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Изпълнението на регулатора MR10 / A 
с автоматичен ограничител на 
потока е защитено с патент
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Регулатор двустепенен за
средно налягане на газ

Кратко описание
Газът се намалява до изходящото 
налягане чрез двустепенна редукция, 
като се постига висока точност на 
регулирането и добри параметри за 
управление при промени в разхода.

Приложение

• Намаляване на налягането на горивни
газове в мрежи средно налягане.

• Намаляване на налягането към
битови потребители.

 

Версия за монтаж в 
малки газови кутии
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За технически въпроси и доставки се обръщайте към 
Газтехника ЕООД

info@gastechnika.com ; www.gastechnika.com

Варианти на изпълнение на регулатора

ХарактеристикиТехнически данни
• Флуид: природен газ, градски газ, въздух
• Работен температурен диапазон: от -30°C до +60°C
• Присъединяване:

– вход:  DN 15 холендрова гайка G ¾”  (метал/метал)
– изход: DN 25 холендрова гайка G 1¼” (гума)

• Вградена защита от превишен разход (GMS)
• Вграден предпазно-отсекателен клапан (SAV)
• Вграден предпазно-изпускателен клапан (SBV)
• Автоматично въстановяване на отсекателя по

превишен разход (GMS)
• Версия за монтаж в малки кутии

природен газ 
богат на метан

Изходящо налягане Pd 2,0±0,2  kPa 1,3±0,15 kPa
Налягане на сработване на отсекателя по превишен разход (GMS) 1,3±0,3  kPa 0,8±0,3  kPa
Точка на среботване на отсекателя по високо налягане (SAV) 4,5±0,5  kPa 3,2±0,4  kPa
Точка на сработване на предпазно-изпускателния клапан (SBV) 3,3±0,5  kPa 2,2±0,4  kPa
Входящо налягане Pu от  0,01 MPa  до  0,5 (0,6) MPa
Номинален дебит Qnom 10 m3/h

Стойности на настройките на регулатора

Регулаторите MR10/ притежават сертификат 
CE-0085CQ0509 издаден от DVGW
• certificate no. 14/14 разрешаващ продуктът да бъде 

маркиран със знака за безопасност и качество "B" 

MR10
MR10/A*
опция**

MR10
MR10U/A*
опция**

MR10
MR10F/A*
опция**

MR10
MR10P/A*
опция**

• Корпус - алуминиева отливка
• Висока устойчивост на връзките при

сглобяване
• Висока точност на регулиране
• Много добри динамични параметри при

промени в нтоварването
• Стабилна работа
• Монтаж в произволна позиция
• Нелимитиран срок на експлоатация
• Не се изисква периодична проверка и

поддръжка
• Материали:

съгл. Polskiej Normy PN M 34 511
мембрани съгл. EN 549/DIN 30692
корпус GD Al Si 12 DIN 1725

вход

вход

изход

изход

вход

вход изход

изход

природен газ 
богат на азот




