
DOM DH2
Reduktor sieciowy Autoryzowany przedstawiciel HORNUNG

Reduktory ciśnienia typu DOM charakteryzują się wysoką dokładnością sterowania i przepustowością. 
Reduktor działa na zasadzie równowagi ciśnienia między ciśnieniem DOM a ciśnieniem wylotowym. 
Odciążony stożek zaworu zapewnia wysoki stopień niezależności od wahań ciśnienia wlotowego. Jeżeli 
reduktor typu DOM jest używany do regulacji ciśnienia gazów, można to uzyskać od strony ciśnienia 
wejściowego za pomocą zaworów iglicowych. Aby wyregulować ciśnienie cieczy, kopuła jest wypełniana 
zewnętrznie sprężonym powietrzem lub azotem za pomocą pilotowego reduktora ciśnienia.    

DANE TECHNICZNE:

Obudowa: mosiądz lub stal nierdzewna
Gniazdo zaworu:  Ø 26  
Cv: 13,7
Uszczelnienie gniazda: PCTFE
Membrana:  EPDM / FKM
Ciśnienie wejściowe: maks. 420 bar
Zakresy regulacji:  1,0 – 400 bar
Temperatura pracy:  od -40 °C do + 150 °C
Wymiary:  Ø 177 x 228 mm
Waga:  27,2 kg
Połączenia:  Wejście / wyjście 
 G1” lub NPT 2” 
 Manometr NPT 1/4 ”

APLIKACJE:
Reduktor typu DOM jest stosowany jako 
reduktor sieciowy. Ma szeroki zakres 
ciśnienia wylotowego, ale bez wymiany 
części zamiennych. 

W zależności od użytych materiałów ten 
reduktor ciśnienia może być stosowany do 
różnych gazów i cieczy. 

Pilnie zalecamy aby ten reduktor ciśnienia 
posiadał dokładny filtr o maks. wartości 40 μ. 
Kolejne elementy konstrukcyjne i instalacyjne 
należy zabezpieczyć osobnymi zaworami 
bezpieczeństwa.
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DH 2

bESTELLANgAbEN

Material:
2  =  Edelstahl

Membran:
1  =  EPDM
2  =  Viton

Manometer:
0  =  Ohne
1  =  Mit Vor- und 
        Hinterdruckmanometer

Option am Eingang / Ausgang
0  =  G 2“ Innengewinde

44- DH 2
Druckminderertyp  44-

Typ
1

Membran
2

Material
1 0 Gasart

Manometer Ein-/Ausgang Gasart

Zubehör: siehe Gesamtkatalog Abschnitt 5. Pilotdruckminderer, Flansche          9. Wandhalterung
7. Manometer, Verschraubungen und Zubehör
8. Feinfilter F1, Sicherheitsventile auf Anfrage

         

DruCkrEgELuNg MIT PILOTDruCkMINDErEr DyNAMISCHE DruCkrEgELuNg

Soll der Ausgangsdruck häufiger verstellt, besonders präzise
eingestellt oder aus der Ferne verändert werden, dann ist die
Verwendung von Steuerventilen sinnvoll. Ein Steuerventil wird
anstelle der Verschlussschraube am Dom des Druckminderers
angeschlossen.

Als Steuerventile kommen federbelastete Druckminderer, soge-
nannte Pilotdruckminderer oder Proportionalventile zum Einsatz.

Eine dynamische Druckregelung wird mittels eines integrierten
Nadelventils im Dom des Druckminderers erreicht.

Durch geringfügiges Entweichen lassen des Steuermediums in
die Prozessgasleitung, wird stetig Steuermedium nachgespeist.

Hierdurch wird im Domraum des Druckminderers auch bei Temp-
eraturschwankungen und Änderungen des Durchflusses eine hohe
Druckkonstanz realisiert.

Autoryzowany przedstawiciel HORNUNG
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Materiał:
1 = mosiądz
2 = stal szlachetna

patrz pełny rozdział katalogu
5. Pilot reduktora ciśnieniowego, przyłącza kołnierzowe
7. Manometry, połączenia śrubowe i akcesoria 
8. Filtr F1, zawory bezpieczeństwa na zapytanie

Opcje przyłączy we/wy:
0 = G2 gwint wewnętrzny  

WYKONANIE:
Jeśli ciśnienie wylotowe ma być regulowane precyzyjnie lub zmieniane z odległości, wówczas 
zalecane jest zastosowanie dodatkowego reduktora sterującego. Połączony jest on z kopułą 
reduktora ciśnienia w miejscu korka gwintowanego. Przy nieznacznym uchodzeniu medium 
kontrolnego do sieci gazu procesowego, medium kontrolne jest stale uzupełniane. W rezultacie 
uzyskuje się stałe ciśnienie w obszarze kopuły reduktora ciśnienia, nawet przy wahaniach 
temperatury i zmianach przepływu.

Membrana:
1 = EPDM
2 = Viton 
 

Manometr:  
0 = bez manometrów
1 = z 2 manometrami  
 

44 2 1 1 0

Typ Materiał Membrana Manometr Przyłącze Rodzaj gazu

DANE DO ZAMÓWIENIA:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

DOM DH2
Reduktor sieciowy 
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