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Kołpakowy reduktor ciśnienia przeznaczony  
do zabudowy w rurociągach gazowych  
charakteryzujący się dużą wydajnością i 
niewielkimi kosztami serwisowymi.
Zalety
 ● wysoka stabilność ciśnienia wylotowego przy zmienia-
jących się wartościach przepływu

 ● do prawie wszystkich dostępnych gazów  technicznych
 ● dokładna regulacja dynamiki reduktora
 ● duże wydajności
 ● kompaktowa konstrukcja, niewielkie gabaryty
 ● zintegrowane przyłącza gazu sterującego i manometrów 
ciśnienia

 ● zdalna regulacja nastaw przy pomocy niezależnego 
reduktora sterującego lub zaworu proporcjonalnego

 ● ciśnienia gazów z kilku źródeł zasilających mogą być 
centralnie zredukowane do jednego wspólnego ciśnienia 
roboczego  

 ● Zbalansowana konstrukcja siodła reduktora  
- zwiększająca precyzję regulacji

Opcje
 ● sterujący reduktor ciśnienia
 ● manometry ciśnienia wlotowego i wylotowego
 ● końcówki montażowe
 ● całkowicie zmontowany i sprawdzony pod kątem prawi-
dłowego funkcjonowania oraz szczelności

Zastosowanie
Reduktory kołpakowe znajdują szczególne zastosowanie  
w instalacjach zasilających palniki gazowe i systemy 
mieszania gazów. 
Utrzymanie stałej wartości ciśnienia wylotowego jest 
niezależne od ilości przesyłanego gazu, co gwarantuje 
zachowanie stałej koncentracji gazu, a tym samym wysoką 
jakość procesu produkcyjnego.
Dodatkowo zaleca się stosowanie reduktorów kołpakowych  
w systemach, w których duże ilości gazu muszą być prze-
syłane i gwarantować niewielkie spadki ciśnień.

Zasada działania
Wartość ciśnienia roboczego (wylotowego) kołpakowych  
reduktorów ciśnienia nastawiana jest przy pomocy 
połączonych z nimi reduktorów sterujących lub zaworów 
proporcjonalnych 
Do zasilenia reduktora sterującego można wykorzystać 
znajdujące się w rurociągu przesyłowym medium gazowe 
lub też zainstalować specjalną nitkę odrębnego gazu 
zasilającego.

Konserwacja
Zalecana regularna kontrola szczelności do atmosfery.  
Wymiana części zamiennych co 1 do 3 lat.  
Dostępny gotowy zestaw naprawczy.
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Model

772 LE  

Maks. ciśnienie wlotowe
CO2 25 bar 
O2  30 bar 
inne gazy 60 bar

Maks. ciśnienie sterujące 10 bar

Ciśnienie wylotowe 2 - 9 bar

Współczynnik Kv 0,7

Przyłącze wlotowe G 3/8 IG

Filtr 100 µm

Przyłącze wylotowe G 3/8 IG

Przyłącze gazu sterującego G 1/8 IG

Manometr G 1/8 IG

Materiał korpusu Mosiądz

Materiał części ruchomych Stal nierdzewna (1.4305)

Membrana CR

Sprężyna Stal nierdzewna (1.4310)

Waga ok. 5 kg

Nr kat. 278-052
Więcej reduktorów kołpakowych na stronie www.wittgas.com	

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 i  
ISO 22000 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/UE

Inne wersje wykonania i osprzęt instalacyjny dostępny 
na specjalne zamówienie.

KOŁPAKOWY REDUKTOR CIŚNIENIA 772 LE 

Wymiary w mm
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Kołpakowy Reduktor Ciśnienia 772 LE/S - kompletne rozwiązanie wykorzystujące do 
zasilania reduktora sterującego gaz znajdujący się w komorze reduktora głównego

Charakterystyka przepływu dla Azotu (20 °C)

Przepływ [Nm3/h] (1013 mbar, 0 °C)
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Zalety
 ● całkowicie zmontowany, z manometrami ciśnienia, reduk-
torem gazu sterującego oraz przyłączami 

 ● ciśnienie robocze możliwe do zmiany, np. w przypadku 
występowania zmian temperatury otoczenia lub gazu

 ● dynamiczna regulacja gwarantuje stałe ciśnienie robocze
 ● brak wycieku gazu sterującego do atmosfery – zamknięty 
system

 ● manometry ciśnienia opcjonalnie ze stali nierdzewnej lub / i 
wypełnione gliceryną

 ● możliwa instalacja wewnętrzna i zewnętrzna 
 ● dodatkowe zaślepione przyłącza (G 1/8 IG) w śrubunkach 
wlotowych i wylotowych – np. do podłączenia przetworników 
ciśnienia  

 ● możliwość montażu przyściennego
 ● łatwy montaż i demontaż

Opcje 
 ● sterowanie poprzez elektryczny zawór proporcjonalny
 ● dostępny ze sterowaniem gazem nie będącym gazem 
procesowym

 ● panel montażu naściennego
 ● filtr

Zastosowanie
Do montażu w rurociągach gazowych jako system regulacyjny 
wykorzystujący przesyłane medium gazowe jako gaz sterujący.

Zasada działania
Reduktory kołpakowe funkcjonują w połączeniu z ciśnieniowymi 
regulatorami sterującymi, przy pomocy których ustawiane 
jest ciśnienie robocze (wylotowe).
Do zasilania reduktora sterującego (sterowanie zwrotne, za-
mknięta membrana) wykorzystuje się gaz z komory reduktora 
głównego.

KOŁPAKOWY REDUKTOR CIŚNIENIA 772 LE/S 

Wymiary w mm


