
• Eliminuje skutki fali uderzeniowej podwy˝szonego
ciÊnienia wywo∏anej nag∏ym zatrzymaniem pompy,
zamkni´ciem zasuwy lub zaworu zwrotnego.

• Montowany na rurociàgu bocznikowym, zapobiega
skutkom uderzenia hydraulicznego poprzez upust wody
z g∏ównego przewodu do kanalizacji lub zbiornika.
Zawór otwiera si´ reagujàc na spadek ciÊnienia
wyst´pujàcy w pierwszym momencie po zatrzymaniu
pompy oraz na wzrost ciÊnienia wraz z nadejÊciem fali
uderzeniowej umo˝liwiajàc jej roz∏adowanie (je˝eli uder-
zenie nie zostanie wyt∏umione ju˝ w pierwszej fazie).
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Zasada dzia∏ania
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W pierwszej fazie
uderzenia, kiedy ci-
Ênienie spada poni˝ej
nastawy pilot N otwie-
ra si´, woda wyp∏ywa
z komory nad mem-
branà zaworu g∏ów-
nego do akumulatora
AC. 
Zawór g∏ówny otwiera
si´ i nast´puje zrzut
wody.
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Budowa i instalacja Nastawa zaworu:
od 0,40 do 2,41 bar
od 1,72 do 8,60 bar
od 6,89 do 17,2 bar
od 13,78 do 27,57 bar

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

Inne wykonania:
- C502, C503
- uszczelki i membrana FKM
(Viton)

Woda przep∏ywa z aku-
mulatora AC do komory
nad membranà, zawór
A i pilot N zamykajà si´.
Je˝eli iloÊç zrzuconej
wody nie jest wystarc-
zajàca do unikni´cia
uderzenia hydraulicz-
nego pilot Q zareaguje
na wzrost ciÊnienia po-
wy˝ej nastawy i spowo-
duje otwarcie zaworu
g∏ównego A.

Nr Opis Materia∏y
A Zawór g∏ówny ˚eliwo szare
AC Akumulator Stal, guma
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
E Zawór odcinajàcy zaworu pilotowego C108 Mosiàdz niklowany
G Filtr Mosiàdz
H Kryza lub zawór iglicowy Stal nierdzewna lub mosiàdz
I Regulator przep∏ywu Mosiàdz
N Zawór pilotowy C108 Mosiàdz - stal nierdzewna - bràz
Q Zawór pilotowy C301 Mosiàdz - stal nierdzewna - bràz
1 Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
3 ¸àcznik amortyzacyjny
2a Zawór odcinajàcy na obejÊciu
2b Zawór odcinajàcy na obejÊciu
4 Filtr
5 Zawór odpowietrzajàcy
6 Zawór zwrotny za pompà




