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Installation

1. Stäng för inloppstrycket
2. Använd filternyckeln (4) och ta bort proppen (A)
3. Installera del A med filtret och dra åt filternyckeln (4)
4. Skruva loss propp B med filternyckeln (4)
5. Montera del B i anslutningen och dra åt med huven (2)
6. Ställ in det önskade trycket genom att vrida på ratten. 
 Vrid medurs för att öka trycket och moturs för att sänka trycket.

Delar

1. Tryckregulator märkt med bokstaven B bakom skalan och motsvarande B på 
 gänganslutningen på ventilhuset.
2. Huv som dels används som ett skydd och dels som en nyckel för att montera och   
 demontera tryckregulatorn.
3. Filter märkt med bokstaven A och motsvarande A på gänganslutningen på ventilhu-  
 set. Filtret är också märkt med uppmaningen ”Open for cleaning”.
4. Filternyckel för att montera och demontera filtret.
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3. Filter
4. Filternyckel



7. Sätt tillbaka huven (2) genom att trycka tills det hörs ett klick
8. Öppna för inkommande tryck
9. Använd magnetventilen

B

Det tar några sekunder för Aquanet tryckregulator att börja arbeta. Vid lågt inställt tryck 
(mindre än 1 bar) kan det ta upp till 2 minuter.
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Klick

1. Tryckregulator
2. Huv

Strypratt
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Fininställning

Justera under drift genom att ta av huven (2) och justera på skalan. Kontrollera trycket efter 
magnetventilen genom att anävnda insticksmanometer eller på separat monterad manometer.

OBS!

Alla delar tätas med o-ringar så annan gängtätning är onödig!
- - -

Skalan visar både bar (vit) och psi (svart)!

Vrid justerratten sakta för bästa precision
OBS! Tryckregulatorn är förinställd på 2 bar.

Data

Tryckregleringsområde: 0,7 - 4,5 bar
Minsta flöde genom magnetventilen: 1 m³/h

Inloppstrycket måste vara minst 0,5 bar över det reglerade utgångstrycket.

Skötsel

Filtret (A) måste rengöras regelbundet
1. Stäng inloppstrycket
2. Ta bort filtret med hjälp av filternyckeln (4)
3. Rengör filtret
4. Återmontera filtret
5. Öppna inloppstrycket

Rengör

Tunnväggiga droppslangar

1. Sänk trycket med strypratten till det rekommenderade maxtrycket.
2. Ställ sedan tryckregulatorn på det rekommenderade arbetstrycket.


