
 

 

 
 
 

ВЕНТИЛ РЕДУЦИРАЩ НАЛЯГАНЕТО    Fig. PRV 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Вентилите редуциращи налягането са с двойна камера. Базовите модели 
понижават горното високо налягане до по-ниско в отношение 1:4 

 
Например: Горно налягане 10atm  Долно налягане 2,5atm 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
Размери: DN50 до DN450 
Налягане за работа: PN10, PN16, PN25 
Фланци: ЕN1092; DIN 2501 за ΡΝ10-16 &DIN2634 

за ΡΝ25 
Температура за 
работа: 

–10ο C до 80ο C 

Боя: Електростатично епоксидно покритие, 
минимум 250μm 

 
 

Ι. Описание на вентила 
Диафрагматичен/мембранен, редуциращ хидравличното налягане вентил с двойна 
камера, Y конфигурация. 
 
ΙΙ. Употреба 
Диафрагматичния вентил тип AS-A/Y-20 редуцира горното високо налягане, като 
поддържа точно зададена стойност на долното изходно налягане, независимо от 
промените в горното налягане. 

III. Правила за регулиране 

Α. Ръчни операции: 
1. Вентил (5) затворен – Вентил (3) отворен – Намаляващия налягането вентил е 

затворен 
2. Вентил (5) отворен – Вентил (3) затворен – Намаляващия налягането вентил е 

отворен 
 

Β. Автоматично действие: 
Когато вентили no. (3) & (5) са отворени 

 
 Обезвъздушаването на пилота на вентила се извършва автоматично по време 

на работа. 



 

 

 

  
 

Регулиране 
Завъртете винта на пилота (4) 

a) По посока на часовниковата стрелка  изходното налягане се 
увеличава 
b) Обратно на часовниковата стрелка  изходното налягане намалява 
Затегнете контрагайката на желаното ниво. 

 

IV. Монтаж 

 Преди монтиране на вентила, уверете се, че тръбопроводът е чист. 

 Проверете реалните условия на работа: налягане, посока на течение и т.н. 

 Регулирането на вентила трябва да бъде съобразено с условията на 
експлоатация 

 Стрелката върху корпуса показва посоката на потока, която е правилната 
позиция на клапана 

 Препоръчителната позиция на клапана е хоризонтална. Въпреки това, 
вентилът може да бъде инсталиран във всички позиции 

 Препоръчително е филтър с “Y” конфигурация да се постави преди клапана 
за по-дълъг период на експлоатация 

 Два малки вентила (2 & 6) се поставят на входа и изхода на клапана, което 
позволява по-добра изолация, поддръжка и тестване. 

 
V. Препоръчителни принадлежности за по-добра работа на вентила 

 Филтър с “Y” конфигурация преди клапана за по-дълъг период на 
експлоатация 

 V- PORT за работа с малки течения и налягания 

 Механизъм за индикация на местоположението на вентила 

1. Тяло на AS-A/Y-20 
2. Филтър 
3. Спирателен клапан 
4. Пилот 
5. Спирателен клапан 



 

 

VI. Поддръжка 

 Преди работа проверете вентила, инсталацията и тръбопровода 

 Почистете филтъра 

 Проверете принадлежностите на контролния вентил 

 Проверете дали горния манометър отчита правилно горното високо 
налягане 

 Проверете дали долния манометър отчита правилно долното изходно 
налягане 

 
 

VII. Прекъсване експлоатация през зимен период 

 Отворете винтила до позиция „напълно отворен“ 

 Изчакайте, докато главният поток се източва 

 Премахнете принадлежностите, така че вентила и всички аксесоари да 
бъдат отводнени 


