
 

 
 

I. ОПИСАНИЕ НА ВЕТИЛА 
Вентил, контролиращ две водни нива с механичен поплавък, диафрагматичен тип 
двойнокамерен Y конфигурация. 

 
II. УПОТРЕБА 
Вентилът се използва за пълнене на резервоари или цистерни по такъв начин, че да 
поддържа постоянно предварително зададено горно и долно водно ниво. За налягане 
по-високо от 25 бара се препоръчва инсталирането на вентил с пистонно управление. 

III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАСТРОЙКА 

Обезвъздушаване: 
Следните стъпки гарантират освобождаването на въздуха 
1. За по-ниското ниво отворете мини вентилите 3 и 4 
2. За по-високо ниво натиснете ствола на поплавъка надолу. 

 
Ръчно функциониране на вентила 
Ръчното функциониране на вентила може да се изпълни чрез комбинирана употреба 
на мини вентилите 3 и 4 
 Когато мини вентилите 3 е затворен, а 4 е отворен – основния вентил е отворен 
 Когато мини вентил 3 е отворен а 4 е затворен – основния вентил е затворен 

 

 
1 – Основен вентил 6 – Пилот 
2 – Филтър от неръждаема стомана 7 – Точка регулираща горното ниво 
3 – Мини Вентил 8 – Поплавък 
4 – Мини Вентил 9 – Точка регулираща долното ниво 
5 – Преливник 10 – Метална основа 



 

IV. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРНО И ДОЛНО НИВО 
При инсталиране в цистерна. Горното ниво трябва да бъде под отвора на преливника. 

 
Поплавъчната система се състои от метална основа дебела 6 мм и дълга 1м, 1.5м или 
2м. Краищата са огънати под ъгъл от 90º и поддържат ствол от неръждаема стомана 
заедно с пилота, поплавъците и механизма за включване и изключване, който е 
монтиран на пилота. 

 
V. ИНСТАЛИРАНЕ 

1. Направете отвори, които да поддържат механизма (най-малко два отвора, 1ви- 
4-ти) 

2. Внимание!  Металната основа трябва да бъде точно   поставена и 
нивелирана вертикално. 

3. Затегнете задържащите винтове и проверете основата, която трябва да бъде 
подравнена без никакви отклонения. 

4. Повдигнете ръчно поплавък (№8). Не трябва да има никакво усилие по време 
на повдигането на поплавъка. 

5. Проверете всички точки за настройка (горно и долно ниво) в случай, че са 
разхлабени. 

6. Поплавъкът (№9) на точката регулираща долното ниво трябва да бъде добре 
закрепен на най-ниското възможно ниво. 

 
VI. АВТОМАТИЧНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВЕНТИЛА 
Автоматичното функциониране на вентила се постига, когато мини вентила №3 е 
напълно отворен, а мини вентилът №4 е отворен наполовина (препоръчителна 
позиция около 30% отворено) 
Поплавъкът се плъзга по ствола от неръждаема стомана D14 между двата добре 
закрепени крайни ръба. 
Когато поплавъкът е на долната граница, вентилът остава отворен. 
Когато поплавъкът достигне горната граница, тогава вентилът се затваря за няколко 
секунди. 
Докато поплавъка достигне долната граница вентилът остава затворен. 

 
Чрез мини вентил 4 Вие контролирате: 
 Водното количество на вентила 
 Скоростта на отваряне и затваряне на вентила, като по този начин защитавате 

системата от ударно налягане, което тази операция може да предизвика 
 Когато мини вентил 4 е отворен на 30% той осигурява гладко функциониране 
При този вид контролен вентил вие можете да настроите скоростта на отваряне и 
затваряне до 300 сек., което напълно елиминира условията за поява върхово налягане 

 
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 Можете да монтиране стандартен филтър за предпазване от външни тела 
 Можете да монтирате вентил с позиции за настройка на скоростта на отваряне и 

затваряне на контролния вентил 
 Можете да монтиране автоматичен самоочистващ се циклонен-филтър на 

вътрешните тръби на вентила за предотвратяване проникването на замърсители 
 


