
TLAK VODY POD
KONTROLOU
Redukční ventily – Braukmann



D03
Redukční ventil s nastavením 
výstupního tlaku v rozsahu 
1,5 – 6 bar. Vhodný pro 
zásobníkové ohřívače.

D05FS
Redukční ventil s vyváženou 
regulační kuželkou.
s nastavením výstupního 
tlaku v rozsahu1,5 – 6 bar. 
V šikmém provedení, se 
stupnicí nastavení, bez jímky.

D06F
Redukční ventil s nastavením 
výstupního tlaku v rozsahu 
1,5 – 6 bar. Ventil obsahuje 
vyváženou regulační kuželku.

D06FN
Redukční ventil pro nízký 
tlak s nastavením výstupního 
tlaku v rozsahu 0,5 – 2 bar. 
Ventil obsahuje vyváženou 
regulační kuželku.

D06F-LFA
Redukční ventil s tělem  
z mosazi bez obsahu olova 
s nastavením výstupního 
tlaku v rozsahu 1,5 – 6 bar. 
Ventil obsahuje vyváženou 
regulační kuželku.

D04FM
Redukční ventil s vyváženou 
regulační kuželkou 
s nastavením výstupního 
tlaku v rozsahu 1,5 – 6 bar. 
V šikmém provedení, bez 
stupnice nastavení bez jímky. 

D05FT
Redukční ventil s vyváženou 
regulační kuželkou pro teplou 
vodu 80°C s nastavením 
výstupního tlaku v rozsahu 
1,5 – 6 bar. V šikmém 
provedení, se stupnicí 
nastavení, bez jímky.

D06FI
Redukční ventil s tělem  
z korozivzdorné oceli  
s nastavením výstupního 
tlaku v rozsahu 1,5 – 6 bar. 
Ventil obsahuje vyváženou 
regulační kuželku.

D06FH
Redukční ventil pro vysoký 
tlak s nastavením výstupního 
tlaku v rozsahu 1,5 – 12 bar. 
Ventil obsahuje vyváženou 
regulační kuželku.

Redukční ventily Resideo –  
Braukmann – tlak vody pod  
kontrolou
Ventily pro profesionály 
Redukční ventily Resideo – Braukmann již byly 
instalovány v mnoha aplikacích. Kvalitní materiál, 
bezproblémová výroba a dlouhá životnost našich 
výrobků nás řadí mezi přední výrobce redukčních ventilů 
té nejvyšší kvality.

Ochrana 
Redukční ventily chrání rozvody vody v domech 
a budovách proti nadměrnému tlaku. Redukční ventily 
vyvažují kolísající vstupní tlak a tento redukují na 
nastavenou hodnotu.

Kvalita 
Jednoduchá instalace do vodovodního potrubí a použití 
kvalitních materiálů zaručuje, že redukční ventily jsou 
spolehlivé a ve všech instalacích bezproblémové:
• Díky integrovanému filtračnímu sítku nejsou redukční 

ventily citlivé na nečistoty
• Odolné vůči korozi – díky tělu z mosazi a umístění 

pružiny mimo protékající vodu
• Odolné vůči poškození – membrána je vyrobena 

z kvalitního syntetického materiálu
• Ventily splňují požadavky DVGW a WRc

Flexibilita 
Vybrané redukční ventily mohou být použity pro vodu, 
neagresivní tekutiny, stlačený vzduch a nitrogen. 
Některé redukční ventily mohou být instalovány do 
vertikálního potrubí. Široká výrobní řada redukčních 
ventilů pokrývá požadavky na nízké i vysoké tlaky a také 
průmyslové použití.



D15SN
Redukční ventil pro nízký tlak s přírubovým připojením 
a vyváženou regulační kuželkou. Tělo ventilu je vyrobeno 
z tvárné litiny dle EN-GJS400-15 EN 1563 s polyamidovou 
povrchovou úpravou. Redukční ventil umožňuje nastavení 
výstupního tlaku v rozsahu 0,5 – 2 bar.

D15SH
Redukční ventil s přírubovým 
připojením a vyváženou 
regulační kuželkou pro 
vysoké tlaky. Tělo ventilu 
je vyrobeno z tvárné litiny 
dle EN-GJS400-15 EN 1563 
s polyamidovou povrchovou 
úpravou. Redukční ventil 
umožňuje nastavení 
výstupního tlaku v rozsahu  
3 – 10 bar.

D16N
Redukční ventil pro nízký 
tlak s přírubovým připojením 
a vyváženou regulační 
kuželkou. Tělo ventilu je 
vyrobeno z bronzu RG5. 
Redukční ventil umožňuje 
nastavení výstupního tlaku 
v rozsahu 0,5 – 2 bar.

D15S
Redukční ventil s přírubovým připojením a vyváženou regulační 
kuželkou. Tělo ventilu je vyrobeno z tvárné litiny dle EN-
GJS400-15 EN 1563 s polyamidovou povrchovou úpravou. 
Redukční ventil umožňuje nastavení výstupního tlaku v rozsahu 
1,5 – 7,5 bar (1,5 – 8 bar pro DN150-DN200).

D16
Redukční ventil pro vysoký 
tlak s přírubovým připojením 
a vyváženou regulační 
kuželkou. Tělo ventilu je 
vyrobeno z bronzu RG5. 
Redukční ventil umožňuje 
nastavení výstupního tlaku 
v rozsahu 1,5 – 12 bar.

DR300
Průmyslový regulátor tlaku 
s přírubovým připojením. Tělo 
ventilu je vyrobeno z tvárné 
litiny s povrchovou úpravou 
práškovou barvou. Regulátor 
tlaku umožňuje nastavení 
výstupního tlaku v rozsahu 
3 – 15 bar pro PN16, nebo 3 – 
19 pro PN25.

Redukční ventily s přírubovým připojením 
Přírubové redukční ventily Resideo – Braukmann jsou 
určené pro redukci tlaku vody z vodovodního řadu. Tyto 
redukční ventily se vyrábějí v dimenzích DN50 – DN200. 
Dle výběru redukčního ventilu je možné upravit tlak vody 
v rozsahu 0,5 – 15 bar. Všechny přírubové redukční ventily 
se vyrábějí s vyváženou regulační kuželkou.

Vyvážená regulační kuželka 
Redukční ventily s vyváženou regulační kuželkou pracují 
na principu rovnosti sil. Síla způsobená tlakem vody působí 
na membránu a ta působí proti nastavitelné síle pružiny. 
Pokles výstupního tlaku způsobí snížení síly, kterou působí 
membrána, proti pružině. Síla pružiny, která je v daném 
okamžiku vyšší než síla membrány, pootevře kuželku 
ventilu. Tím dojde ke zvyšování výstupního tlaku, dokud 
nejsou síly pružiny a membrány opět v rovnováze. Díky 
vyvážené kuželce ventilu nemá kolísání vstupního tlaku 
žádný vliv na tlak vody na výstupní straně.

Výhody instalace redukčních ventilů 
Montáž redukčního ventilu předejde poškození potrubí 
i spotřebičů způsobeným nadměrným tlakovým namáháním 
a navíc sníží spotřebu vody. Nastavený výstupní tlak zůstává 
konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku. Snížení 
pracovního tlaku a jeho udržení na konstantní hodnotě navíc 
sníží hlučnost vodovodní istalace.



Přehled objednacích čísel – redukční ventily

Označení a popis
Výstupní 

tlak (Bar)
Teplota 
média

PN Tvorba objednacího čísla

D03 – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 1.5 – 6.0 do 40°C PN10
D03-xxyy, xx = připojení: ½", ¾", yy = typ závitu: 
C-vnitřní, ZA – vnitřní/vnější

D04FM – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 1.5 – 6.0 do 40°C PN16 D04FM-xxA, xx = připojení ½", ¾",1", 1¼", 1½", 2"

D05FS – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 1.5 – 6.0 do 40°C PN16 D05FS-xxA, xx = připojení ½", ¾",1", 1¼", 1½", 2"

D05FT – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 1.5 – 6.0 do 80°C PN16 D05FT-xxA, xx = připojení ½", ¾",1", 1¼", 1½", 2"

D06F – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 1.5 – 6.0
do 40°C PN16 D06F-xxA, xx = připojení ½", ¾",1", 1¼", 1½", 2"

do 70°C PN25 D06F-xxB, xx = připojení ½", ¾",1", 1¼", 1½", 2"

D06F-LFA – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL  
S MOSAZI BEZ OBSAHU OLOVA

1.5 – 6.0 do 40°C PN16 D06F-xxLFA, xx = připojení ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"

D06FI – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL  
V KOROZIVZDORNÉM PROVEDENÍ

1.5 – 6.0
do 40°C PN16 D06FI-xxA, xx = připojení ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"

do 70°C PN25 D06FI-xxB, xx = připojení ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"

D06FN – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL  
PRO NÍZKÝ TLAK 

0.5 – 2.0 do 70°C PN25 D06FN-xxB, xx = připojení ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"

D06FH – ZÁVITOVÝ REDUKČNÍ VENTIL  
PRO VYSOKÝ TLAK

1.5 – 12.0 do 70°C PN25 D06FH-xxB, xx = připojení ½", ¾", w1", 1¼", 1½", 2"

D15S – PŘÍRUBOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 1.5 – 8.0 do 65°C PN16
D15S-xxA, xx = dimenze DN50, DN65, DN80, 
DN100, DN125, DN150, DN200

D15SN – PŘÍRUBOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 
PRO NÍZKÝ TLAK 

0.5 – 2.0 do 65°C PN16
D15SN-xxA, xx = dimenze DN50, DN65, DN80, 
DN100

D15SH – PŘÍRUBOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 
PRO VYSOKÝ TLAK 

3.0 –10.0 do 65°C PN25
D15SH-xxA, xx = dimenze DN50, DN65, DN80, 
DN100

D16 – PŘÍRUBOVÝ REDUKČNÍ VENTIL  
Z BRONZU PRO VYSOKÝ TLAK

1.5 – 12.0 do 70°C PN25
D16-xxA, xx = dimenze DN15, DN20, DN25,  
DN32, DN40

D16N – PŘÍRUBOVÝ REDUKČNÍ VENTIL  
Z BRONZU PRO NÍZKÝ TLAK 

0.5 – 2.0 do 70°C PN25
D16N-xxA, xx = dimenze DN15, DN20, DN25, DN32, 
DN40

DR300 – PRŮMYSLOVÝ REGULÁTOR TLAKU

3.0 – 15.0 do 80°C PN16
DR300-xxB, xx = dimenze DN50, DN65, DN80, 
DN100, DN150, DN200, DN250, DN300,  
DN350, DN400, DN450

3.0 – 19.0 do 80°C PN25
DR300-xxB, xx = dimenze DN50, DN65, DN80, 
DN100, DN150, DN200, DN250, DN300,  
DN350, DN400, DN450
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Resideo – produkty a systémová řešení  
pro celý dům
Současný trh je plný různých nabídek a informací ohledně 
chytrých řešení pro domácnosti a pro majitele nemovitostí 
je velice těžké se v tomto segmentu zorientovat. Naše 
společnost vám v tomto ráda pomůže a bude pro vás 
spolehlivým partnerem díky našemu širokému portfoliu 

inteligentních produktů a řešení, sahajícím od prostorových 
termostatů, čističek vzduchu, bezpečnostních systémů, 
vodních armatur až po energetický management. Resideo má 
chytrá řešení pro celý váš dům.

Nová globální společnost se 130 lety zkušeností 
v inovacích pro domácnosti
Resideo vzniklo jako samostatná společnost oddělením od 
původní firmy Honeywell. Resideo v současnosti pokračuje 
ve vývoji nových pokrokových řešení na poli inteligentních 
technologií pro domácnosti, která vám pomohou cítit se doma 
komfortně a bezpečně. 
Naše produkty jsou instalovány již ve více než 150 milionech 
domácností a 6 milionů našich zákazníků má naše Smart 
výrobky připojené online. Značka Honeywell Home je více než 
jen jméno na našich inovativních výrobcích, je součástí slibu 
udržet myšlenku na důležitost domova v srdci všeho  
co děláme, vyvíjíme a vyrábíme.

Vlastníme přibližně 3000 celosvětových patentů a máme  
v úmyslu pokračovat v hledání inspirace v každodenním životě 
pro vývoj intuitivních technologii, které jsou spolehlivé, žádané 
a vytvořené přesně dle požadavků našich zákazníků.
S ventily Resideo Braukmann a portfoliem Honeywell Home 
nabízíme našim zákazníkům ideální produkty a řešení pro jejich 
současné i budoucí potřeby.

Naše výrobky, které jsou celosvětově známé jako jedny z nejlepších, se používají ve více než 150 milionech domácností a pomáhají 
tak zvyšovat bezpečnost, komfort a energetickou účinnost domů a bytů.

Resideo Braukmann – Vodní armatury 

Armatury a řešení v oblasti úpravy a bezpečnosti pitné vody, která jsou klíčovou součástí rozvodů v domácnosti.

Některé z našich značek a produktových skupin
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