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Reduksjonsventil med avlastet enseteventil og innebygget filter (sil)

ReduksjonsventilReduksjonsventil

Trykkreduksjonsventil type D06F

- For vann, luft, nøytrale gasser
og væsker inntil 40 °C. (se
spesifikasjon på neste side).

- Finfilter (0,16 mm Ø) på 
inntakside med stor silflate og
klar gjennomsiktig silkopp.
Dette forenkler vedlikeholdet.

- Ventilinnsatsen er utskiftbar.

- Spesielt lavt støynivå.

- Bør monteres horisontalt. 
(Kan monteres vertikalt).

- Størrelser: ½’’ - 2’’.

- D06F er den mest anvendte 
reduksjonsventilen i Norge. 
(6000 - 7000 pr. år)

- Holder konstant utgangstrykk
uavhengig av varierende
inngangstrykk.

Normalt
ytelsesområde

Trykkforløpsdiagram for D06F

Hastighet m/s for væske inntil 2° E

For pressluft og nøytrale gasser

Trykkreduksjon 3 atm og høyere
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Reduksjonsventil med avlastet enseteventil og innebygget filter (sil)

D06FD06F

043704360435043404330432DVGW – nr. D06F

--P-IX1585/1IFBT – nr. D06F

Kvs verdier

12,012,69,17,63,12,4D06FN ca. kg

5,13,42,42,21,00,8D06FH ca. kg

4,03,01,91,60,850,7Vekt D06F ca. kg

828272725454D06F / D06FN           ØD

11511577775252D06FH / D06FN           L

210210185185148148D06FN                         H

1721721401409696D06F / D06FH              H

1401301051009080I

255225200180160140Byggemål i mm.            L

2’’1 ½’’1 ¼’’1’’¾’’½’’Anslutningsrørgjenger R
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D06F er en forbedret utgave av den meget kjente reduksjonsventilen type D06. Forbedringene 
ligger vesentlig på 3 punkter.

1. Større silflate og med klar gjennomsiktig plasthette.
2. Ventilinnstatsen er “snudd opp”. Dette forhindrer avleiringer på setepakningen, som igjen betyr

større driftssikkerhet.
3. Grovsil på utgangssiden som nedsetter støynivået.

Utførelse: Hus og unioner av messing, fjærhette og innstillingsknapp av høyverdig kunststoff. 
Ventilinnsats av korrosjonsfast kunststoff, komplett utskiftbar. Sil av rustfritt stål, 
maskevidde 0,16 mm med støtsikker silkopp av gjennomsiktig kunststoff 
(eller i messing som for høyere temperaturer).

Benyttes for: a) Vann, luft, nitrogen etc. Inntil 40 °C (D06F)
b) I spesialutførelse med silhette i messing kan ventilen benyttes for inntil 70 °C

Tilbehør: a) Manometer 63 mm Ø, med tapp bak R ¼’’. Inndeling: 0-2.5, 0-4, 0-10, 0-16 bar.
Må best. sep. b) Dobbel ringnøkkel for avskruing av silkopp og fjærhette R ½’’ + ¾’’, R 1’’+ 1¼’’ og

R 1½’’ + 2’’


