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REG
Debietbegrenzen & kosten besparen

•  Meetbereik: 0,5...560 l/min

•  Procesaansluiting: G½...G2½,
 flens DN20...100

•  tmax: 300° C

•  pmax: 200 bar

  Keuze aan debiet

  Hoge kwaliteit, lange levensduur, rvs uitvoering

Mechanische debietbegrenzers type REG van Kobold 
kenmerken zich door hun eenvoud.
Eenmaal geïnstalleerd, de REG limiteert het debiet 
op de vast ingestelde waarde. Onafhankelijk van 
drukvariaties wordt de waarde gehandhaafd. Dankzij 
het ontwerp in volledig RVS is de REG onderhoudsvrij.

Leer meer over de ingenieuze, eenvoudige functionaliteit van de REG op www.kobold.com

Applicaties met pompen

Oververhitting

In het geval dat een pomp te maken kan krijgen 
met een “no-flow” situatie kan er oververhitting 
ontstaan. Door een bypass met een REG wordt 
een kleine, vaste hoeveelheid water gecontroleerd 
teruggevoerd. Hierdoor treedt oververhitting niet op.

Pompbescherming

Wanneer een slang voor een pomp kan leeglopen 
voorkomt een REG schade ten gevolge van 
waterslag. De REG wordt aan de uitlaat van de 
pomp gemonteerd. In deze applicatie treedt geen 
waterslag of cavitatie op.

De toepassingen van de REG’s zijn te vinden bij ver-
deling, dosering en restricties van water.
Het beschermt tegen waterslag, oververhitting, over-
belasting en emissietoename. 

Dit betekent dat de debietbegrenzer kan worden toe-
gepast in applicaties waar een constant debiet bij ver-
anderende procesdruk gewenst is.
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Water toevoer

In een geval waar een ongelijke distributie van 
water ongewenst is kan d.m.v. installatie van 
debietbegrenzers iedere gebruiker voorzien worden 
van een constant debiet.

In tegenstelling tot onze REG’s, met RVS binnenwerk, 
fabriceren andere fabrikanten met materiaalcombina-
ties van rubber en metalen schijfjes met een rond gat 
in het midden. De waterdruk comprimeert de elasti-
sche rubberen schijf die vervolgens het debiet regelt.

Dit werkt totdat de rubberen schijf zijn elasticiteit ver-
liest. Door temperatuur, chemische invloeden, verou-
dering het rubber verandert dusdanig dat de specifi-
caties op termijn niet meer kan worden gegarandeerd. 

Zonder hulpenergie en 
een niet te beïnvloeden 
vaste instelling is de REG 
uitermate geschikt voor 
verbruiksapplicaties en 
een constante toevoer 
van water aan meerdere 
afnemers.

De Debietbegrenzers van Kobold zijn ontworpen voor 
een levenslang en onderhoudsvrij gebruik.

Een voorbeeld van een debiet-
begrenzer voor 15 l/min in 
vergelijking met een vaste orifice
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