
Тиск води
під повним контролем

Компактний, надійний, ефективний.
• Тримає встановлений тиск при відсутності розбору води
• Працює в системах з тиском до 25 бар
• Швидке та точне налаштування тиску від 1 до 6 бар
• Якість підтверджена сертифікатом WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)
• Корпус виготовлений з високоякісної латуні CW625N/CW626N, стійкої до вимивання
• Комфорт та ефективність
• Гарантія – 5 років!

Універсальний редуктор тиску води
Prescor PRV

* WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) - є знаком відповідності, який демонструє, що виріб відповідає високим 
стандартам, встановленим правилами по водним ресурсам, прийнятими у Великобританії.



Тиск під контролем у кожній ситуації 
Підвищена механічна міцність корпусу 
клапана та його внутрішніх частин дозволяє 
використовувати клапан у системах 
водопостачання, де тиск може досягати 
значень до 25 бар.
Корпус  редуктора виготовлений з якісної 
латуні марки CW625N/CW626N, стійкої до 
вимивання, а ущільнювальні кільця мають 
низький коефіцієнт тертя та здатності до 
прилипання.

Тиск води стабілізовано!

Редукційний клапан мембранного типу Prescor PRV стабілізує тиск рідини 
у водорозподільчих системах до заданого значення. Застосовується в 
системах водопостачання будівель згідно з EN 806-2.

Редукційний клапан Prescor PRV можна регулювати до 
необхідного робочого тиску, повертаючи регулювальну 
рукоятку, яка тисне на  спеціальну відкалібровану пружину. 
Пружина тисне на мембрану, яка в свою чергу штовхає 
перекриваючий елемент клапана в сторону відкриття.

Коли водорозбір відсутній, обидві сили врівноважуються, 
і прохід через клапан закривається. Коли водорозбір 
присутній, тиск після клапану зменшується, а тяга від пружини 
збільшується, тим самим відкриваючи отвір і дозволяючи воді 
проходити через нього.

Точне регулювання тиску за допомогою 
посиленої гнучкої діафрагми
Діафрагма, виготовлена з EPDM, 
армована поліамідом з високою 
механічною міцністю, дозволяє точно 
і довгостроково регулювати тиск без 
залипання.  

Додаткові аксесуари
Порт для підключення манометра 
для контролю тиску під час введення 
в експлуатацію.

Швидке та просте налаштування тиску 
та введення в експлуатацію
Регулювальний маховик з індикатором 
дозволяє легко регулювати редуктор 
PRV до заданого тиску для простого та 
швидкого встановлення тиску (1 - 6 бар). 
Відградуйована шкала редуктора PRV дає 
чіткі вказівки заданого тиску.

Комфорт та ефективність без шуму та 
вібрацій 
Спеціальна внутрішня конструкція 
корпусу клапана з ідеально обробленою 
поверхнею була розроблена для 
створення мінімального опору потоку, 
обмеження вібрацій та втрат тиску.

Тривалий термін експлуатації навіть у 
зовнішніх системах водопостачання
Касета фільтра із нержавіючої сталі 
AISI 304 призначена для фільтрування 
частинок, таких як пісок, іржа і т.д.

Технічні переваги



Технічні дані
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Типорозміри

Щоб правильно вибрати розмір редуктора Prescor PRV, слід враховувати, що швидкість рідини не має досягати надмірно великих 
значень, оскільки це може призвести до перепадів тиску та виникнення шуму. Нижче наведена блок-схема може допомогти вам 
вибрати правильний діаметр Prescor PRV.

Тиск / Температура:

- Максимально допустимий робочий тиск 25 бар

- Налаштування тиску на виході (Ps) від 1 до 6 бар

- Значення тиску Ps встановлене на заводі 3 бар

- допустиме відхилення Ps при різному 
тиску на вході згідно EN 1567

- Максимальна робоча температура (Ts) 0 °C (виключаючи замеразання)  +80 °C

Сумісні рідини:

- Вода

- Розчини гліколю Maксимум 50%

Артикул DN A
[ мм ]

B
[ мм ]

C
[ мм ]

M
[ мм ]

N
[ мм ]

GLW (1)
[ мм ]

GLW 2
[ мм ]

R 1/2" 27460 15 104 45 50 140 13 30 -

R 3/4" 27461 20 104 45 50 160 15 37 -

R 1" 27462 20 104 45 50 170 17 46 -

R 1 1/4" 27463 32 130 59 61 200 19 52 -

R 1 1/2" 27464 40 167 73 81 225 19 64 -

R 2" 27465 50 164 82 81 255 24 83 -

15 мм 27466 15 104 45 50 149 23 30 24

22 мм 27467 20 104 45 50 168 24 37 32

28 мм 27468 20 104 45 50 182 25 46 38

*

* WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) - є знаком відповідності, який демонструє, що виріб відповідає високим стандартам, встановленим правилами по водним ресурсам, 
прийнятими у Великобританії.



ТОВ "Інтекс Холдінг Україна"
02121
м. Київ, вул. Колекторна, 3-А

T +38 (044) 353-92-97
E info@meibes.ua

Prescor PRV
Комактний, надійний, ефективний.

www.meibes.ua

Flamco пропонує широкий асортимент виробів з техніки 
безпеки та гігієни з довгим терміном експлуатації для 
установок для питної води. Починаючи від арматури, 
закінчуючи захисними та розширювальними ємностями 

до водопровідних станцій. Завдяки своїм інноваційним 
рішенням ми забезпечуємо нижче споживання енергії та 
води завдяки фокусу на дизайні та продуктивності системи.

Airfix 
Розширювальні баки 
для санітарної води

Flamcomix
Термостатичні змішувальні 

клапани

Prescor IC
Групи безпеки 

Prescor B 
Запобіжні клапани

Flexofit
Компенсатори гідроударів

Flexvent Top Aqua
Автоматичні розповітрювачі

Simplex KFE
Зливні крани

LogoFresh
Проточні станції ГВП

Більше рішень для питної води від Flamco


