
CARACTERISTICI GENERALE:

• Reductoare de presiune fabricate din alama eu functionare eu piston;
• Utilizabil in instalatii de apa pana la 80° C;
• PN 15;
• Diafragma din alama ;
• Art. 361 eu prindere manometru de I;4" pentru controlul presiune la iesire;
• Suprafata externa niehelata si sablata.

CAMP DE UTILlZARE:

• Instalatii eu presiune maxima de 15 bar;
• Temperatura maxima: 80° C;
• Camp de reglare in aval 1- 4 bar.
• Prinderi filetate ISO 228-1.

RECOMANDARI DE MONTAJ:

Datorita dimensiunilor reduse, reductoarele
de presiune 360 e 361 raspund din plin
fiecarei exigente de control si reglare a
presiunii in instalatiile sanitare civile cu
utilizari singulare sau in instalatii pentru
masini speciale; pentru a optimiza utilizarea si
durata intregii instalatii va rugam sa respectati
urmatoarele indicatii de montare.
Curatarea tevilor si eliminarea tuturor
impuritatilor (nisip, span, bavura) din
instalatie inainte de montarea reductorului de
presiune. \
Pentru 0 corecta pozitionare a reductorului de
presiune in instalatie urmariti sageata stantata
pe corp care indica directia fluidului .
Reductoarele de presiune Minibrass pot sa
lucreze in orice pozitie (orizontal, vertical,
oblic):

Prinderea manometrului pe reductorul seria
361 este pozitionat pe dopul inferior a
reductorului; manometrul aici pozitionat
masoara presiune la iesire.
Reductorul de presiune trebuie sa fie montat
la 0 distanta potrivita fara de boiler sau
centrala termica; apa calda produsa de acestea
creste in volum si, drept urmare, creste
presiunea in instalatie provocand astfel
instabilitate in functionarea reductorului de
presiune. Pentru a evita aceste inconveniente
recomandam instal area unui vas de
expansiune in instalatie intre reductorul de
presiune si boiler.
Toate reductoarele de presiune Minibrass sunt
testate pe standurile de proba si calibrate la 3
bari, in afara altar cerinte speciale.
Pentru a modifica presiunea la iesire este
suficient a lua capacul din plastic negru si a
invarti cu 0 surubelnita, semiarcul; invartind
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ART. 106

in sensul acului de ceasomic presiunea la
iesire creste iar invartind contrar acului de
ceasomic presiunea la iesire se reduce.
Reglarea corecta a presiunii se face cu
instalatia inchisa.

MADE IN ITALY


