
H20

REG

H20

REG

H20

REG

Viehhaltung Filtration

Kühlkreislauf

Berieselung

Wärmetausch

Augendusche

Dosierung

Gebäudetec.

Text

Befeuchtung

REG
Költségkímélő áramlásszabályzás

•  Méréstartomány: 0,5...560 l/min

•  Csatlakozás: G½...G2½, 
 karima DN20...100

•  tmax: 300° C

•  pmax: 200 bar

  Választható áramlási tartomány

  Kiváló minőségű, hosszú élettartamú korrózióálló 
 acél kivitel

Az egyszerűen és hatékonyan működő REG típusú 
mechanikus áramlásszabályzókat a Hofmei am Taunus-
ban lévő központunk mérnökei fejlesztették ki. Telepítés 
után a REG korlátozza az áramlást az előre beállított 
értékre, függetlenül a nyomás ingadozásától. A kiváló 
minőségű rozsdamentes acélszerkezet miatt a REG 
karbantartásmentes.

Tudjon meg többet a REG zseniálisan egyszerű működéséről a www.kobold.com oldalon

Alkalmazási példák szivattyúval

Túlmelegedés

Ha a szivattyúkörben az áramlás hirtelen leáll, a 
túlmelegedés megakadályozható egy bypass ágon 
történő, REG-gel szabályozott kis mennyiségű 
folyadék visszavezetésével.

Szivattyúvédelem

A szivattyúk szárazonfutási védelmére a vízütés 
okozta károk elkerülésének érdekében a REG 
áramlásszabályzót csak a szivattyú kimenetére kell 
felszerelni. Így sem a kavitáció, sem a vízütés nem 
jelent fenyegetést.

A REG kiválóan teljesít több alkalmazásban, beleértve 
az adagolást, az elosztást és a szabályzást. Megvéd a 
vízütés, a túlmelegedés, a túlterhelést és emelkedő 
kibocsátás ellen.
Ez azt jelenti, hogy a készülék ideális azoknál az 
alkalmazásoknál, ahol a rendszer nyomásingadozása 
ellenére is állandó áramlásra van szükség, pl. a 
fogyasztók be- és kikapcsolása esetén.
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Fix nyílással

Áramlásszabályzóval

Áramlási görbék

Vízellátás

Vízkörök egyenetlen eloszlása esetén a könnyen 
beépíthető REG szabályozók garantálják a fogyasztók 
számára a karbantartásmentes és szabotázsbiztos 
megfelelő maximális áramlást.

A REG korrózióálló  acél betétjeivel ellentétben más 
gyártók általában gumi- és fémlemezek kombinációját 
használják, mindegyik középen kerek lyukkal. A víz 
nyomása tömöríti a rugalmas gumi tárcsát, amely 
megváltoztatja a lyuk átmérőjét, és így szabályozza 
az áramlást. Ez azonban csak akkor működik, ha 
a gumitömítés sértetlen. A hőmérséklet, a kémiai 
behatások és az öregedés miatt a gumi molekuláris 
szerkezete idővel változik, és ennek következtében a 
rugalmassága elvész. Ez a gumi megkeményedését 
okozhatja, így az áramlás szabályozása nem 
garantálható.

A külső tápellátást nem 
igénylő és a beavatko-
zásoktól védett REG 
különösen alkalmas a fo-
gyasztói alkalmazásokhoz 
és a többszörös fogyasztók 
egyenletes ellátásához.

Ez az állapot problematikus és mindenekelőtt drága, 
ha ezt a hatást alábecsülik vagy nem mutatnak rá. Ezzel 
szemben a REG áramlásszabályzót élethosszig tartó és 
karbantartásmentes használatra terveztük.

Vízáramlás szabályzás példa 15 l/perc 
átfolyási sebességre egy fix nyíláshoz 
viszonyítva

Állattartás SzűréstechnikaLocsolás

Hűtőkörök Hőcserélők

SzemmosásPárásítás Épület tech.

Adagolás

A 7-tagú REG felépítése




