
Cod 

Racord 

intrare 

[toli]

Racord 

iesire 

[toli]

Racord 

manometru 

[toli]

H [mm] L [mm]

Cea mai 

buna 

descarcare 

hidraulica 

[l/min]

Cea mai 

buna 

descarcare 

hidraulica 

[m³/h]

RC15S 1/2" 1/2" 1/4" 112 60 10-14 0,6 - 0,8

RC20S 3/4" 3/4" 1/4" 113 60 12-16 0,7 - 0,9

RC15SM 1/2" 1/2" 1/4" 112 60 10-14 0,6 - 0,8

RC20SM 3/4" 3/4" 1/4" 113 60 12-16 0,7 - 0,9

apa potabila , aer comprimat

Racorduri 

1-4 bari

80 °C

filet ISO228/1

Lichid acceptat

Temperatura minima de lucru 5 °C

Interval de reglaj presiune

Temperatura maxima de lucru

Continut pachet

reductor presiune, manometru,manual

Culoare

crom 

Cod 

RC20SM

RC15S crom reductor presiune, manual

RC15SM crom reductor presiune, manometru,manual

Reductor de presiune standard 

• Corp din alama CW617N - UNI EN 12165 Tip constructiv

RC20S crom reductor presiune, manual

Model 

Functionarea corespunzatoare a reductorului de presiune nu este  afectata de Instalare si montaj

Rata reducere 5:1

Dimensiuni

In vederea alegerii  corecte a reductorului de 

tabelul de mai jos.

Rata de debit recomandata a reductoarelor de 

presiune.

Presiune maxima de intrare 16 bari

Parametrii tehnici



Mod de reglare a presiunii

Diagrama

Q l/min.

Toate datele incluse în aceste corespund disponibile la momentul servesc doar ca materiale informative. Ne dreptul la în

sensul progreselor tehnice. sunt imagini simbolice de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea a produsului. Sunt posibile de

Reductoarele de presiune pot fi deteriorate din cauza apei murdare sau cu impuritati; prin 

presiune, pentru a proteja produsul sau orice alt mecanism.

cresterea presiunii recomandam montarea unui un vas de expansiune in aval fata de 

reductorul de presiune.

De asemenea recomandam instalarea unui amortizor pentru eventualele lovituri de 

alte dispozitive montate in instalatie.

Exemplu de montaj corect

Intretinere

Toate reductoarele de presiune sunt testate înainte de a fi ambalate; în timpul testelor 

trebuie închis.
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