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REG
Akış sınırlama & maliyet tasarrufu

•  Ölçüm aralığı: 0,5...560 l/min

•  Bağlantı: G½...G2½,
 flanş DN20...100

•  tmax: 300° C

•  pmax: 200 bar

  Seçilebilir akış aralığı

  Yüksek kalite, uzun ömürlü paslanmaz çelik dizayn

Hofheim am Taunus ta yerleşik enstrüman uzmanlarından 
REG model mekanik akış sınırlayıcılar basit ve etkili 
işlevselliği ile etkilidir. Kurulumu yapıldıktan sonar 
REG akışı önceden ayarlanan degere sabitler ve basınç 
değişimlerinden etkilenmez. Yüksek kaliteli paslanmaz 
çelik dizaynı ile REG tamamen bakım gerektirmez.

www.kobold.com adresinden REG’in ustaca basit işlevselliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Pompa ile kullanıma ait uygulama örnekleri

Aşırı ısınma

Bir pompanın ani bir sıfır akışa maruz kalması 
durumunda, az miktarda sıvı bir bypasstan geçirilerek 
ve bir REG tarafından regüle edilerek aşırı ısınma 
önlenebilir.

Pompa koruma

Potansiyel bir su darbesiyle hasar gördüğü için boşalan 
bir boruya bağlı bir pompayı korumak için pompa 
çıkışında sadece bir REG yeterlidir. Bu şekilde ne 
kavitasyon ne de su darbesi artık bir tehdit oluşturmaz.

REG, dozlama, dağıtım ve kısıtlama dahil uygulamalarda 
üstünlük sağlar. Su darbesine, aşırı ısınmaya, aşırı 
yüklenmeye ve artan emisyona karşı koruma sağlar.
Bu cihaz, kullanıcı açma kapama işlemlerine bağlı basınç 
dalgalanmalarının olduğu ancak sabit akış istenen 
uygulamalar için ideal bir çözümdür. 
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Su tedariği

Bir su devresinde düzensiz bir dağılım durumunda, 
kolay monte edilen REG akış sınırlayıcıları, bakım 
gerektirmeyen ve ısı geçirmez yapısı ile her bir 
tüketici için doğru maksimum akış miktarının tahsis 
edilmesini garanti eder.

Bir pompanın ani bir sıfır akışa maruz kalması 
durumunda, az miktarda sıvı bir bypasstan geçirilerek ve 
bir REG tarafından regüle edilerek aşırı ısınma önlenebilir. 
REG’in tamamı paslanmaz çelikten oluşan parçalarının 
aksine, diğer üreticiler genellikle her biri ortasında 
yuvarlak oyuk bulunan kauçuk ve metal disklerden 
oluşan parçalar kullanırlar. Su basıncı, boşluğun çapını 
değiştiren ve böylece akışı düzenleyen elastik kauçuk 
diski sıkıştırır; Ancak bu sadece lastik elastikiyeti sağlam 
olduğu sürece çalışır. Sıcaklık, kimyasal etki ve yaşlanma 
nedeniyle, kauçuğun moleküler yapısı zamanla büyük 
ölçüde değişir ve sonuç olarak elastikiyet kaybolur, 
kauçuğun sertleşmesine neden olur ve bu nedenle akış 
düzenlenmez veya garanti edilemez.

Yardımcı güç gerektirmeyen 
ve manipülasyondan muaf 
REG, tüketici uygulamaları 
ve birden fazla tüketiciye 
tek tip tedarik için özellikle 
uygundur. 

Bu durum problemli hale gelir ve her şeyden önce eğer 
bu özellik küçümsenir ya da önemsenmez ise sonucu 
çok pahalı olur. Buna karşılık, REG akış kısıtlayıcılarımız 
ömür boyu ve bakım gerektirmeyen kullanım için 
tasarlanmıştır.

Su akış kısıtlayıcısı sabit bir orifise 
göre 15 l /d akış hızı örneği
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REG 7 gözlü ve basit elemanlı




