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Technische gegevens
• Maximum toegestane bedrijfsdruk (PN): 25 bar
• Regelveld van uitgangsdruk: 1,5÷7 bar
• Tijdens de test ingestelde waarde van uitgangsdruk: 3 bar
• Veld van toegestane bedrijfstemperaturen: 0 °C (zonder vriezen)÷80 °C
• Compatibele vloeistoffen: water, glycoloplossingen (maximum 
concentratie van glycol 50%), perslucht
• Conform norm EN 1567
• Geluidsgroep II - Lap [dB (A)] < 30

Materialen
• Kleplichaam: messing DZR CW602N (UNI EN 12165)
• Membraan: EPDM met versterking in polyamide
• Afdichtingsringen: peroxy-EPDM (dynamische o-ringen), NBR 
(afdichtingsring van zitting en statische o-ringen)
• Aangebrachte zitting: roestvrij staal EN 10088 - 1.4305 (AISI 303)
• Veer: verzinkt staal EN10270-1 SM

Debietdiagrammen
Nominale waterdebieten bij een gemiddelde snelheid van 2 m/s voor elke 
diameter overeenkomstig de vereisten van de norm EN 1567.

Code Aansluitingen Debiet [m3/h] Debiet [l/min]

R153MY003 1/2” 1,27 21,16

R153MY004 3/4” 2,27 37,83

R153MY005 1” 3,6 60
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Werking

Een elastische membraan zet de afsluiter in beweging, als gevolg van het 
resultaat van twee tegengestelde krachten: langs onder de druk van het water 
in de leiding achter de drukregelaar (die de klep wil sluiten), langs boven de 
druk van een veer ingesteld op basis van de te behouden bedrijfsdruk (die 

Beschrijving
De membraandrukregelaar R153M is een automatische klep die de druk 
van een vloeistof in een distributieleiding reduceert en stabiliseert op 
basis van een vooraf ingestelde waarde. Het gebruik van dit hydraulische 
toestel is nodig wanneer de potentiële maximum druk in eender welk 
punt van het watertoevoersysteem de betreffende toegestane maximum 
druk kan bereiken of overschrijden, of als er op de leiding apparaten en 
gereedschappen kunnen aangesloten worden die alleen aan een lagere 
druk kunnen worden geactiveerd. De drukregelaars R153M zijn uitgevoerd 
in messing “CR” dat niet kan ontzinkt worden en dat schade op de installaties 
door corrosie tot een minimum beperkt, ook als het plaatselijk toegevoerde 
water dat verschijnsel zou veroorzaken (geschikt ook in de omstandigheden 
beschreven in EN 806-2 A.1). De hoge mechanische weerstand van zowel 
het omhulsel als van de onderdelen erin (zitting in roestvrij staal) maakt hem 
bijzonder geschikt voor gebruik in watertoevoersystemen op de buitenkant 
van gebouwen (EN 805) waar de druk van het water in het hoofdleidingnet 
25 bar kan bedragen. De gecompenseerde zitting elimineert ook de invloed 
die de drukvariatie vóór de regelaar uitoefent op de druk erachter. Dankzij 
het elastische membraan in EPDM-rubber versterkt met polyamidedoek 
met hoge mechanische weerstand en het gebruik van o-ringen in peroxy-
EPDM-rubber kan de waarde van de druk precies en voor lange tijd ingesteld 
worden. De afwerking aan de binnenzijde van het kleplichaam en de 
afwezigheid van schuivende delen garanderen een hoog debiet, ook bij 
kleine waterafgiftes. De membraandrukregelaar PN25 wordt aangebracht 
in airconditioninginstallaties, sanitaire installaties voor de toevoer van water, 
bevloeiingsinstallaties, persluchtdistributie-installaties (geen verstuifde olie), 
sanitaire installaties voor de toevoer van water in gebouwen overeenkomstig 
norm EN 806-2 en op de leidingen van brandbestrijdingssystemen 
(overeenkomstig de bestaande voorschriften). Wat het vervoer van voor 
consumptie bestemde vloeistoffen en drinkwater betreft voldoet hij aan de 
specifieke voorschriften van het Ministerie van volksgezondheid.

Opmerking.
De manometer die op de drukregelaar gemonteerd is geeft de 
waarde van de geregelde druk van de uitgaande vloeistof aan.

Uitvoeringen en codes
Code Aansluitingen

R153MY003 1/2”

R153MY004 3/4”

R153MY005 1”

Accessoires
R225Y002: manometer met aansluiting achteraan, aansluiting Rp 1/4”, Ø 52 
mm, schaal 0÷10 bar.

R153M
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de klep wil openen). De klep gaat open wanneer bij vraag om debiet de 
druk onder de membraan kleiner wordt en de druk van de veer sterker is; de 
opening van de klep is recht evenredig met het ogenblikkelijke debiet dat 
erdoor loopt.
Wanneer de waterafgifte stopt en het water in de leiding achter de regelklep 
een druk bereikt die groter is dan de druk van de tegenwerkende veer, stijgt 
de afsluiter en sluit de klep. De regeldruk wordt ingesteld door de regelaar, die 
de veer in grotere of kleinere mate samendrukt, vast te draaien.
De gecompenseerde zitting van de drukregelaars van Giacomini dient om 
de ingestelde ijkwaarde constant te houden, ook wanneer de ingaande druk 
sterk varieert: de druk vóór de klep duwt de afsluiter open, maar drukt ook de 
pin van de compensatiekamer in de andere richting, zodat er een wezenlijk 
evenwicht ontstaat. De aangebrachte zitting in roestvrij staal garandeert de 
jarenlange betrouwbaarheid en precisie van de drukregelaar, ook in extreme 
bedrijfscondities.

Installatie
Er wordt aangeraden om een filter vóór de drukregelaar te monteren om alle 
onzuiverheden in het water te elimineren, zodat deze zich niet afzetten in de 
zitting van de regelklep en de slechte werking ervan veroorzaken.
In het geval dat de drukregelaar op de ingang van de boilers, 
waterverwarmers, ketels of warmwaterreservoirs gemonteerd wordt, moet 
achter de drukregelaar een expansievat voor sanitair gebruik gemonteerd 
worden, ook als er al een terugslagklep gemonteerd is.
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1 Drukregelaar, R153M

2 Terugslagplaatklep, R60
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4 Ketel / Boiler

5 Filter, R74A
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Code Aansluitin-
gen A B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

R153MY003 1/2” 67,5 73 132,5 52,5 80

R153MY004 3/4” 77 73 156 65,5 90,5

R153MY005 1” 90 87 190 69,5 120,5

Uitschrijvingstekst
R153M
Membraandrukregelaar met gecompenseerde roestvrij stalen zitting conform 
norm EN 1567. Schroefdraadaansluitingen inwending – inwendig van 1/2” 
tot 1” (ISO 228/1). Aansluiting voor manometer Rp 1/4” (ISO 7/1). Lichaam in 
messing "CR". Membraan in EPDM versterkt met polyamide. Afdichtingsringen 
in EPDM en NBR. Gebruikte vloeistoffen: water, glycoloplossingen (max. 50 % 
glycol) en perslucht. Maximum bedrijfstemperatuur 80 °C. Maximum druk 
vóór de drukregelaar 25 bar. Veld van instelling van druk achter de regelaar 
van 1,5 tot 7 bar.

Overige informatie
Raadpleeg voor meer info de website www.giacomini.com of neem contact op met de technische afdeling:  ' T: +32 (0) 10 42 06 50      6 F: +32 (0) 10 42 06 99
Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele technische of commerciële 
wijzigingen aan te brengen aan de producten die beschreven zijn in de documentatie. De gegeven aanbevelingen nemen niet weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van 
de kunst en rekening houdend met de bestaande normen en reglementering. Giacomini-Benelux nv-sa - Rue Provinciale, 273 - B-1301 Bierges


