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REG
Regulace průtoku & úspora nákladů

•  Měřicí rozsah: 0,5...560 l/min

•  Připojení: G½...G2½, 
 příruby DN20...100

•  tmax: 300° C

•  pmax: 200 bar

  Volitelný průtok

  Vysoká kvalita, dlouhá životnost celonerezového provedení

Mechanické regulatory průtoku REG vytvořené 
odborníky z centrály v Hofheimu am Taunus fungují 
jednoduchým a efektivním způsobem. Jakmile je REG 
nainstalován, omezuje průtok kapaliny na předem 
stanovenou hodnotu bez ohledu na kolísání tlaku. 
Díky provedení z vysoce kvalitní nerezové oceli je REG 
naprosto bezúdržbový.

Dálší informace o důmyslně jednoduché funkčnosti REG naleznete na www.kobold.com

Příklady aplikací při použití s čerpadly

Přehřátí

V případě, že čerpadlo je vystaveno náhlému nulovému 
průtoku, lze předejít jeho přehřátí vedením malého 
množství kapaliny zpětným obtokem regulovaným 
pomocí REG.

Ochrana čerpadla

K ochraně čerpadla napojeného k potrubí, které 
může být prázdné lze zabránit vodnímu rázu instalací 
regulátoru REG na výstupu čerpadla. Tímto opatřením 
ani kavitace nebo vodní ráz již nepředstavují hrozbu.

REG vyniká v aplikacích včetně dávkování, distribuci 
a regulaci. Chrání před vodními rázy, přehřátí, běhu 
nasucho, přetížení a zvýšeným emisím.
To znamená, že zařízení je ideální pro aplikace, kde 
je vyžadován konstantní průtok i při kolísaní tlaku v 
systému, např. při jeho spuštění nebo vypnutí. 
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Pevná clona

Omezovač průtoku vody REG

Diferenční tlaková křivka

Dodávky vody

V případě nerovnoměrné distribuce ve vodním 
okruhu snadno instalované regulatory průtoku REG 
zaručují bezúdržbové a bez vodních rázů správné 
rozdělení množství průtoku pro jednotlivé větve/
spotřebitele.

Na rozdíl od nerezových částí REG, jiní výrobci obvykle 
používají kombinaci kovových a pryžových disků, 
každý s vnitřním kruhovým otvorem. Tlak vody stlačuje 
elastický gumový kotouč, který mění průměr otvoru a 
tím reguluje průtok. Nicméně to funguje jen tak dlouho, 
dokud je pružnost pryže neporušená. Vzhledem k 
teplotě, chemickému vlivu a stárnutí se molekulární 
struktura kaučuku v čase výrazně mění, v důsledku 
čehož dochází ke ztrátě elasticity a k vytvrzení pryže, 
proto nemůže být průtok regulován a garantován.

Bez přídavného napájení a 
bez nutnosti manipulace je 
REG vhodný zejména pro 
spotřebitelské aplikace a 
rovnoměrné dodávky pro 
vice odběr-ných míst.

Tato podmínka se stává problematickou a především 
drahou, pokud se ji nevěnuje zvýšená pozornost. 
Na rozdíl od toho jsou naše regulátory průtoku REG 
navrženy pro celoživotní bezúdržbové použití.

Příklad pro průtok 15 l/min v poměru 
k pevné cloně
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REG 7-násobný a jednonásobný 




