
 
 

 Удароубивател еднокамерен 
 
Ι. ОПИСАНИЕ 
Мембранен хидравличен еднокамерен фланшови вентил освобождаващ и поддържащ 
налягането, конфигурация V. 
 

 

II. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ 
Освобождаващият и поддържащ налягането вентил защитава помпите и тръбите от щети, 
които могат да бъдат причинени от бързи промени в налягането заради  скоростта на 
водния поток. Основната причина за бърза промяна в скоростта на водния поток са 
стартирания и спирания на помпи, бързо отваряне/затваряна на спирателни кранове, 
точки на изпълване на тръби с по-малки диаметри и др. 
Вентилът поддържа налягането на желано горно ниво, независимо от промени във 
водното количество. В случай, че по-горно настроено високо налягане падне под 
регулирания минимум, пилотът автоматично затваря вентила. 
 

 
 
 
 
 

1. Вентил 1/4 
2. Филтър 1/4 
3. Пилот 
4. Изходен вентил 1/4 

 
 
 
 
 

III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАСТРОЙКА 
 
Обезвъздушаване на вентила 
1. Завъртете пилота (3) обратно на часовниковата стрелка до край; 

 
2. Мини вентил (1) трябва да бъде напълно отворен; 

 
3. Завъртете пилота (3) по часовниковата стрелка докато потокът от вода спре напълно. 

При тази ситуация манометъра показва работното налягане на мрежата; 
 

4. Завъртете пилота (3) един оборот по часовниковата стрелка, при това 
положение фиксираното налягане на отваряне ще бъде 0,5 атм. над 
работното налягане на мрежата; 

 

5. Завъртете контрагайката по посока на часовниковата стрелка за да фиксирате настройката. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
IV. ИНСТРУКЦИИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 

 инсталирането на вентила, се уверете, че тръбите са чисти; 

 Стрелката отбелязана на тялото показва посоката на движение на водата, която е и 
правилната посока на поставяне на вентила; 

 Препоръчителната позиция на вентила е хоризонтална с вертикално поставени 
пилоти. Независимо от това, вентилът може да бъде инсталиран във всяко 
положение; 

 Проверете действителните функционални условия: налягане, водно количество и 
тнт.; 

 Настройката на вентила трябва да се базира на действителните работни условия. 

 Два мини вентила (1 и 4) са разположени към и извън тялото на вентила, които 
позволяват най-добра изолация, поддръжка и тестване на вентила. 

 
 

 
 

V. ПРЕПЪРОЧИТЕЛНИ ДРУГИ ФИТИНГИ ЗА ПО-ДОБРА РАБОТА НА ВЕНТИЛА 
1. Препоръчва се поставянето на Y филтър преди вентила за по-добра работа и дълъг 

експлоатационен живот. 
 
 

VI. ПОДДРЪЖКА 
 Преди употреба проверете вентила, контролните фитинги на вентила, 

инсталацията и тръбите като цяло 
 Почистете филтъра 
 Проверете настройките на вентила 

 

VII. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
1. Мини вентил ¼ 
2. Тръби от Рилсан 
3. Пилот тип B21 
4. Филтър ¼ INOX 
5. Манометър 


