víz 

Bemeneti nyomás max. 16 bar 

Kimeneti nyomás 1.5-6 bar állítható 

 

Műszaki adatok 

Üzemi hőmérséklet max. 70°C 

Minimum nyomásesés 1 bar 

Csatlakozási méret 3/8", 1/2", 3/4" 

 



D04FS  Nyomáscsökkentő szelep 

 
 

Működés 
A rugóterheléses nyomáscsökkentő szelepek az erő-
kiegyenlítés elvén működnek. A szelepszár tolóereje a 
rugóerő ellen hat. Ha a kimeneti nyomás, ezáltal a szelepszár 
tolóerő csökken vízelvétel miatt, a nagyobb rugóerő nyitja a 
szelepet. A kimeneti nyomás ismét emelkedik, a rugóerő és a 
szelepszár tolóerő kiegyenlítődéséig. 
A bemeneti nyomás nincs hatással sem a szelep nyitására, 
sem zárására. Ezért a bemeneti nyomás nincs hatással a 
kimeneti nyomásra, így előállítva a bemeneti nyomás 
kiegyensúlyozást 

Változatok 

D04FS-... A =Standard kialakítás 

 

Csatlakozási 
méret 

Ri 3/8" 1/2" 3/4" 

 Ra 3/4" 3/4" 1" 

Névleges 
átmérő 

DN 10 15 20 

Tömeg kg 0.28 0.29 0.33 

Méretek, mm L 84 84 88 

 h 82.7 82.7 82.7 

 H 106 106 106 

kvs-érték m3/h - 2.7 2.9 

 
 

Tartozékok 

M38K Nyomásmérő 

 Ház átmérő 50 mm, alsó G1/4" menetes 
csatlakozás.  
Tartományok: 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 vagy 0 - 25 bar. 
Rendeléskor a tartomány felső értékét adja meg. 
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