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Trójdrogowy regulator przepływu

typ UDUN 6

OPIS DZIA£ANIA

Trójdrogowe regulatory znajduj¹ zastosowanie tam gdzie
wymagane jest utrzymanie sta³ego natê¿enia przep³ywu,
niezale¿nie od jego wahañ na zasilaniu (pompie).

ZASTOSOWANIE

                                        NG 6                  29 MPa                45 dm3/min

Regulatory trójdrogowe sk³adaj¹ siê z dwóch elementarnych zaworów: d³awi¹cego i ró¿nicowego. S¹ one po³¹czone równo-
legle w odró¿nieniu od regulatorów dwudrogowych. Strumieñ doprowadzany do regulatora podzielony jest na strumieñ
roboczy i strumieñ resztkowy odprowadzany przez szczelinê zaworu ró¿nicowego na zbiornik.
Strumieñ doprowadzony jest do kana³u  P (1). Przejœcie strumienia roboczego przez dyszê 1 jest wywo³anie ró¿nic¹ ciœnienia
nastawionego sprê¿yn¹ 2. Skok ciœnienia (natê¿enia) na zasilaniu (kana³ P(1)) lub odbiorniku (kana³ A(3)) powoduje przesuniê-
cie t³oczka 3 w tulejce 4 do nowego po³o¿enia równowagi. W takim po³o¿eniu t³oczek 3 zaworu ró¿nicowego odprowadza
nadmiar oleju do zbiornika przez kana³ B(2) utrzymuj¹c sta³y przep³yw A(3).

do 31,5 MPa 
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WYMIARY GABARYTOWE

DANE TECHNICZNE

poz.1 O-ring 15,6 x 1,8
poz.2 O-ring 18 x 2,65
poz.3 O-ring 15 x 1,8

azcoborzceiC ynlarenimjelO

yzceicanlanimonćśokpeL mm73 2 K823ezrutarepmetws/

icśokpelserkaZ mm083od8,2 2 s/

)ukinroibzwyzceic(ycarparutarepmetanlamytpO K823od313

yzceicyrutarepmetserkaZ K343od342

eineinśicenlamyskaM aPM92

eineinśicenlanimoN aPM92

wyłpezrpynawolugerynlamyskaM md23 3 nim/

wyłpezrpynawolugerynlaminiM md5,5 3 nim/

yzceicajcartlifanagamyW mµ61

yzceicajcartlifanacelaZ mµ01

asaM gk52,0

31,5  MPa 

31,5  MPa 
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WYMIARY GNIAZDA PRZY£¥CZENIOWEGO
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CHARAKTERYSTYKI przy  != 41 mm2/s w temperaturze  323 K

Charakterystyka przep³ywu regulowanego

SYMBOL GRAFICZNY
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UDUN 6 *02 2M1

SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie na zawór (wg zakodowanego w sposób jak ni¿ej symbolu) nale¿y kierowaæ na adres producenta.

Przyk³ad oznaczenia:
UDUN6-02/M1-20- 2

Rodzaj przy³¹cza
Gniazdo M22 x 1,5 = M1

Zakres regulacji
5,5 - 12 dm3 / min = 10
11 - 22 dm3 / min = 20
15 - 32 dm3 / min = 30

Numer serii
02 = 02

(02 - 09) = niezmienne wymiary przy³¹cza i zabudowy

Ewentualne dodatkowe wymagania okreœlone w sposób opisowy
(do uzgodnienia z producentem)

Rodzaj uszczelnienia
- gumowe = bez oznaczenia
- vitonowe = V

Symbol zaworu

Rodzaj nastawy
- œruba ampolowa = 2

Numer serii  konstrukcyjnej                                               

(02-09) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy          = 0X 

seria 02                                                               = 02  
 

Rodzaj elementu nastawczego 

  

 śruba nastawcza z gniazdem sześciokątnym                   = 2  

Rodzaj uszczelnienia 

NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)  = bez oznaczenia 

FKM  (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)             = V   
 

UWAGA: 

Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania dostępne w krótkim 

terminie dostawy.  

 

Przykład zamówienia:  UDUN6 - 02/M1 - 20 - 2
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PONAR Wadowice S.A. 
ul. Wojska Polskiego 29 
34-100 Wadowice 
tel. +48 33 488 21 00 
fax.+48 33 488 21 03 
www.ponar-wadowice.pl


