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

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

• Zalecany jest monta˝ na poziomie dna zbiornika lub w
jego pobli˝u.
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HPoziom wody w zbior-
niku jest niski a zawór
p∏ywakowy S w pe∏ni
otwarty. Zawór g∏ów-
ny A otwiera si´ i
zasila zbiornik. Sto-
pieƒ otwarcia zaworu
g∏ównego A odpo-
wiada stopniowi
otwarcia zaworu ste-
rujàcego S. 
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Budowa i instalacja Nastawa zaworu:
- Regulacja poziomu w zakre-
sie kilku centymetrów
- Ró˝nica poziomów: 15 cm

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

Uwaga:
- Rurka impulsowa DN10/12mm
∏àczàca obwód pilotowy z
p∏ywakiem nie jest dostarc-
zana z zaworem.

Inne wykonania:
- C702

Poziom wody w zbior-
niku podnosi si´,
zawór p∏ywakowy
zamyka si´. CiÊnienie
w komorze nad mem-
branà zaworu g∏ów-
nego A wzrasta i
powoduje jego zamy-
kanie. Gdy lustro
wody osiàgnie mak-
symalny poziom
zawór g∏ówny zamk-
nie si´ ca∏kowicie.

Nr Opis Materia∏y
A Zawór g∏ówny ˚eliwo szare
B Zawór odcinajàcy nap∏ywu Mosiàdz niklowany
C Wskaênik po∏o˝enia z odpowietrzeniem Stal nierdzewna - mosiàdz
D Zawór odcinajàcy Mosiàdz niklowany
E1 Zawór odcinajàcy zaworu pilotowego C701 Mosiàdz niklowany
G Filtr Mosiàdz
H Kryza lub zawór iglicowy Stal nierdzewna lub mosiàdz
I Regulator przep∏ywu Mosiàdz
S Zawór p∏ywakowy C701 Bràz - stal nierdzewna - miedê
1 Zawór odcinajàcy na obejÊciu
2a Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
2b Zawór odcinajàcy na rurociàgu g∏ównym
3 ¸àcznik amortyzacyjny
4 Filtr
6 Zawór zwrotny na obejÊciu




