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Karta katalogowa

DH300/DH100
Zawór priorytetu

Konstrukcja

Zawór składa si� z: 

• Korpusu z gwintami wewn�trznymi 

• Zaworu pilotowego 

• Obwodu regulacji  

Materiały 

• Obudowa z mosi�dzu 

• Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM 

• Uszczelki z NBR i EPDM  

• Obwody regulacji z wysokiej jako�ci tworzywa syntetycz-

nego 

• Zł�czki z mosi�dzu 

Zastosowanie

Zawory priorytetu DH 300/DH100 kontroluj� ci�nienie na 

wlocie do instalacji. Mog� by� one stosowane wsz�dzie tam, 

gdzie istnieje potrzeba utrzymywanie ci�nienia wej�ciowego 

na odpowiednim, ustalonym poziomie. Zawór pozostaje za-

mkni�ty do czasu, kiedy ci�nienie na wej�ciu osi�gnie ustalo-

n� warto��, w tym momencie nast�puje jego otwarcie i jed-

noczesna redukcja ci�nienia wej�ciowego. Dzi�ki zwartej 

budowie szczególnie nadaj� si� do montowania w miejscach 

o ograniczonej przestrzeni. Mog� by� stosowane w sieciach i 

instalacjach sanitarnych i przemysłowych. 

Wła�ciwo�ci 

• Du�y przepływ 

• Mały ci��ar 

• Wysoka dokładno�� regulacji 

•  - Serwis i obsługa bez konieczno�ci demonta-

�u z ruroci�gu 

• Wewn�trzny układ regulacji, zawory kulowe 

• Niezawodny 

• Wymienny wkład zaworu 

Zakres zastosowa�

Czynnik Woda 

Ci�nienie wej�ciowe Maks. 16 bar (1,6 MPa) 

  

Dane techniczne 

Temperatura Maks. 80 °C 

Zakres ci�nie� 0,5 – 16 bar 

Minimalne ci�nienie 0.5 bar (50 kPa) 

Wielko�ci 3/4” – 1.1/2” 
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Zasada działania

Zawór pozostaje zamkni�ty dopóki ci�nienie wej�ciowe nie 

osi�gnie ustalonej warto�ci. Je�eli to nast�pi, zawór główny 

otwiera si�. 

Zawór natychmiast si� zamyka w przypadku gdy ci�nienie 

wej�ciowe spadnie poni�ej zadanej warto�ci. 

Oznaczenia 

DH 300/DH 100 - 

...    A   
Poł�czenie gwintowane, PN16 

 PN25 na �yczenie 

  

Rozmiar przył�cza 
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Zasady instalacji

• Po obu stronach zaworu zamontowa� zawory odcinaj�ce  

� umo�liwia to - serwis i obsług� bez koniec-

zno�ci demonta�u z instalacji 

• Zawór montowa� zgodnie z kierunkiem strzałki na korpusie

• Zapewni� łatwy dost�p 

� uproszczenie obsługi i kontroli 

• Przygotowa� zł�cze po�rednie na wypadek wyj�cia zawo-

ru do serwisu. 

Typowe zastosowania

• Zawory DH 300/DH 100 s� instalowane na przykład w celu 

zabezpieczenia pompy zasilaj�cej ni�sz� stref� przed zbyt 

wysokim wydatkiem lub tworzeniem zbyt wysokiego ci-

�nienia przy normalnej pracy Ogrodowych systemach na-

wadniania i w gospodarstwach rolnych 

• W instalacjach przeciwpo�arowych w celu automatyczne-

go odci�cia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spad-

ku ci�nienia wody w instalacji przeciwpo�arowej. 
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