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Použití:        Application:  
 
Membránový přepouštěcí ventil s rozšířeným výstupem  Diaphragm pressure relief valve with extra large outlet 
k ochraně před nepovoleným tlakem u průmyslových  for pressure protection for general industrial applications 
zařízení obecně      
 
Provedení:       Design: 
 
Rohový, z mosazi (½“ u. ¾“) či z  bronzu (od 1“),   Angular shape in pressed brass (½” and ¾”) or gunmetal 
pružinový.        (from 1”), spring-loaded, seal cap prevents unauthorized 
Nastavený tlak je chráněn zaplombovaným víkem,   changing of set pressure, knurled nut to lift the valve 
kuželka odlehčitelná rýhovanou maticí. Vrchní část je  cone. Upper part removable without changing the set  
odnímatelná beze změny nastaveného tlaku.   pressure.   
Zabudovaná membrána zamezuje průniku   Installed diaphragm prevents medium from entering 
média do pružinového prostoru.     the spring chamber. 
Membrána je zhotovena z pružné hmoty    Diaphragm in elastomeric, heat- (to 140 °C) and ageing- 
odolné proti teplotám do 140 °C a stárnutí materiálu.  resistant plastic 
Nastavitelné hodnoty otvíracího tlaku: od 3 do 10 barů.  Setting pressure from 3 to 10 bars 
 
 
Do objednávky se použije 6-místné číslo výrobku AAAAAA podle tabulky a třímístný tlakový stupeň DDD (DDD=060 pro otvírací 

tlak 6 bar, DDD=080 pro 8 bar, DDD=100 pro 10 bar) ve tvaru AAAAAA-DDD. 
As a 6-digit order number Prod.no. AAAAAA according to the table and three-digit setpressure DDD (DDD = 060 for 6 bar, 
DDD = 080 for 8 bar, DDD = 100 for 10 bar) use in the form AAAAAA-DDD. 
 
 

Výrobní číslo / Product no.  018302 018303 017504 017505 017506 

Jmenovitý rozměr / Nominal 
width 

DN 15 20 25 32 40 

Připojení / Threaded fitting G ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 

Stavební rozměry v mm / 
dimensions in mm 

G 1 ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 

H 101 109 113 163 164 

B 38 39 44 52 54 

Hmotnost / Weight kg 0,3 0,4 0,52 1,34 1,42 

Otvírací tlak / Pressure range bar 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 – 10 

 


