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Nyomásszabályozó 

termékcsaládunk 

megújult D15S.. néven

A D15S nyomásszabályzó szelepek védik a 

lakóépület vízhálózatát a szolgáltatói 

nyomásingadozásoktól, illetve a magas 

nyomással szemben. 

A műszaki jellemzők figyelembe vételével a 

készülék ipari és közületi rendszerekben is 

alkalmazható. Nyomásszabályzó szelep 

beépítésével a nagy nyomásból eredő károk 

elkerülhetők, emellett a vízfogyasztás is 

csökkenthető. A beállított szekunder oldali 

nyomás az esetenként nagy szolgáltatói 

nyomásingadozások mellett is állandó marad. A 

szekunder nyomás csökkentése és állandó 

értéken tartása minimalizálja a vízhálózatban 

keletkező zajhatásokat. Nyomásszabályozók 

használatával csökkenthetjük a 

vízfelhasználásunkat és ezáltal költségeinket.

Megszűnő típus Új, kiváltó típus

D15P – 65A D15S – 65A

D15P – 80A D15S – 80A

D15P – 100A D15S – 100A

D15P – 125A D15S – 100A + szűkítő

D15P – 150A D15S – 150A

D15P – 200A D15S – 200A

D15NP – 65A D15SN – 65A

D15NP – 80A D15SN – 80A

D15NP – 100A D15SN – 100A

D15P D15S

Előnyök és tulajdonságok:

 Szabadalmaztatott, teljesen új kialakítású 

belső szabályozó szelep betét

 Megnövelt áteresztő képesség

 Új poliamid bevonatos GGG40 öntvény 

ház – magasabb fokú korrózió állóság

 Rendkívül könnyű és gyors karbantartás és 

tisztíthatóság egy irányból

 DN150-DN200 méretben rozsdamentes 

acélból készült betéttel 

 Alkatrész-barát kialakítás: a DN65-DN100 

mérettartományban is ugyanaz a 

szelepbetét

 azonos beépítési hossz (D15P = D15S)

 alacsonyabb beépítési magasság

 optimalizált súly a könnyebb 

beépíthetőség érdekében

 Funkcionalitás és teljesítmény ellenőrizve 

DIN EN 1567 szabvány szerinti tartós 

teszt által

Kérjük ezentúl a D15P nyomásszabályozó 

szelep helyett tervezésnél használják az azt 

leváltó D15S típust. 



Engedélyek:

A magyarországi szabályozásoknak 

megfelelően ivóvíz rendszerekbe csak olyan 

termékeket lehet beépíteni, melyek 

rendelkeznek a szükséges ÁNTSZ engedéllyel 

és úgynevezett 1+ tanúsítvánnyal.

A Honeywell Home nyomásszabályozók a fenti 

előírásoknak, szabványoknak teljes mértékben 

megfelelnek:

 ÁNTSZ engedély száma: ÁNTSZ OTH 

901-3/2010

 1+ tanúsítvány száma: ÉMI 138-CDP-90-

C-14/2011

A Honeywell Home nyomásszabályozók a fenti 

előírásoknak, szabványoknak való teljes 

megfelelésen túl számos egyéb tanúsítvánnyal 

is rendelkeznek (KTW, W270, ACS, WRAS).

Kiegészítők:

RV283P - Visszafolyásgátló szelep 2-es 

kategória, poliamid bevonatos öntöttvas DN 40-

300 méretben

FY69P - Szennyfogó dupla szűrőfelülettel, 

poliamid bevonatos öntöttvas, DN 15-200 

méretben

F78TS Visszamosható ivóvíz szűrő, poliamid 

bevonatos öntöttvas, DN 65-125 méretben

Műszaki adatok:

 Belépő oldali nyomás: maximum 16bar

 Kilépő oldali nyomás D15S: 1.5 - 7.5bar 

(DN65/80/100), 1.5 - 8bar (DN150/200)

 Kilépő oldali nyomás D15SN: 0.5 - 2bar

 Állítható nyomáskülönbség: 1.5 - 8bar 

 Maximum közeg hőmérséklet: 65 °C

 Nyomástűrés: PN16

 Szelepház anyaga: öntöttvas

 Minimum nyomásesés: 1 bar 

 Csatlakozás típusa: karimás ISO 7005-

2, EN 1092-2

 Közeg: ivóvíz, olajmentes sűrített levegő

Műszaki kérdésekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön tervező támogató kollégánknál:

Vámos György – Kelet-Magyarország 30/992 1884 gyorgy.vamos@resideo.com

Márvány János – Nyugat-Magyarország 30/279 1838 janos.marvany@resideo.com

A vízkezelésekkel kapcsolatban bővebb információkat a Vízhigiéniai kézikönyvünkben találhat. Amennyiben 

érdeklődik a téma iránt, és szeretne hozzájutni díjmentesen a Vízhigiéniai Kézikönyvhöz, kérjük keresse a fenti 

elérhetőségen kollégánkat.

Amennyiben a továbbiakban nem szeretne termékismertető levelet kapni, kérjük jelezze az alábbi e-mail címen:

Resideo Kft.

8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147.

Értékesítési iroda: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Termékinformáció: 06 80 021 331

E-mail: consumersupporthu@honeywellhome.com 


