
ZAWÓR REDUKCYJNY 
CIŚNIENIA
TYP COSR-3/COSR-16
ŻELIWO SFEROIDALNE ,ŻELIWO SZARE
STALIWO KWASOODPORNE

Zalety
Technologicznie zaawansowany, pilotowy 
zawór redukcyjny bezpośredniego działania 
dla dokładnej regulacji ciśnienia w 
instalacjach parowych.

1.Opatentowany samocentrujący i absorbujący
uderzenia hydrauliczne sferyczny tłok oraz
zaawansowany układ pilotowy zapewniają
dokładną regulację ciśnienia niezależnie od
wahań przepływu.

2.Większość elementów wewnętrznych wykonana
jest ze stali kwasoodpornej dla zapewnienia
długiego czasu pracy

3.Filtr siatkowy o dużej powierzchni ochrania
zawór pilotowy przed wpływem zanieczyszczeń

4.Wewnętrzny kanał impulsowy powoduje brak
konieczności stosowania zewnętrznej rurki
impulsowej.

5.COSR-16 od wymiaru DN65 posiada
wbudowany tłumik hałasu

Aby uniknąć nieprawidłowej pracy, wypadków oraz poważnych zranień, NIE NALEŻY stosować 
tego urządzenia poza warunkami pracy podanymi w tabeli.
Lokalne regulacje mogą być bardziej restrykcyjne

UWAGA

Specyfikacja

* COSR16 Kołnierz (DIN):staliwo DN65 i DN80 dostępny na  żądanie
WARUNKI KONSTRUKCYJNE KORPUSU (NIE WARUNKI PRACY)
Maksymalne dozwolone ciśnienie (bar g) PMA : 13 (FC250),21 (GGG40.3,1.4308)
Maksymalne dozwolona temperatura (oC),TMA-200(FC250),220 (GGG40.3,1.4308)

Model COSR-3 COSR-16

Materiał korpusu
Żeliwo

(JIS FC250)
odpow. GG-25

Żeliwo
sferoidalne
GGG 40.3

Staliwo
kwasoodporne

1.4308

Żeliwo
(JIS FC250)

odpow. GG-25

Żeliwo
sferoidalne
GGG 40.3

Staliwo
kwasoodporne

1.4308

Typ przy łącza
Gwint Kołnierz Kołnierz Kołnierz

ASME DIN DIN
Gwint Kołnierz Kołnierz Kołnierz

ASME DIN DIN

Wymiar 3/4” , 1”  DN20, 25 ,32 ,40 , 50 1/2”,3/4”,1” DN15,20,25,32,40,50
65*,80*,100,150

DN15,20,25,332,
40,50

Maksymalne ciśnienie pracy   [barg] 3 13 16
Maksymalne przeciwciśnienie   [bar] 200 220 200 220
Zakres ciśnienia wejściowego (barg) 1-3 2 - 13 2-16

Zakres nastawy ciśnienia
0.1-0.5 bar g W zakresie 10 – 84% ciśnienia wejściowego ale nie

mniej niż 0,3 bar g
- Różnica ciśnień w zakresie 0,7 do 8,4 bar g

Minimalny przepły w 5% maksymalnego przepły wu 5% maksymalnego przepły wu
( Dla DN65 – DN150 : 10% )



Tabela wydajności   [kg/h]      

* - Maksymalne nastawialne ciśnienie wyjściowe , ** - minimalne nastawialne ciśnienie wyjściowe

Producent

COSR-16 z wewnętrznym kanałem impulsu ciśnienia
Średnica nominalncaŚrednica nominalnaCiśnienie wej.

  (barg)
Ciśnienie wyjściowe

       (barg)



* - Maksymalne nastawialne ciśnienie wyjściowe , ** - minimalne nastawialne ciśnienie wyjściowe

COSR-16 z zewnętrzną rurką impulsu ciśnienia
Średnica nominalnaCiśnienie wej.

  (barg)
Ciśnienie wyjściowe

       (barg)

COSR-3 z wewnętrzna lub zewnętrzną rurką impulsu ciśnienia
Ciśnienie wej.

  (barg)
Ciśnienie wyjściowe

       (barg)
Średnica nominalnaMetoda pomiaru 

ciśnienia

Wewnętrzny kanał
impulsowy
(standard)

Wewnętrzny kanał
impulsowy
(standard)

Zewnętrzna rurka 
impulsowa (opcja)

1 do mniej niż 2

1 do mniej niż 2

Tabela wydajności   [kg/h]      



Wartości Cv & Kv

Dokument przetłumaczony przez partnera handlowego w Polsce

Średnica nominalna DN

Uwaga :
Pokazano wymiary 1/2” - 1” oraz 
DN15 – DN25
Konfiguracja większych zaworów 
może się niewiele różnić

Gwint

UWAGA Wartości Cv & Kv są podane dla zaworu w pozycji całkowicie otwartej. Wartości są podane nie dla doboru zaworu redukcyjnego, i mogą być
w zamian stosowane jako jeden ze współczynników do doboru zaworu bezpieczeństwa

Wartości Cv & Kv

Wymiary

Kołnierz

Gwint * Gwint *

Kołnierz *

Kołnierz 

* - BSP DIN 2999, dostępne inne standardy

* - BSP DIN 2999, dostępne inne standardy

() Brak standardu ASME dla żeliwa l; obróbka dopasowuje do kołnierzy stalowych
Klasa 125FF pasuje do 150RF , 250 RF i 300 RF
Inne standardy dostępne ale długość zabudowy może się zmieniać
*Wagi dla PN25/40 ( Żeliwo sferoidalne)

() Brak standardu ASME dla żeliwa l; obróbka dopasowuje do kołnierzy stalowych
Klasa 125FF pasuje do 150RF , 250 RF i 300 RF
Inne standardy dostępne ale długość zabudowy może się zmieniać
*Wagi dla PN25/40 ( Żeliwo sferoidalne)

  Waga 
  (kg)

  Waga 
  (kg)

  Waga 
  (kg) *

  Waga 
  (kg) *

  Wielkość   Wielkość

3/4”

3/4”

1/2”

Producent
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