
• Zawór utrzymuje sta∏y poziom wody w zbiorniku i zapo-
biega jego przelaniu przy pomocy zaworu pilotowego 

• Utrzymuje zwierciad∏o wody na wzgl´dnie sta∏ym pozio-
mie (do kilku centymetrów od wymaganego poziomu).

• Zawór powinien byç stosowany w przypadku, gdy
ciÊnienie zasilania jest przynajmniej o 1 bar wy˝sze od
ciÊnienia statycznego w wype∏nionym zbiorniku.

• Wyposa˝ony w funkcj´ zaworu zwrotnego zamyka si´
w przypadku wystàpienia przep∏ywu zwrotnego
(C201C).
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Budowa i instalacja Nastawa zaworu:
od 0,40 do 1,38 bar
od 1,38 do 2,75 bar
od 2,07 do 5,5 bar

Instalacja:
- zalecany jest monta˝ filtra
siatkowego przed zaworem
- monta˝ poziomy: pokrywa
skierowana ku górze, zawór
odchylony max. 45° 
- monta˝ pionowy: dost´pny
jako opcja

Inne wykonania:
- C201S, C201DS, C201M,
C221, C221C, C221S

Nape∏nianie zbiornika
od do∏u:
Brak po∏àczenia pilot -
zbiornik.
W momencie wystàpie-
nia rozbioru zwierciad∏o
wody obni˝a si´ pilot O
zaczyna otwieraç si´.
Komora nad membranà
zaworu A opró˝nia si´
zawór uchyla si´ (zgod-
nie ze stopniem otwar-
cia pilota).

Nape∏nianie zbiorni-
ka od do∏u:
Brak po∏àczenia pilot -
zbiornik.
Kiedy zwierciad∏o wo-
dy osiàgnie maksy-
malnà wysokoÊç
zawór pilotowy zamy-
ka si´. CiÊnienie
nap∏ywu dzia∏a na
membran´ zaworu A,
który zamyka si´.

Nr Opis Materia∏y
A Zawór g∏ówny ˚eliwo szare
B Zawór odcinajàcy nap∏ywu Mosiàdz niklowany
B1 Zawór odcinajàcy odp∏ywu Mosiàdz niklowany
C Wskaênik po∏o˝enia z odpowietrzeniem Stal nierdzewna - mosiàdz
D Zawór odcinajàcy Mosiàdz niklowany
G Filtr Mosiàdz
H Kryza lub zawór iglicowy Stal nierdzewna lub mosiàdz
I Regulator przep∏ywu Mosiàdz
O Zawór pilotowy C201 Mosiàdz - stal nierdzewna - bràz
1 Zawór odcinajàcy na obejÊciu
3 ¸àcznik amortyzacyjny
2a Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
2b Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
4 Filtr
6 Zawór zwrotny na obejÊciu




