
Szanowni Państwo!

 Mamy przyjemność przekazać Państwu 
katalog podstawowych wyrobów produkowanych 
przez naszą spółkę.
 Wszystkie produkowane przez nas wyroby 
mają staranne wykonanie, estetyczny i nowo-
czesny wygląd, oraz funkcjonalną konstrukcję, 
która może być na życzenie klienta dostosowana 
do jego potrzeb.
Aby sprostać Państwa wymaganiom, doskonalimy 
ciągle nasze umiejętności, rozwijamy potencjał 
naszej spółki, zapewniamy kompetentną kadrę 
kwalifikowanych pracowników. Wszystkie nasze 
działania podporządkowane są wymaganiom 
klienta, Jego zadowoleniu i zaufaniu.
 Oferujemy Państwu wysoką jakość i nie-
zawodność produkowanych wyrobów świad-
czonych usług dzięki stosowanemu Systemowi 
Zapewnienia Jakości w oparciu o międzynarodową 
normę PN-EN ISO-9001:2001.
Spółka   chętnie   podejmie   współpracę  w zakre-
sie produkcji   nietypowych   wyrobów,   przysto-
sowania wyrobów do specjalnych wymagań 
klienta, eliminowania zjawisk niekorzystnych, jak 
kawitacja, nadmierny hałas,szybkie zużywanie się 
elementów, służymy  również radą w  zakresie  
doboru  i eksploatacji urządzeń.
Myślimy, że zaprezentowane w naszej ofercie 
propozycje zaspokoją Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do współpracy!

Reduktor RCP-3
 

Reduktor RCP-3T  
Reduktor RCP-8T  

Reduktory ciśnienia 

Reduktory ciśnienia 

Reduktor RCP-10Reduktor RCP-1

Reduktor RCW-2T Reduktor RCW-3

Regulator RC-5 Regulator RC-5-2 Regulator RC-5-2T Regulator RC-5-2M

Regulatory upustowe

Regulator RCP-10U
(upustowy)

Reduktor RCW-2

Zastosowanie

Dwugniazdowy 
korpus reduktora 
o podwyższonym
współczynniku
przepływu Kv

Reduktor ciśnienia nie
odciążony ciśnienio-
wo, przeznaczony do
instalowania w sie-
ciach pary wodnej,
powietrza,gazów nie-
palnych.Do innych 
mediów po uzgodnie-
niu z producentem

Reduktor RCP-8
odciążony ciśnieniowo,
przeznaczony do insta-
lowania w sieciach 
pary wodnej, 
powietrza,gazów nie-
palnych. Do innych 
mediów po uzgodnie-
niu z producentem

Reduktor RCP-8T
siłownik tłokowy
odciążony ciśnieniowo 
przeznaczony do 
regulacji wyższych
ciśnień, pary wodnej,
powietrza i innych
mediów po uzgodnie-
niu z producentem

Reduktor tłokowy
przeznaczony
do regulacji 
wyższych ciśnień
wody, powietrza 
i gazów niepalnych

Reduktor z łatwą
regulacją nastawy.
Istnieje możliwość
przystosowania
do regulacji
poziomu wody
w zbiorniku, lub
zdalnego 
sterowania

Regulator upustowy
przeznaczony 
do instalowania
w sieciach pary
wodnej, powietrza,
gazów niepalnych.
Do innych mediów
po uzgodnieniu
z producentem

Regulator z siłownikiem 
tłokowym, upustowy 
przeznaczony do 
regulacji wyższych
ciśnień wody, powietrza
i innych mediów po 
uzgodnieniu z produ-
centem

Regulator mieszkowy
przeznaczony do
mediów agresywnych,
dodatków biopaliw.
Używany przez
czołowych prod.
paliw w Polsce
stosowany przy 
nalewaniu paliw. 

Max. ciśnienie
 czynnika

Zakres nastaw
ciśnienia regulowanego

40 bar 40 bar 40 bar 5 bar

 0,15 - 10 bar  0,15 - 10 bar

5 bar 40 bar

16 bar

Średnica zaworu
DN

Utrzymywanie stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora na żądanym poziomie 

Utrzymywanie stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora
na żądanym poziomie 

Regulator upustowy
przeznaczony 
do wody, powietrza
i gazów niepalnych.
Do innych mediów
po uzgodnieniu
z producentem

Reduktor przeznaczony
jest do utrzymywania 
stałej wartości ciśnienia
wody za reduktorem.

Stosowany 
w instalacjach
powietrza
i innych gazów
niepalnych w celu 
zabezpieczenia ich 
przed nadmiernym
wzrostem ciśnienia 

Utrzymywanie stałej wartości ciśnienia przed zaworem reduktora na żądanym poziomie

3/4”- 5/4”
 40 - 50

 0,15 - 10 bar  15  -120 mbar 0,6 - 26 bar  15 - 120 mbar

40 bar

 0,15 - 10 bar  0,15 - 10 bar  0,6 do 26 bar  

 1,0 - 10 bar 

 5,0 do 36 bar 

 5,0 - 37 bar  0,5 - 6,5 bar 

40 bar 26 bar

40  bar 16 bar

65 - 200 15 - 50 15 - 200 15 - 200 15 - 200 15 - 200 15 - 200

20 - 200 20 - 50 80 - 200

Regulator  RRC-1 Regulator RRC-2 Regulator RRC-3 Regulator RRC-4 Regulator RRC-5.1 Regulator RRC-5.2 Zawór  ODM-1 Zawór ODM-2 Zawór odcinający ZO

Max. ciśnienie
 czynnika 25 bar 25 bar 25 bar 25 bar

Średnica zaworu
DN

Regulatory różnicy ciśnień Zawory odmulający Zawory 
odcinające

Regulacja zadanej różnicy ciśnień, stosowany w procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, 
powietrza i innych gazów

Odmulanie i odsalanie kotłów
parowych oraz kotłów utylizacyjnych

Zawór przenaczony
jest do odcinania lub
rozdzielania przepływu
pary wodnej, cieczy
i gazów niepalnych.

Zawór regulatora 
jest otwarty w stanie
normalnym, wzrost
regulowanej różnicy
ciśnień powoduje
zamykanie się 
zaworu

Zawór regulatora jest
zamknięty w stanie
normalnym,wzrost
regulowanej różnicy 
ciśnień powoduje 
otwieranie zaworu

Zastosowanie
Odcinanie,rozdzielanie
przepływu pary

Zawór z napędem 
ręcznym, 
dźwigniowym

Zawór sterowany 
automatycznie 
siłownikiem 
membranowym

Zakres nastaw ciśnienia
 regulowanego 

15 - 200 15-200 65-200 65-200 20-50 50-100 20-50 20-50 3/4-5/4

25 bar 25 bar
40 bar, 

63 i 100 bar
40 bar, 

63 i 100 bar 25 bar

 0,15 do 10 bar 

Reduktor RCU-2
Reduktor RCU-3

3/4”- 1 1/4”

25 bar

 0,2 do 8,0 bar  0,15 do 10 bar  0,15 do 10 bar  0,15 do 10 bar  0,15 do 10 bar  0,15 do 10 bar 

Zawór regulatora
jest otwarty w stanie
normalnym, wzrost
regulowanej różnicy
ciśnień powoduje
Zamykanie się zaworu.
Dwugniazdowy 
korpus regulatora
o podwyższonym
współczynniku
przepływu	 Kv

Zawór regulatora 
jest zamknięty 
w stanie normalnym,
 
powoduje otwieranie
się zaworu. 
Dwugniazdowy 
korpus regulatora
o podwyższonym
współczynniku
przepływu Kv

wzrost różnicy ciśnień

 
przemysłowych 
przy przepływie wody
zimnej i gorącej,
powietrza i innych
gazów

Stosowany w procesach Stosowany
w procesach
przemysłowych 
przy przepływie wody
zimnej i gorącej,
powietrza i innych
gazów. 
Z ogranicznikiem 
przepływu.Montowany
na powrocie instalacji

Reduktor RCP-8

3/4”- 5/4”
 40 - 50

15-200 15-200

Utrzymywanie atmosfery ochronnej w zbiornikach

Stosowany 
w instalacjach 
powietrza i innych
gazów niepalnych
w celu
zabezpieczenia ich 
przed nadmiernym
wzrostem ciśnienia 

Regulator RC-5T

Regulator z siłownikiem 
tłokowym, przeznaczony
do regulacji wyższych 
zakresów ciśnień w sie-
ciach: wody (zasilanie 
kotłów parowych), pary
wodnej. Do innych
mediów po uzgodnieniu 
z producentem

15 - 200

40 bar

 5,0- 36 bar

40 bar 40 bar

 5,0 - 36 bar

Regulator upustowy,
przeznaczony do 
zabezpieczeń
instalacji przed 
nadmiernym
wzrostem ciśnienia.
Stosowany do mediów 
agresywnych.

3/4”- 1 1/4”

22 bar

 0,1 do 8,0 bar

Regulator RC-5-1

Stosowany w instala- 
cjach wody,powietrza 
i gazów niepalnych. 
RCU-3 stosowany 
w instalacjach CO, 
gdzie zabezpiecza 
również przed 
nadmiernym 
wzrostem ciśnienia

Reduktor RCP-3M  
Reduktor RCP-8M  

Reduktor RCP-8M
siłownik mieszkowy
odciążony ciśnieniowo 
przeznaczony do 
regulacji agresywnych
czynników, dodatków
do paliw. 
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Certyfikowany na zgodność z:

PN-EN ISO 9001:2001

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWY

NARZĘDZIOWCY Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl 

ul. Obozowa 23

tel./fax 16 678 30 22, 16 678 44 60

www.reduktory.com.pl

e-mail: np@reduktory.com.pl
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