
 

 

Удароубивател на високо налягане 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА РАЗМЕРИ ОТ DN50 ДО DN125 PN10, 16, 25 
 

Ι. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО 
УДАРОУБИВАТЕЛ (антишок устройство), предотвратя високо положително налягане в 
системата, мембранен тип, двойнокамерен, Y конфигурация, пилот на управление и 
манипулационни тръби – бронз. 

 
ΙΙ. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ 
УДАРОУБИВАТЕЛЯТ освобождава хидравличните вълни породени от рязка промяна 
във водното количество или скоростта на флуида. Вентила отваря незабавно в случай на 
положително високо налягане. (Според настройката на устройството от 2 до 16 бара) 
Основното му предназначение е ефективно да защитава помпи и водни мрежи. 

 
III. НАСТРОЙКИ НА УДАРОУБИВАТЕЛЯ 

 
1. НАСТРОЙКА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ 

 
Завъртете оста на регулационния пилот (5) до край в посока обратна на часовниковата 
стрелка. 
При тази позиция вентила работи, като удароубивател на високи хидравлични вълни. 

 
Прецизна настройка: 

a) В случай, че вентила изпуска малко вода от изхода, трябва да се завърти оста на 
пилот (4) по посока на часовниковата стрелка докато изтичането на вода се 



 

 

прекрати. В този момент хидравличното налягане между двете камери е 
изравнено. Устройството разполага с манометър на входа, който показва 
моментното налягане. 

b) В случай, че вентила не изпуска никаква вода (настроен за много високо 
налягане) оста на пилот (4) се завърта по посока обратна на часовниковата 
стрелка докато започне да изпуска вода, след което се завърта по часовниковата 
стрелка до спиране на водата. Вентилът е настроен. 

 

 
 
 

IV. ИНСТРУЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ 
 

 Уверете се, че тръбите са напълно чисти. 
 При поставяне на устройството, следвайте посоката на стрелката указана на тялото 

на вентила. Тя сочи направлението на движение на водния поток. 
 Препоръчителното положение на вентила е хоризонтално с вертикално стоящи 

пилоти. Въпреки това, устройството може да бъде поставено във всякакви позиции, 
като това няма да наруши неговото функциониране. 

 Проверете моментните условия на работа на мрежата: налягане, водно количество и 
др. 

 Вентилът трябва да бъде настроен спрямо действащите за съответната мрежа 
оперативни условия. 



 

 

 Два мини вентила (2 и 6) са разположени на входящата и изходяща контролни тръби, 
което подпомага перфектна изолация, поддръжка и тестване на действието на 
пилотите и вентила. 

 
V. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИТИНГИ ЗА ПО-ДОБРО ДЕЙСТВИЕ И НА 
УСТРОЙСТВОТО 

 
 Препоръчително е инсталирането на Y филтър, преди поставянето на 

удароубивателят. Това значително ще удължи неговият експлоатационен живот. 
 V- PORT за действие при много ниски водни количества много ниско налягане 
 Механизъм показващ моментната позиция - INOX 
 Допълнителни регулативни вентили на външното тяло на удароубивателя (в 

окомплектовката) 
 Всеки хидравличен пилот притежава вграден самообезвъздушителен механизъм, 

който се намира в най-високата част на пилота. Това гарантира пълно 
обезвъздушаване на устройството. 

 
VI. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА 
 Преди употреба проверете всички части на вентила. Всички резбови компоненти и 

вентили трябва да се движат свободно 
 Почистете филтрите находящи се на входно-изходните отвори на регулативните 

тръби към двете камери и пилотите. 
 Проверете настройките на пилота 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА РАЗМЕРИ ОТ DN150 ДО DN450 PN10, 16, 25 
 

Ι. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО 
УДАРОУБИВАТЕЛ (антишок устройство), предотвратя високо положително налягане в 
системата, мембранен тип, двойнокамерен, Y конфигурация, два пилота на управление. 

 
ΙΙ. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ 
УДАРОУБИВАТЕЛЯТ освобождава хидравличните вълни породени от рязка промяна 
във водното количество или скоростта на флуида. Вентила отваря незабавно в случай на 
положително високо налягане. (Според настройката на устройството от 2 до 16 бара) 
Основното му предназначение е ефективно да защитава помпи и водни мрежи. 

 
III. НАСТРОЙКИ НА УДАРОУБИВАТЕЛЯ 

 
2. НАСТРОЙКА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВИСОКО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ 

 
Завъртете оста на регулационния пилот (5) до край в посока обратна на часовниковата 
стрелка. 
При тази позиция вентила работи, като удароубивател на високи хидравлични вълни. 

 



 

 

 

 

Прецизна настройка: 
c) В случай, че вентила изпуска малко вода от изхода, трябва да се завърти оста на 

пилот (4) по посока на часовниковата стрелка докато изтичането на вода се 
прекрати. В този момент хидравличното налягане между двете камери е 
изравнено. Устройството разполага с манометър на входа, който показва 
моментното налягане. 

d) В случай, че вентила не изпуска никаква вода (настроен за много високо 
налягане) оста на пилот (4) се завърта по посока обратна на часовниковата 
стрелка докато започне да изпуска вода, след което се завърта по часовниковата 
стрелка до спиране на водата. Вентила е настроен.


