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1 – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ    1 – GENERAL AND SAFETY  INFORMATION 
 
 
 
 

  

A) Преди инсталиране на вентила свалете 
предпазните пластмасови капачки на фланците. 

 A) Before installing valve, remove plastic covers placed 
on flanges or connection ends. 

   
B) Преди инсталиране се уверете, че вентилът е 
с необходимия обхват на регулиране. 

 B) Before installing valve, check that the spring 
pressure range is as required. 

   
C) Внимание! Когато вентилът се пуска или е в 
експлоатация не го докосвайте понеже може да 
горещ ако се използва за флуиди с висока 
температура. 

 C) Warning! When a valve is started, or during working 
operation, do not touch its body because it may 
conduct heat if the used fluid is at high temperature. 

   
D) Внимание! Преди извършване на дейности по 
поддръжка се уверете че вентилът не е горещ 
или под налягане. 

 D) Warning! Before starting maintenance be sure that 
the valve is not pressurized or hot. 

   
E) Не отстранявайте табелката от вентила – 
на нея е нанесен серийния номер. Винаги 
посочвайте този номер при поръчка на резервни 
части или запитване за профилактика.  

 E) Do not remove description plate attacched to valve 
yoke: valve serial number is stamped on it. 
Always refer to such number when ordering spare parts 
or for servicing. 

   
Не спазването на общите правила за безопасност 
и инструкциите за инсталация може: 
 

• Да застраши живота или здравето на 
ползвателя или други хора 

• Да повреди вентила или друго оборудване 
• Да наруши ефективната работа на вентила 

 In the event of non-observance of the general rules, 
safety informations and of the installation instructions, 
this may: 
• Cause danger to life and limb of the user or third 

party 
• Damage the valves and other property belonging 

to the owner 
• Endanger the efficient functioning of the valves 

   
2 – ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ  2 - INSTALLATION INSTRUCTONS 
   
Настоящата инструкция, заедно с приложената 
схема №VR100, се отнася за инсталацията на 
регулатор на налягане, модели RP13 и RP300. 

 The following instructions, with reference to the installa-
tion sketch n° VR 100, cover the plant installation of  
type RP13/RP300 self-acting pressure reducing valve: 

   
Преди инсталирането на вентила почистете 
добре тръбите с помощта на сгъстен въздух, 
вода или друг флуид, подходящ за продухване, от 
шлака и други частици, които могат да повредят 
уплътнителната повърхност. 

 Before installing the valve, clean pipes accurately with 
compressed air, water or other suitable blowing fluids 
to eliminate foreign matters, slag or debris wich may 
demage the seal surfaces of valve. 

   
Когато инсталирате вентила се уверете че 
посоката, отбелязана на тялото, съвпада с 
посоката на движение на флуида. 
Препоръчително е монтирането на  “Y”-образен 
филтър, модел FY16 или FY40 (реф.№34) преди 
вентила. 

 When installing the valve, ensure the direction arrow 
printed on its body is in the same direction as the pipe         
fluid. Compatibly with the valve diameter, it’s however  
raccomended to install a “Y” filter type FY 16 or FY 40 
(ref. 34) upstream of the valve. 

   
Инсталирайте вентила с актуатор разположен  
вертикално надолу когато се използва за пара. 
При приложение за течности, въздух и не 
агресивни газове, вентилът може да бъде 
инсталиран с актуатора от долната или от 
горната страна. 

 Install the valve vertically with diaphragm actuator 
downwards when it is used for steam service, while 
when it is used for liquid, air or non corrosive gases 
services, the valve can be installed either with 
diaphragm actuator upwards or downwards. 

   
ВНИМАНИЕ Не е допустимо 
прилагането външни усилия върху 
вентила. При инсталиране да се 
вземат мерки за избягване на външно 
натоварване. 

 WARNING External loads cannot be 
applied to the valve. The installer must 
take appropriate special measures to 
protect the valve from external stress. 
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!!   ВНИМАНИЕ ! !!   WARNING !  

! ! ! ! 



 
 

2.1 - СВЪРЗВАНЕ  2.1 - INSTALLATION IN THE PLANT 
   
Когато вентилът са използва за пара е 
необходимо да се осигури водна бариера между 
парата и гумената мембрана на актуатора, като 
за целта задължително се монтира кондензно 
гърне между сигнала от изходната тръба (на 
разстояние от поне 1 метър след вентила) и 
актуатора: 

 When the valve is used for steam service a water 
barrier must be realized between the steam and the 
rubber diaphragm,  therefore  a  condensation  pot  (ref. 
32) must be always installed between the outlet 
impulse (located in the middle of downstream pipe a 1 
meter of distance far from the outlet flange of the valve) 
and the diaphragm actuator : 

   
- Свържете изходното налягяне към кондензното 
гърне (реф.№А) с помощта на медна или 
стоманена тръба. 

 - Connect the outlet impulse to the screwed connection 
(ref. A) of condesation pot by means of copper or steel 
tube. 

   
- Свържете кондензното гърне (реф.№В) с 
актуатора (реф.№33) с помощта на медна или 
стоманена тръба, без да включвате кран във 
веригата. 

 - Connect the screwed connection (ref. B) of 
condensation pot  to the screwed connection (ref. 33) 
of  the diaphragm actuator by means of copper or steel 
tube without any isolating valve. 

   
- Използвайте горния отвор (реф.№С) за да 
запълните с вода (приблизително до половината) 
кондензното гърне (реф.№32), като едновременно 
обезвъздушите актуатора през пробката 
(реф.№2) 

  - Use the screwed connection (ref. C) to put water into 
the condensation pot (ref. 32), opening the airvent  (ref. 
2) of the diaphragm actuator during the filling operation. 

   
- Затворете пробката (реф.2) на актуатора.  - Close the airvent (ref. 2) of the diaphragm actuator. 
   
- Затворете горния отвор (реф.№С) на 
кондензното гърне с подходяща тапа, която е 
включена в комплекта (комплект за пара). 

 - Close the screwed connection (ref. C) of the 
condensation pot, by means of the suitable plug 
included  into the mounting kit for steam (code KIT). 

   
ИЛИ  OR 
   
Когато вентилът се използва за вода, въздух или 
неагресивни газове, просто свържете налягането 
от изхода (от тръбата след вентила) към 
актуатора (реф.№33) с помощта на медна или 
стомнена тръба, без да включвате кран във 
веригата : 

 When the valve is used for liquid, air or non corrosive 
gases service, simply connect the outlet impulse 
(located on downstream pipe) to the screwed 
connection (ref. 33) of the diaphragm actuator by 
means of copper or steel tube and without any isolating 
valve : 

   
- Убедете се, че пробката (реф.№2) на актуатора 
е затворена след обезвъздушаването му (в случай 
на работа с течни флуиди) 

 - Make sure the air vent (ref. 2) of the diaphragm 
actuator is closed after air draining operation of 
diaphragm actuator itself (for liquid application). 

   
Препоръчително е използването на байпасни 
кранове (реф.№34) за случаите на профилактика 
на вентила при напрекъсната работа на 
инсталацията. 

 If continuous operation of the plant is required even 
during maintenance or replacement of the valve, it is 
recommended a proper by-pass (ref. 34) with 
appropriate isolating valves  (ref.34). 

   
Препоръчително е монтирането на манометри 
(реф.№36) преди и след вентила. 

 It is recommended that a pressure gauge (ref. 36) be 
installed always upstream and downstream of the 
valve. 

   
Необходимо е монтирането на предпазен клапан 
(реф.№37) за да се изпълнят изискванията за 
сигурност според  директива PED 97/23/CE.  

 A safety valv PED 97/23/CEe (ref. 37) must be fitted to 
meet safety requirements. 
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2.2 – ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  2.2 - START - UP 
   
След като вентилът е монтиран и обратната 
връзка е правилно осъществена, пускането в 
експлоатация е както следва: 

 When the valve is installed and all connections are 
properly made, it is brought into operation as follow : 

   
За вентили с актуатор от долната страна 
(приложение: пара) 

 For valves with diaphragm actuator downwards 
(application on steam) 

   
Проверете дали всички кранове (преди и след 
вентила, както и байпаса) са напълно затворени. 

  Check that all isolating valves (upstream, downstream 
and by-pass) are perfectly closed. 

   
Завъртете в посока обратна на часовниковата 
стрелка регулиращата гайката (реф.№20) до 
пълно освобождаване на пружината (реф.№15) или 
до края на хода и. 

 Turn fully anti-clockwise spring adjusting plate (ref. 20) 
until the spring (ref. 15) is completely released or until 
the travel end of the spring adjusting plate. 

   
Отворете постепенно крана след вентила до 
край. 

 Open slowly downstream isolating valve until it is fully 
opened. 

   
Отворете постепенно крана преди вентила до 
край. 

 Open slowly upstream isolating valve until it is fully 
opened. 

   
Завъртете постепенно гайката (реф.№20) за 
настройка по поска на часовниковата стрелка 
докато отчетете необходимото налягане на 
манометъра (реф.№36) на изхода. 

 Turn slowly spring adjusting plate (ref. 20) in an 
clockwise direction until downstream pressure reading 
is obtained on pressure gauge (ref. 36). 

   
Промяна на настройката се извършва с гайката 
(реф.№20), по или против часовникавата стрелка, 
съответно за увеличаване или намаляване на 
налягането. 

 To change the setting turn the spring adjusting plate 
(ref. 20) clockwise or anti-clockwise respectively to 
increase or decrease the downstream pressure. 

   
За вентили с актуатор от горната страна 
(приложение: вода, въздух и неагресивни газове) 

 For valves with diaphragm actuator upwards 
(application for liquid, air or non-corrosive gases) 

   
Проверете дали всички кранове (преди и след 
вентила, както и байпаса) са напълно затворени. 

  Check that all isolating valves (upstream, downstream 
and by-pass) are perfectly closed. 

   
Завъртете в посока по часовниковата стрелка 
гайката (реф.№20) до пълно освобождаване на 
пружината (реф.№15) или до края на хода и. 

 Turn fully clockwise spring adjusting plate (ref. 20) until 
the spring (ref. 15) is completely released or until the 
travel end of the spring adjusting plate. 

   
Отворете постепенно крана след вентила до 
край. 

 Open slowly downstream isolating valve until it is fully 
opened. 

   
Отворете постепенно крана преди вентила до 
край. 

 Open slowly upstream isolating valve until it is fully 
opened. 

   
Завъртете постепенно гайката (реф.№20) за 
настройка по поска обратна на часовниковата 
стрелка докато отчетете необходимото 
налягане на манометъра (реф.№36) на изхода. 

 Turn  slowly  spring  adjusting  plate  (ref. 20)  in  an 
anti-clockwise direction until downstream pressure 
reading is obtained on pressure gauge (ref. 36). 

   
Промяна на настройката се извършва с гайката 
(реф.№20), по или против часовниковата стрелка, 
съответно за намаляване или повишаване на 
налягането. 

 To change the setting turn the spring adjusting plate 
(ref. 20) clockwise or anti-clockwise respectively to 
decrease or increase  the downstream pressure. 
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СХЕМА № VR 100  SKETCH N° VR 100 

 
 
 
3 – ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА  3 - MAINTENANCE INSTRUCTIONS 
   
3.1  - ПОДМЯНА НА КОМПЛЕКТ МЕМЕБРАНА И  
         ПЛАСТИНА  

 3.1 - DIAPHRAGM  AND  DIAPHRAGM PLATE  SET 
           REPLACEMENT  

   
Свалете връзките (реф.№33) от актуатора  Take off fitting from the screwed connection (ref. 33) of 

the diaphragm actuator. 
Отвийте болтовете и гайките (реф.№5-6)и 
свалете горния капак на актуатора (реф.№1). 

 Loosen nuts and bolts (ref. 5-6) and take off the upper 
actuator casing (ref.1). 

   
Отвийте по часовниковата стрелка, за 
актуатори от долната страна, и обратно на 
часовниковата стрелка, за актуатори от 
горната страна, пластината (реф.№8) заедно с 
мембраната (реф.№7) 

 Turn fully clockwise, for valves with diaphragm actuator 
downwards, or anti-clockwise, for valves with 
diaphragm  actuator  upwards, the diaphragm plate 
(ref. 8)  with  assembled  diaphragm (ref. 7). 

   
Завийте обратно новата пластина и мембрана.  Assemble the diaphragm plate with the new diaphragm. 
   
При монтажа спазвайте горната процедура в 
обратен ред, като обърнете внимание да завиете 
пластината (реф.№8) към пръта (реф.№27) до 
упор. 

 For reassembling, carry out the above procedure in 
reverse taking care  to turn of  the diaphragm plate (ref. 
8) until it is fully blocked on the stem (ref. 27) and  until 
the mechanical  stop. 

   
Възстановете обратно връзката (реф.№33) към 
актуатора. 

 Restore the fitting to the screwed connection (ref. 33) 
of  the upper actuator casing. 

   
3.2 – ПОДМЯНА НА МЕМБРАНА  3.2 - DIAPHRAGM REPLACEMENT 
   
Свалете горния капак на актуатора (реф.№1) 
съгласно точки 3.1а и 3.1b по горе. 

 Proceed as above points 3.1a  and  3.1.b  until the 
upper  diaphragm casing (ref.  1) has been taken off. 

   
Задръжте пластината (реф.№8) неподвижно, 
развийте гайката (реф.№3), свалете шайбата 
(реф.№4) и старата мембрана (реф.№7). 

 Keeping diaphragm plate  (ref. 8)  fixed,  loosen nut 
(ref. 3), take off washer (ref. 4) and the old diaphragm 
(ref. 7). 

   
Поставете новата мембрана  Assemble the new diaphragm. 
   
При монтажа спазвайте горната процедура в 
обратен ред, като възстановите и връзката 
(реф.№33) към актуатора. 

 For reassembling, carry out the above procedure in 
reverse and finally restore the fitting to the screwed 
connection (ref. 33) of the upper actuator casing. 
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4 - Списък на елементите с 
референтен № 

Components list with ref.  DN 25 - DN 100 

    
 1) Горен капак на актуатора Upper diaphragm casing  
    
 2) Пробка за обезвъздушанаве Airvent  
    
 3) Гайка на пластината Hexagonal locknut  
    
 4) Шайба Washer  
    
 5) Болтове Diaphragm casing bolts  
    
 6) Гайки за корпуса Diaphragm casing locknuts  
    
 7) Мембрана Diaphgragm  
    
 8) Пластина Diaphragm plate  
    
 9) Долно тяло на актуатора Lower diaphragm casing  
    
10) Долна опора за пружината Lower spring plate  
    
11) Фиксиращ болт Grub screw  
    
12) Водач Airtight guide  
    
13) O-Пръстен (DN 25 - DN 50) O-rings (DN 25 - DN 50)  
    
14) Уплътнение Airtight  
    
15) Пружина Spring  
    
16) Колона Yoke  
    
17) Прът Stem  
    
18) Горна опора на пружината Upper spring plate  
    
19) Съчмен лагер Ball bearing  
    
20) Гайка за регулиране Spring adjusting plate  
    
21) Гайки за корпуса на вентила Body locknuts  
    
22) Шпилки Stud-bolts  
    
23) Втулка Guide bushing  
    
24) Уплътнение Body gasket  
   DN 15 - DN 20 
25) Контрагайка на пръта Plug locknut  
    
26) Палец Entering catch  
    
27) Плунжер Plug  
    
28) Тяло Body  
    
29) Седло Seat  
    
30) Месингова шайба 

(DN 15 - DN 20) 
Washer (DN 15 - DN 20)  

31) Зегер шайба Seeger  (DN 15 - DN 20)  
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МОДЕЛ RP13 / TYPE RP13 



      
 

4 - ELENCO COMPONENTI 
CON RIFERIMENTI 

Components list with ref.  DN 25 - DN 100 

   
 1) Горен капак на актуатора Upper diaphragm casing 
   
 2) Пробка за обезвъздушанаве Airvent 
   
 3) Гайка на пластината Hexagonal locknut 
   
 4) Шайба Washer 
   
 5) Болтове Diaphragm casing bolts 
   
 6) Гайки за корпуса Diaphragm casing locknuts 
   
 7) Мембрана Diaphgragm 
   
 8) Пластина Diaphragm plate 
   
 9) Долно тяло на актуатора Lower diaphragm casing 
   
10) Долна опора за пружината Lower spring plate 
   
11) Фиксиращ болт Grub screw 
   
12) Водач Airtight guide 
   
13) O-пръстен (DN 25 - DN 50) O-rings (DN 25 - DN 50) 
   
14) Уплътнение Airtight 
   
15) Пружина Spring 
   
16) Колона Yoke 
   
17) Прът Stem 
   
18) Горна опора на пружината Upper spring plate 
   
19) Съчмен лагер Ball bearing 
   
20) Гайка за регулиране Spring adjusting plate 
   
21) Гайки за корпуса на вентила Body locknuts 
   
22) Шпилки Stud-bolts 
   
23) Втулка Guide bushing 
   
24) Уплътнение Body gasket  
   DN 15 - DN 20 
25) Контрагайка на пръта Plug locknut  
    
26) Палец Entering catch  
    
27) Плунжер Plug  
    
28) Тяло Body  
    
29) Седло Seat  
    
30) Месингова шайба 

(DN 15 - DN 20) 
Washer (DN 15 - DN 20)  

31) Зегер шайба Seeger  (DN 15 - DN 20)  
    
32) Долен фланец Lower flange  
    
33) Гайки за долния фланец Lower flange locknuts  
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TIPO RP300 / TYPE RP300 



 
 

5 – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 

Тук са посочени някои проблеми, които могат да възникнат при нормална работа на вентилите и 
мерките, които трябва да бъдат предприети. 
 

ВЪЗМОЖЕН ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА МЯРКА 
   

Вентилът остава затворен Мембраната е скъсана Подмяна на мембраната 
 Утечка от актуатора  Затягане болтовете на тялото на 

актуатора 
 Остатъци от шлака в тялото на 

вентила 
Отстраняване и почистване 

 Обратната връзка е запушена Проверка на връзките и тръбите  
   

Неравномерно движение на 
пръта 

Кородирал или блокирал прът Подмяна на пръта 

 Замърсявания в пакета на 
уплътненията (салниците) 

Подмяна на уплътненията 

   

Големи утечки на флуид през 
вентила при затворено 
състояние 

Плунжерът или седлото са 
наранени 

Полиране или подмяна на 
седлото и плунжера 

    
Утечки от пакета уплътнения “O”-пръстените или маншетите 

са повредени 
Подмяна на пакета уплътнения 

 

5 - TROUBLES  SHOOTING 
 

Herebelow some of the possible causes giving troubles during normal working conditions of the valves and 
the direction to follows in order to find the source of them : 
 
 

SYMPTOMS POSSIBLE CAUSE REMEDY 
   

The valve remain closed without 
reduction. 

actuator diaphragm perforated replace the actuator diaphragm 

 air leaks in the actuator tight bolts and nuts of diaphragm 
casings 

 foreign material inside the body remove them and clean the seating 
 The outlet  impulse is  shut  check the outlet impulse 

connection and the tube 
   

Trigger action of the stem corroded  or  seized  stem replace the stem 
 foreign material  inside the bonnet replace the stuffing box packing 

   

High leakage of fluid through the 
valve in closed position 

metal  seating,  plug  shape  or  
seat are  damaged 

lap  or  replace the plug, 
lap  or  face the surface of the seat 

   
    

Leakage on stuffing box  “O” rings  and / or rings are 
damaged 

replace the  “O” rings  and  the  
rings 
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6 – АНАЛИЗ НА РИСКА  6 – HAZARDS ANALYSIS  

Анализ на опасностите, които могат да възникнат 
при нормална работа, монтаж или поддръжка. За 
постигане на оптимални резултати, и в 
съответствие с изискванията на директива 
PED97/23/CE Анекс 1 точки 1 & 2, производителят 
трябва да съблюдава изложените принципи в 
следната последователност: 
 
a) Премахване или елиминиране на опасностите 
b) Прилагане на подходящи защитни мерки срещу 

рискове, които не могат да бъдат отстранени 
c) Информиране на потребителя за възможни 

опасности 
 

 Analysis of  hazards that may occur during normal working, 
installation and maintenance. In line with what is required 
by PED Directive 97/23/CE Annex 1 points 1 & 2 the 
manufacturer must follow the principles set out below in the 
following order to arrive at the most appropriate solution: 
  
a) eliminate or reduce hazards as far as is reasonably 

practicable 
b) apply appropriate protection measures against hazards 

which cannot be eliminated 
c) where appropriate, inform users of residual hazards 

   

ПРИЧИНА Високо налягане (налягане над 
максимално допустимото PS) 

 CAUSE Over-pressure (more than the 
maximum allowable pressure PS) 

РЕЗУЛТАТ 
Разрушаване на корпуса, 
пукнатини, необратими 

деформаци. 

 
EFFECT Breaking of body, stress crack, 

permanent deformations. 

ОПАСНОСТ Изхвърляне на метални части, 
утечка на флуид. 

 RISK Discharge of metallic parts, leakage of 
fluid. 

РЕШЕНИЕ 

a) Правилно проектиране на 
корпуса с подходящ 
коефициент на 
преоразмеряване  

 
b) Наличие на необходимото 

оборудване за сигурност, ако е 
предвидено в PED директивата 

 
c) На етикета да бъде 

отбелязано максимално 
допустимото налягане  

 

SOLUTION 

a) The valve body is properly 
designed taking in account 
appropriate safety coefficients 
assured by the calculation 
method. 

 
b) The plant must be equipped with 

the appropriate safety equipments 
if are provided by PED Directive or 
by other countries rules 

 
c) On the identification plate is 

written the max allowable 
pressure. 

 

ПРИЧИНА 
Висока температура 

(температура над максимално 
допустимата TS) 

 
CAUSE Over-temperature (more than the  

maximum allowable temperature TS)  

РЕЗУЛТАТ Високо налягане  EFFECT Internal over-pressures. 

ОПАСНОСТ Разрушаване или деформиране на 
тялото, утечка на флуид 

 RISK Breaking or deformation of body valve, 
leakage of fluid. 

РЕШЕНИЕ 

a) Правилно проектиране на 
корпуса с подходящ 
коефициент на 
преоразмеряване  

 
b) Наличие на необходимото 

оборудване за контрол и 
измерване 

 
c) Максимално допустимата 

температура е отбелязана в 
техническата документация и 
се съблюдава при избор на 
вентила. 

 

SOLUTION 

a) The valve body is properly 
designed taking in account 
appropriate safety coefficients 
assured by the calculation 
method. 

 
b) The plant must be equipped with 

appropriate control devices 
against over-temperature. 

 
c) The maximum allowable 

temperature TS is declared on our 
technical leaflets and must be 
ckeck during the sizing of the 
valve. 
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6 – АНАЛИЗ НА РИСКА  6 – HAZARDS ANALYSIS  

 

ПРИЧИНА Външни натоварвания  CAUSE Reaction to external  stresses 
РЕЗУЛТАТ Деформация, структурни промени  EFFECT Deformation, structural settling. 

ОПАСНОСТ 
Разрушаване или деформиране на 

тялото, утечка на флуид 

 
RISK Discharge of metallic parts, leakage of 

fluid. 

РЕШЕНИЕ 

a) Не са допустими външни 
усилия върху вентила. При 
монтажа трябва да се вземат 
мерки за избягване на 
натоварване. 

 
b) В точка 2.1 на настоящата 

инструкция са описани 
опасностите според а) и с) 

 
c) Монтажът да се извърши по 

начин, който не допуска 
прилагане на външни усилия. 

 

SOLUTION 

a) External loads cannot be applied 
to the valve; the installer must 
take appropriate special measures 
to protect the valve from external 
stresses. 

 
b) On present manual section 2, 

point 2.1 is written what descripted 
on point a) and c). 

 
c) The installer must ensure the 

valve is fitted with suitable 
accessories to meet damage-
limitation requirements in the 
event of external stress. 

 
 

 

ПРИЧИНА Работна температура  CAUSE Working temperature 

РЕЗУЛТАТА Висока температура на тялото  EFFECT High surface temperature. 

ОПАСНОСТ Изгаряне  RISK Burns. 

РЕШЕНИЕ 

 
a) Инсталиране на подходящо 

място и/или на защитен кожух. 
 
b) Поставяне на подходящи 

предупредителни сигнали, 
които показват, че вентила 
може да достигнат опасни 
температури. Ясно описание в 
инструкциите. 

c) Използване на оборудване за 
персонална защита. 

 

 

SOLUTION 

a) Installation in safe and/or 
protected places and/or insulation 
of the equipment. 

 
b) Instructions must be affixed to the 

equipment and also refer to 
hazards arising from dangerous 
surface temperatures. 

 
c) Insulation for personal protection. 
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ПРИЧИНА 
Монтаж или употреба не в 
съответствие с инструкцията 
или нормативните разпоредби 

 
CAUSE 

Installation and/or use not in 
accordance with directions and/or 
as laid down by law 

РЕЗУЛТАТ 
Неправилна инсталация, повреда 

на вентила. 

 
EFFECT Non correct assembling, breaking of 

valve. 

ОПАСНОСТ 
Неправилно функциониране, утечка 

на флуид 

 
RISK Bad working of the plant, leakage of 

fluid. 

РЕШЕНИЕ 

 
a) Предприемане на мерки за 

прилагане на нормите и 
съответствие с използваните 
флуиди 

 
b) Не приложимо 
 
c) Записано е в точка 1 от 

настоящата инструкция 
 

 

SOLUTION 

a) The installer and/or the user must 
take the necessary steps to 
comply with the rules as laid down 
by law and check the compatibility 
with the used fluids. 

 
b) Not applicable 
 
c) On the present manual is written 

at point 1. 
 

CAUSA Обслужване на вентила в 
условия под налягане 

 CAUSE Maintenance of the valve with the 
plant under pressure 

РЕЗУЛТАТ Неправилна поддръжка  EFFECT Incorrect maintenance. 

ОПАСНОСТ 

Неправилно функциониране, 

опасност от изхвърляне на части 

или утечки 

 

RISK 
Bad working of the plant, danger of 
discharge of metallic parts, danger of 
leakage of fluid. 

РЕШЕНИЕ 

 
a) Техническо обслужване да се 

извършва само след 
освобождаване на налягането 

 
b) Вентилът не бива да бъде под 

хидростатично налягане. 
 
c) Течностите от вентила 

трябва да бъдат източени. 
  

 

SOLUTION 

a) The maintenance of the valve 
must be carried out with the 
equipment at atmospheric 
pressure. 

 
b) The valve must be without 

hydrostatic pressure. 
 
c) The fluids of the equipment must 

be intercepted. 
 

ПРИЧИНА 
Външни условия – допълнителни 
товари (не приложимо за вятър 
или земетресение) 

 
CAUSE 

External environment – additional 
loads -  (wind and earthquake not 
applicable) 

РЕЗУЛТАТ Деформации, структурни промени  EFFECT Deformation, structural settling. 

ОПАСНОСТ 
Разрушаване или деформиране, 

утечка на флуиди 

 
RISK Breaking or deformation of valve, 

leakage of fluid. 

РЕШЕНИЕ 

 
a) Осигуряване на подходяща 

опора за цялата инсталация за 
предотвратяване усилия в/у 
вентила. 

 
b) Теглото може да бъде 

получено при запитване до 
търговския отдел. 

 
c) Основата, крепежните 

елементи и опорите на 
тръбите трябва да могат да 
понесат теглото на вентила. 

  

SOLUTION 

 
a) Suitable support must be given to 

all pipework to stop any stress on 
valve. 

 
b) Loads are shown on request by 

our technical-commercial bureau. 
 
c) The foundations, bolts and 

pipework supports must be 
capable of supporting the weight 
of the valve. 
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                                                                                                                                              PED 97/23/CE TIPO RP13-RP300 MODULO A 

                                                                                         

 

 
 
     

   

 
A. Descrizione  / Description:  Riduttori di Pressione Tipo RP13 – RP 300  

                                                Pressure Reducing Valves Type RP13 – RP300 
 

Numeri di matricola /  Serial Numbers:  vari - various 

riportato sulla targhetta identificatrice  / marked on identification plate 
   

Materiali / Materials : 
 

EN GJL 250              –   5 °C  / + 200 °C 
1.0619                       –   20 °C / + 400 °C 
ASTM A 216 WCB    –   20 °C / + 425 °C 

 
 

B.    Tubazioni – articolo 3 – punto 1.3 – lettera a) pri mo trattino – GRUPPO 2 – Tabella 7 
       Piping – article 3 – section 1.3 – letter a) first indent – GROUP OF FLUID 2 – Table 7 
      Max pressione ammissibile  / Max allowable pressure   
      DN 15 - DN 200 PN 16 

DN 15 - DN 100 ANSI 150 ( 20 bar ) 
DN 15 - DN 100 PN 40 
DN 15 - DN 100 ANSI 300 ( 50 bar ) 

 
 

C. Conformity Assessment procedures followed - Procedure di valutazione di conformità utilizzata : 
 

Modulo A - CAT. I - MODULE A – CAT. I 
 

Tutti i fluidi di gruppi e tabelle classificati in art.3 par.3 sono coperti dal punto B.  
All fluids classified art.3 par.3 “SEP” are covered by section B. 

 

 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’. I prodotti sono stati v erificati e ispezionati rispetto al nostro Sistema Controllo Qualita' UNI 
EN ISO 9001. Noi certifichiamo che questo prodotto corrisponde alla Vostra richiesta e che le sue cara tteristiche sono in 
conformita' con le nostre specifiche tecniche. 
 

CERTIFICATE OF CONFORMITY This product has been manufactured, tested and inspected in accordance with our Quality 
Assurance System UNI EN ISO 9001. We certify that it contents correspond to the order placed and its performance is in conformance 
with our technical specifications. 

 

 

 

Date of Issue / Data di rilascio 

25/03/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaration of conformity according to PED DIRECTIVE N° 97/23/CE annex VII 

 
DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA’ 

AI SENSI DELL’ALLEGATO VII DIRETTIVA EUROPEA “PED”  N° 97/23/CE  

Via Lecco 69/71 
20864 AGRATE BRIANZA (MB) - ITALY 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 

Servizio Assistenza - Servicing Department 
Via Lecco, 69/71 - 20864 AGRATE BRIANZA  (MB) - ITA LY 

Telefono - Phone : +39 - (0)39 - 651705 / 650397 
Fax : +39 - (0)39 - 654018 

E-mail : servicing@conflow.it  
Web: www.conflow.it   

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

ЛД ООД 
1202 СОФИЯ, Ул. Цар Самуил №116, България 

Тел. 02/9319730, 9269011 
Факс 02/9269025, 02/9269026 
e-mail: contact@ld-gmbh.com  

www.ld-gmbh.com  
 

 
 
 
 

 

 


