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Idealne ciśnienie w każdej aplikacji



Regulatory ciśnienia chronią rury, armaturę i urządzenia przed 
uszkodzeniem spowodowanym nadmiernym ciśnieniem wody 
w domach, budynkach, przemyśle i systemach zaopatrzenia 
w wodę. Niezależnie od tego, jak wysokie jest ciśnienie lub jego 
wahania, mamy odpowiednie rozwiązanie.

Szczególnie w nocy, gdy niski pobór wody zwiększa ciśnienie 
lub gdy dochodzi do skoków ciśnienia, podłączone urządzenia 
domowe są poddawane wysokim obciążeniom. Niezawodny 
regulator ciśnienia chroni instalacje wodne przed potencjalnym 
uszkodzeniem. 
W 1939 roku Heinrich Braukmann zarejestrował zawór 
redukcji ciśnienia jako model prototypowy. Był pionierem 
technologii redukcji ciśnienia. W oparciu o pierwszą generację 
regulatorów ciśnienia następował ciągły rozwój. Od 1980 roku 
Braukmann należy do Resideo – firmy wydzielonej w 2018 roku 
z Honeywell, do której należy też marka Honeywell Home. 
Firma zawsze koncentrowała się na spełnianiu technicznych 
wymaganiach użytkowników poprzez ciągłe innowacje.

Firma ustanawiała również nowe normy środowiskowe, 
na przykład rozszerzając surowe wymagania dotyczące 
zawartości ołowiu dla materiałów mających kontakt z wodą 
pitną, wprowadzając pierwszy bezołowiowy regulator ciśnienia 
na rynku.



Konieczność stosowania regulatorów ciśnienia
Aby instalacja wody pitnej mogła być użytkowana niezawodnie i komfortowo w sposób oszczędzający zasoby naturalne, musi 
być eksploatowana przy ciśnieniu wody odpowiednim dla danej instalacji. Przedsiębiorstwa wodociągowe dostosowują ciśnienie 
w sieci do lokalnych uwarunkowaniach topograficznych. Oznacza to, że w sieci wodociągowej może istnieć ciśnienie do 10 bar, 
a w niektórych przypadkach nawet więcej. Nadmierne ciśnienie wody może powodować uszkodzenia instalacji wewnętrznych, 
a także przyczyniać się do „głośnej” i nieekonomicznej pracy instalacji. Komfort użytkowania maleje również w przypadku, gdy 
system poddawany jest ciągłym zmianom ciśnienia roboczego.
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WAHANIA CIŚNIENIA W SIECI ZASILAJĄCEJ ZALEŻNIE OD PORY DNIA

WYMAGANIA NORMATYWNE
Poniżej przedstawiono normy dotyczące wahań 
i kompensacji ciśnienia:

EN 1567
Norma określa wymagania i procedury badań dla 
reduktorów ciśnienia oraz ich kombinacji.

EN 1717
Instalacje wody pitnej muszą być eksploatowane zgodnie 
z ogólnie przyjętym standardem technicznym.

EN 806
EN 806-2 sec. 10.1: Urządzenia do kontroli ciśnienia, takie 
jak zawory redukujące ciśnienie, powinny być tak dobrane, 
aby zabezpieczać instalacje ciepłej i zimnej wody przed 
uszkodzeniem.

EN 806-2 sec. 15.2.2: Redukcja ciśnienia
Należy zamontować reduktor ciśnienia, jeśli maksymalne 
ciśnienie zasilania lub ciśnienie robocze za zestawem 
podnoszenia ciśnienia może przekroczyć najwyższe 
dopuszczalne ciśnienie pracy urządzeń, armatury i innych 
elementów instalacji.

EN 806-2 sec. 16.1: Zastosowanie reduktorów ciśnienia 
może być konieczne:
•  jeżeli ciśnienie statyczne w punktach poboru przekracza 

500 kPa
•  w celu ograniczenia ciśnienia roboczego w przewodzie 

przesyłowym
•  jeżeli ciśnienie statyczne przed zaworem przekracza 75% 

jego wartości progowej
•  jeśli wymagane są strefy ciśnieniowe



Korzyści w skrócie

Ochrona Systemu

Kompensacja wahań ciśnienia

Wzrost wydajności instalacji

Oszczędność wody

Nadmierne ciśnienie wody może powodować uszkodzenia 
instalacji domowych, a także prowadzi do nieekonomicznej 
eksploatacji z powodu niepotrzebnego zużycia wody. 

W celu ochrony instalacji konieczna jest redukcja ciśnienia, 
zwłaszcza gdy sieć wodociągowa jest stale lub sporadycznie 
(np. w nocy podczas minimalnego poboru) eksploatowana 
przy ciśnieniu większym niż 5 bar. Regulatory ciśnienia 
chronią instalacje domowe, ponieważ nie przenoszą żadnych 
wahań ciśnienia ani uderzeń hydraulicznych.

Regulatory ciśnienia są konieczne nie tylko wtedy, gdy może 
dojść do uszkodzenia instalacji wewnętrznych z powodu 
nadmiernego ciśnienia ale również ze względu na nasze 
bezpieczeństwo. Na przykład, ciśnienie wody 9 bar jest 
przydatne do mycia ciśnieniowego, ale to samo ciśnienie pod 
prysznicem jest już niebezpieczne. 

Ponadto: Woda w drodze do baterii przepływa przez szereg 
kolanek, przewężeń; powstają wibracje wody, wibracje 
mechaniczne i wreszcie słyszalny dźwięk. Dzięki redukcji 
ciśnienia zapewniona jest również ochrona przed hałasem.

Pozytywnym efektem ubocznym redukcji ciśnienia jest 
oszczędność wody.

Na przykład, jeśli prysznic lub mycie rąk trwa zawsze mniej 
więcej tyle samo czasu, przepływ wody jest tym większy, 
im wyższe jest ciśnienie wody, jakiemu poddawana jest 
armatura. Jeśli zużycie wody na osobę wynosi ok. 140 litrów 
dziennie przy ciśnieniu roboczym 6 bar, to przy ciśnieniu 
roboczym 3 bar potrzeba tylko 99 litrów na osobę na dobę.

ZUŻYCIE WODY

Dziennie Rocznie

6 bar 140 l 200 m³

4 bar 113 l 162 m³

3 bar 99 l 142 m³



Regulacja ciśnienia wody

Sprężyna regulacyjna

Filtr chroniący  
przed hałasem

Membrana

Kołpak sprężyny  
do nastawy ciśnienia

CIŚNIENIE WLOTOWE

CIŚNIENIE WYLOTOWE

Dysk zaworu

Gniazdo zaworu

Tuleja regulacyjna 
z mechanizmem 
kompensacyjnym

Regulatory ciśnienia działają na zasadzie równowagi sił. Siła oddziaływania membrany jest przeciwstawna do siły oddziaływania 
sprężyny regulacyjnej. W przypadku spadku ciśnienia wylotowego, siła sprężyny, która jest aktualnie większa, otwiera przepływ 
przez zawór. Ciśnienie po stronie wylotowej ponownie wzrasta, aż do osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy siłą membrany 
i sprężyny.



Nasze doświadczenie

Woda pitna jest jednym z najważniejszych zasobów 
naszego świata i od wielu lat stanowi obszar naszej 
specjalizacji. Widać to we wszystkich urządzeniach 
stosowanych w instalacjach wewnętrznych, 
przemysłowych i na sieci wodociągowej. Obejmuje 
to również sprawdzone rozwiązania w zakresie 
regulatorów ciśnienia marki Resideo Braukmann.

Oferujemy naszym klientom optymalne i niezawodne 
rozwiązania. Nasze produkty są zgodne z normami 
i bardzo wydajne, a przy tym wymagają bardzo 
niewielkich nakładów na konserwację.

Czujemy się zobowiązani do ochrony i zachowania 
cennych zasobów wody pitnej. Dlatego 
opracowaliśmy produkty bezołowiowe, które oprócz 
sprawdzonej i niezawodnej funkcjonalności, chronią 
również zdrowie i środowisko.

Sprawdzone i certyfikowane 
– nasze produkty spełniają 
krajowe i międzynarodowe 
standardy produktów 
higienicznych

Duża wydajność – niskie 
koszty utrzymania

Zadane ciśnienie wylotowe 
pozostaje stałe pomimo 
dużych wahań w poborze 
wody

Oszczędność wody  
dzięki redukcji ciśnienia

Koncepcja obsługi i serwisu
 
Zoptymalizowana koncepcja obsługi i serwisu, która gwarantuje wysoki stopień trwałości i łatwość 
konserwacji. Obniżenie ciśnienia roboczego i utrzymanie go na stałym poziomie minimalizuje niepożądane 
odgłosy wewnątrz instalacji. 
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Regulatory ciśnienia Braukmann 
Właściwe rozwiązanie do różnych zastosowań

D05FT
•  Szczególnie nadaje się do zastosowań 

w wysokich temperaturach do maks. 95°C 
(woda miękka, krótkotrwale)

•  Wymienna wkładka zaworowa

D06FI
•  Odpowiedni zwłaszcza do stosowania 

z agresywnymi mediami
•  Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej
•  Nadaje się do wody uzdatnionej

D06F
•  Klasyczny – zainstalowany  

w milionach instalacji
•  Stałe ciśnienie wylotowe pomimo wahań 

ciśnienia wlotowego

D06F – LFA
•  Niezawodny regulator ciśnienia wykonany 

z materiału bezołowiowego
•  Zapewnia ochronę naturalnych zasobów 

wody pitnej
•  Solidna ochrona zdrowia i środowiska



D16
•  Regulator ciśnienia z przyłączem  

kołnierzowym dla małych średnic rur
•  Korpus z czerwonego brązu
•  Odpowiedni zwłaszcza do zastosowań w przemyśle

D22
•  Szczególnie polecany dla instalacji 

sprężonego powietrza w przemyśle 
i budynkach komercyjnych

•  Kompaktowy i lekki reduktor ciśnienia 
z zaworem jednogniazdowym z tłokiem 
odciążonym

D15S / D15SN / D15SH
•  Łatwa konserwacja dzięki koncepcji cartridge’a
•  Szeroki zakres przepływu i ochrona antykorozyjna
•  Dostępny również w wersji niskociśnieniowej 

D15SN i wysokociśnieniowej D15SH  
do zastosowań specjalnych.

DR300
•  Duży zakres nastawy ciśnienia
•  Odpowiedni do niskich przepływów
•  Ułatwiony serwis



Regulatory ciśnienia Braukmann 
Parametry Techniczne

D06F D06F-LFA D06FI D05FT D22 D15S D15SN D15SH D16 DR300

SKALA NASTAWCZA

PRZYŁĄCZE 
NOMINALNE

½" – 2" ½" – 2" ½" – 2" ½" – 2" ¼" – 2" DN 50 – 200 DN 50 – 100 DN 50 – 100 DN 50 – 250

CIŚNIENIE 
NOMINALNE

PN 16 / PN 25 PN 16 PN 16 / PN 25 PN 16 PN 40 PN 16 PN 16 PN 25 PN 25 PN 16 / PN 25

ZAKRES NASTAWY 
CIŚNIENIA

1,5 – 6 bar 1,5 – 6 bar 1,5 – 6 bar 1,5 – 6 bar 1,0 – 10 bar 1,5 – 7.5 bar 0,5 – 2 bar 3,0 – 10 bar 1,5 – 12 bar 3,0 – 19 bar

MAKS. 
TEMPERATURA WODY

40°C / 70°C1) 40°C 40°C / 70°C1) 80°C / 95°C2) 70°C 65°C 65°C 65°C 70°C 80°C

MATERIAŁ KORPUSU Mosiądz DZR Mosiądz bezołowiowy Stal nierdzewna Mosiądz DZR Mosiądz
Żeliwo sferoidalne  

z powłoką 
poliamidową

Żeliwo sferoidalne  
z powłoką 

poliamidową

Żeliwo sferoidalne  
z powłoką 

poliamidową
Czerwony brąz

Żeliwo sferoidalne  
z powłoką 

poliamidową

DVGW

DOMY

BUDYNKI

PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWE

PRZEMYSŁ

MOSIĄDZ 
BEZOŁOWIOWY

1) dostępne wersje: D06F(I)-..A do zimnej wody i D06F(I)-..B do ciepłej wody
2) woda miękka, krótkotrwale



D06F D06F-LFA D06FI D05FT D22 D15S D15SN D15SH D16 DR300
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Resideo oferuje szeroką gamę produktów zapewniających komfort, bezpieczeństwo i czystą wodę w Twoim domu.

Produkty i rozwiązania Resideo  
dla całego domu

Nasze produkty, uznawane za jedne z najlepszych na świecie, są wykorzystywane w 150 milionach domów na całym świecie, 
przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i wydajności energetycznej.

Zawory Braukmann 
Rozwiązania dla wody pitnej są cennym uzupełnieniem infrastruktury domowej w zakresie uzdatniania wody i bezpieczeństwa.

Nasze marki i rodziny produktów

Resideo, należąca wcześniej do Honeywell, a następnie 
wydzielona jako samodzielny podmiot, jest pionierem 
kolejnych inteligentnych technologii dla domu, które pomogą 
Ci poczuć się komfortowo, bezpiecznie i pewnie. Markę 
Honeywell Home wybrało 5,6 mln klientów. Honeywell Home 

to marka innowacyjna, której produkty mają wieloletnią 
tradycję. Oferując zawory Resideo Braukmann i asortyment 
Honeywell Home, proponujemy naszym klientom idealne 
produkty i rozwiązania odpowiadające ich obecnym i przyszłym 
potrzebom.

Nowa globalna firma o 130-letniej tradycji 
w innowacjach
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