
H20

REG

H20

REG

H20

REG

Viehhaltung Filtration

Kühlkreislauf

Berieselung

Wärmetausch

Augendusche

Dosierung

Gebäudetec.

Text

Befeuchtung

REG
Ograniczanie przepływu i kosztów

•  Zakres pomiarowy: 0,5...560 l/min

•  Przyłącze: G½...G2½, 
 kołnierz DN20...100

•  tmax: 300° C

•  pmax: 200 bar

  Wybierane  natężenia przepływu

  Wysoka jakość, trwałe wykonanie ze stali kwasoodpornej

Mechaniczne ograniczniki przepływu REG, opracowane 
przez specjalistów oprzyrządowania z Kobold 
Messring GmbH , zaskakują swoją prostotą i efektywną 
funkcjonalnością. Raz zainstalowany REG ogranicza 
przepływ do wcześniej ustalonej stałej wartości niezależnie 
od wahań ciśnienia. Dzięki wysokiej jakości wykonania ze 
stali kwasoodpornej REG jest całkowicie bezobsługowy.

Dowiedz się więcej o genialnie prostej funkcjonalności ogranicznika przepływu REG na www.kobold.com.

Przykłady aplikacji zastosowania z pompami

Przegrzanie

W przypadku gdy pompa jest zagrożona nagłym 
wystąpieniem zerowego przepływu, można ją 
uchronić przed przegrzaniem umożliwiając  przepływ 
zwrotny małej ilości część cieczy przez bypass i 
regulację przepływu za pomocą regulatora REG.

Ochrona pompy

W celu zabezpieczenia pompy podłączonej do 
opróżnionej rury przed uszkodzeniem z powodu 
wystąpienia uderzenia hydraulicznego, należy tylko 
zainstalować REG na wejściu do pompy. Dzięki temu 
kawitacja i uderzenia hydrauliczne nie będą stanowić 
już zagrożenia.

REG celuje w aplikacje obejmujące dozowanie,  
dystrybucję i ograniczanie przepływu. Chroni 
przed uderzeniem hydraulicznym, przegrzaniem, 
przeciążeniem i nadmierną emisją.
Oznacza to, że urządzenie to jest idealne dla tych 
aplikacji, w których wymagany jest stały przepływ 
niezależnie od wahań ciśnienia w układzie, np. przez 
włączanie i wyłączanie odbiorców.
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Stała kryza

Regulator przepływu wody

Krzywa różnicy ciśnień

Zaopatrzenie w wodę

W przypadku nierównomiernej dystrybucji wody  
w układzie, łatwy w instalacji REG zagwarantuje 
bezobsługowy i odporny na niepożądane regulacje, 
właściwy przepływ maksymalny do każdego z 
odbiorców.

W przeciwieństwie do ogranicznika przepływu 
wykonanego ze stali kwasoodpornej REG, inni 
producenci najczęściej używają kombinacji gumy i 
stalowych dysków z otworami w środku. Ciśnienie 
wody uciska elastyczny gumowy pierścień co zmienia 
średnicę otworu i tak regulowany jest przepływ. 
Jednakże działa to tak długo jak długo guma utrzymuje 
swoją elastyczność. Z powodu temperatury, procesów 
chemicznych i starzenia się, struktura molekularna 
gumy ulega diametralnej zmianie wraz z upływem 
czasu. W rezultacie traci ona swoją elastyczność i 
ulega usztywnieniu, przez co przepływ nie może być 
odpowiednio regulowany ani też zagwarantowany.

Nie wymagający źródła 
zasilania i zabezpieczony 
przed zmianami nastaw, 
REG nadaje się szczegól-
nie do aplikacji zapew-
niających równomierne 
dostawy wody do wielu 
odbiorców.

To uwarunkowanie staje się problematyczne, a przede 
wszystkim kosztowne jeżeli ta cecha charakterystyczna 
zostanie niedoszacowana lub całkowicie pominięta. 
W przeciwieństwie do tej sytuacji  nasze ograniczniki 
przepływu REG są zaprojektowane tak aby długotrwale 
działały bezobsługowo.

Przykład dla przepływu 15l/min w 
porównaniu ze stałą kryzą
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