
Reductoare de presiune
seria PR500

Caracteristici principale  
 
Reductorul de presiune din seria PR500, 
acţionat de un ventil pilot de comandă, 
reduce presiunea mai ridicată din amonte la o 
presiune mai mică şi constantă în aval. Acest 
reductor de presiune foarte precis este 
proiectat să funcţioneze cu o întreţinere 
minimă. Singurele componente mobile 

sunt diafragma şi ansamblul tijă, care sunt 
ghidate pe lagăre plasate în capac şi în 
scaunul ventilului, care pot fi înlocuite. PR500 
este uşor de instalat şi de reglat. Este 
disponibil cu racorduri cu flanşă (DN50 - 
DN600) sau cu racorduri filetate (1.1/4” - 3”). 



 

Presiune de ieşire (bar)

REDUCTOARE DE PRESIUNE 

Tip                         Cod produs       Mărime            PN             Greutate (kg)

Reductor de presiune acţionat de un ventil pilot de comandă. Este conceput pentru a 
reduce presiunea mai ridicată din amonte la o presiune mai mică şi constantă în aval. 
Este uşor de instalat iar presiunea de ieşire se reglează foarte simplu. Carcasă: oţel 
ductil GGG40. Acoperire cu răşină epoxidică: în interior şi în exterior. Diafragmă: NBR. 
Temperatura maximă de lucru: + 70°C. Presiune nominală: PN 16, 25. 
Plaja de reglaj a ventilului pilot de comandă: STANDARD: 1,4 - 12 bar. 
La cerere: 0,1 - 2 bar, 7 - 21 bar. Fluid: apă. 

Curba pierderii de presiune Diagrama cavitaţiei 

Zonă de cavitaţie Zonă de tranziţie Zonă de lucru

Debit (m3/h) 

Presiune de ieşire (bar)
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1 Corp/reductor 
2 Orificiu fix 
3 Filtru 
4 Ventil pilot 
5 Evacuare aer 
6 Tuburi flexibile 

Sens circulaţie

Viteză maximă: 4,3 m/s 

Descrierile şi fotografiile din această fişe cu specificaţii produs au numai un caracter informativ şi nu sunt obligatorii. 
Watts Industries îşi rezervă dreptul de a efectua orice fel de îmbunătăţiri tehnice sau constructive pentru produsele sale, fără o notificare prealabilă. 


