
 
 
REGULATOR CIŚNIENIA WSTECZNEGO 
/ ZAWÓR NADMIAROWY - BPRV 

 
Utrzymuje stały dopływ próbki do analizatorów 
 
 
 

• Zaprojektow any dla potrzeb poboru 
próbki w  obiektach energetycznych 

 
• Najbardziej efektyw ny sposób na 

zapew nienie stałego przepływ u w  
analizatorach ciągłych 

 
• Mniejsza podatność na blokow anie 

przepływ u w  porów naniu do 
zaw orów  redukcyjnych 

 
• Brak erozji i strat zw iązanych z 

dław ieniem przy normalnej pracy 
 

• Niezaw odny zaw ór bezpieczeństw a 
 
 
 
Regulator ciśnienia w stecznego (BPRV), pracujący w  układzie 

przedstaw ionym na schemacie, utrzymuje stałe ciśnienie ok. 1,4 barg na w locie 
do analizatora. Ciśnienie to jest utrzymyw ane niezależnie od f luktuacji ciśnienia 
źródła lub zmian w  przepływ ie próbki. 

Jeżeli ciśnienie na w ejściu rośnie 
regulator otw iera się i nadmiar próbki 
jest kierow any do odpływ u. Ta część 
próbki może być w ykorzystana do 
analizy laboratoryjnej. 

Urządzenie BPRV spełnia rów nież rolę 
zaw oru bezpieczeństw a w  przypadku 
w ystąpienia nadmiernego w zrostu 
ciśnienia w ejściow ego. 

W układzie przedstaw ionym na 
rysunku redukcja w ysokiego ciśnienia 
jest realizow ana przez reduktor VREL 
lub zaw ór igłow y. Regulator BPRV 
zapew nia precyzyjną kontrolę ciśnienia 
w  przedziale od 0 do 1,4 barg, przy 
czym efekty niedrożności przepływ u są 
zminimalizow ane. 

 
 
 
 

 



 
Zasada działania 
 

Siła nacisku spręży ny  jest rów now ażona przez ciśnienie 
w y stępujące poniżej membrany . Jeżeli ciśnienie w zrasta pow y żej 
1,4 barg membrana podnosi się, co pow oduje z kolei podniesienie 
grzy bka. Stopień przesunięcia grzy bka jest regulow any  przepływem 
nadmiarow ej ilości próbki. W ten sposób utrzy my w ane jest stałe 
ciśnienie po stronie w ejściow ej regulatora. 
 

W normalny m try bie pracy  zaw sze pow inien w y stępow ać pewien 
przepły w  nadmiarow y . Przepły w  ten rośnie przy  w zroście ciśnienia 
źródła, a maleje przy  spadku ciśnienia źródła. 

 
 
 

Regulator BPRV posiada bardziej płaską charaktery sty kę odpow iedzi niż standardow y  regulator ciśnienia 
w stecznego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Regulator BPRV może rów nież funkcjonow ać jako niezaw odny  zaw ór bezpieczeństw a. Przepustow ość 
nadmiarow a jest znacznie w iększa od stosow anej w  trady cy jny ch zaw orach bezpieczeństw a 1/4” . Poza tym 
regulator BPRV znajduje się w  ciągłej pracy  i jakakolw iek niespraw ność jest naty chmiast w idoczna. Dla 
porów nania, w  trady cy jny m zaw orze bezpieczeństw a może w y stąpić usterka, która ujaw nia się dopiero w  
momencie potrzeby  zadziałania. 
 
 
SPECYFIKACJA 
 

Model:  BPRVa-20 
Numer katalogowy:  7-00868A 
Ciśnienie regulowane:  ok. 1,4 barg w  normalnych w arunkach pracy (dostępne są 

w ersje dla w yższych ciśnień) 
Przyłącza:  1/4” NPT 
Temperatura otoczenia:  -40 do +74°C 
Wykonanie obudowy i dyszy:  stal nierdzew na 316SS 
Wykonanie membrany:  Viton 
Masa:  1 kg 
Przepustowość nadmiarowa:  7,6 l/min przy ciśnieniu 0,7 bar pow yżej ciśnienia 

zadanego 
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Przepływ wody (cm3/min) 

 
ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław 
tel.: +48 71 332 98 00, fax : +48 71 332 98 30 
www.technopomiar.pl , info@technopomiar.pl 


