
MIX-10, MIX-25
Certyfikat zgodności uprawniający do oznaczania znakiem

budowlanym nr: 60/09
Certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa

i jakości nr: 41/11
Certyfikaty zostały wydane przez: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

ZASTOSOWANIE

Reduktory MIX-10 i MIX-25 przeznaczone są do redukcji średniego ciśnienia gazu ziemnego w przyłączach
domowych:

w starych i nowych instalacjach gazowych,
wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wymiany reduktorów starszego typu lub uszkodzonych.

BUDOWA WYKONANIE

 zwarta konstrukcja
 dwa stopnie redukcji
zawór odcinający
nadciśnieniowy zawór  szybkozamykający na wlocie
 wydmuchowy zawór nadmiarowy
filtr higroskopijny.

MIX-10 – reduktor o rozstawie króćców 133 x 63 mm, układ kątowy, o przepływie nominalnym 10 m3/h,
zamienny z reduktorem typu R-10 (produkcji ELEKTROMETAL SA i FASER),

MIX-25 – reduktor o rozstawie króćców 133 x 63 mm, układ kątowy, o przepływie nominalnym 25 m3/h,
zamienny z reduktorem typu R-25 (prod. FASER). 

ZABEZPIECZENIA

przy przekroczeniu ciśnienia wylotowego
- zadziałanie wydmuchowego zaworu nadmiarowego
- zadziałanie nadciśnieniowego zaworu szybkozamykającego

przy spadku ciśnienia wlotowego lub przy przekroczeniu wydajności
zadziałanie zaworu odcinającego

w przypadku uszkodzenia membrany na II stopniu
wydmuch gazu do atmosfery
zadziałanie zaworu odcinającego

ręczne odcięcie przepływu.

PUNKTY GRANICZNE PRACY
MIX-10G MIX-25G

2,0 kPa 1,3 kPa 2,0 kPa

Ciśnienie zamknięcia zaworu odcinającego 1,3 ± 0,3 0,8 ± 0,3 1,3 ± 0,3

Ciśnienie zamknięcia zaworu szybkozamykającego

działającego przy wzroście ciśnienia wylotowego
4,5 ± 0,5 3,2 ± 0,4 4,5 ± 0,5

Ciśnienie zadziałania wydmuchowego zaworu
upustowego 3,3 ± 0,5 2,2 ± 0,4 3,3 ± 0,5

REDUKTORY CIŚNIENIA GAZU
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Waga 1,5 kg
Gabaryty 154 x 122,5 x 132 mm
Klasa temperaturowa -40ºC +60ºC
Wymiar nominalny DN 15/25
Przyłącze wlotowe G 3/4" kulisto - stożkowe
Przyłącze wylotowe G 11/4" płaskie
Montaż w dowolnej pozycji
Opakowanie w kartonach po 10szt. lub inne na życzenie klienta

WYMIARY MONTAŻOWE

POLE CHARAKTERYSTYK
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