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Konstruksjon: 

Ventilen består i hovedtrekk av et flenset ventilhus med Bopp & Reuthers unike innsats/trim 
som er en kolbekonstruksjon, en spiralfjær med klokke/innkapsling, justeringsbolt, påbygget 
styreledning med venturiedyse og styre-/pilotventil. Fra et uttak ved venturiedysen på styre-
ledningen er det tilkoblet en styreslange. Denne er videre tilkoblet ventilhuset, slik at trykket 
over venturiedysen balanseres mot ventilsetet i kolbekonstruksjonen. 

Ventilen leveres med styreledning med venturiedyse og styre-/pilotventil montert på høyre 
side sett med strømningsretningen. 

Bopp & Reuthers unike kolbekonstruksjon 

  Komplett innsats 

Utløpstrykk P2 (nedtrøms/etter trykkreduksjonsventilen) er justerbart innenfor valgt område 
som bestemmes av spiralfjæren. Ventilen kan leveres med ett av følgende fire trykkområder: 

Trykk-/fjærområde 1  :  Justerbart fra  0,8 til  2,0 bar 
Trykk-/fjærområde 2  :  Justerbart fra  2,0 til  5,0 bar 
Trykk-/fjærområde 3  :  Justerbart fra  5,0 til 10,0 bar 
Trykk-/fjærområde 4  :  Justerbart fra 10,0 til 15,0 bar 

Ventilen leveres fra fabrikk ferdig testet i prøvestand, og kan også leveres med ferdig innstilt 
trykk (P2) dersom dette er angitt ved bestilling.  

Typenummeret er innstøpt på ventilhuset, for eksempel 3431. Trykk-/fjærområdet (f.eks. 3) 
er angitt (inngravert) på innløpsflensen, sammen med ventilens serie-/fabrikasjonsnummer. 

Type Re 3421 / 3431 : Trykklasse PN16 
Type Re 3422 / 3432 : Trykklasse PN25 
Type Re 3423 / 3433 : Trykklasse PN40 
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Byggemål og vekt: 

er 

 Trykkreduksjonsventilen sett ovenfra: 

 Alle angitte byggemål i mm 

Dimensjon Byggelengde L Høyde H (max) Styreledning L1 Vekt kg 

DN 65 290 570 172 44 

DN 80 310 570 172 47 

DN 100 350 685 172 78 

DN 125 400 685 172 86 

DN 150 480 915 210 155 

DN 200 600 1015 260 235 

DN 250 730 1220 290 390 

DN 300 850 1275 310 510 

DN 400 1100 1275 310 650 

Dimensjonering: 

Det er viktig at ventilen dimensjoneres etter realistisk vanngjennomstrømning (vannforbruk). 

Gjennomstrømningskapasiteten til ventilen er avhengig av differansetrykket/trykkfallet (DP) 
over denne. Tabell & diagram på neste side kan brukes som veiledning ved dimensjonering. 



Side 4 av 9 

Produsent Bopp & Reuther SR gir følgende ”tommelfingerregel” for valg av ventildimensjon: 

- Differansetrykk over ventilen ≤ 3 bar:
Velg ventildimensjon lik rørledningen

- Differansetrykk over ventilen 3 - 7 bar:
Velg ventildimensjon 1 x DN (dimensjon/størrelse) mindre enn rørledningen

- Differansetrykk over ventilen 7 - 12 bar:
Velg ventildimensjon 2 x DN (dimensjon/størrelse) mindre enn rørledningen

Generelt anbefales det at vannets strømningshastighet ikke overstiger 6 m/s unntatt under 
kortere perioder. 

Ventildimensjon bør velges slik at strømningshastighet ved normale driftsforhold ikke over-
stiger 3 m/s. Trykkreduksjon/differansetrykk (DP) over én ventil bør ikke overstige 10 bar. 

Kapasitet Q ved ca 3 m/s strømningshastighet Kapasitet Q ved ca 6 m/s strømningshastighet

Dimensjon m3/h l/s m3/h l/s 

DN 65 36 10 72 20 

DN 80 55 15,3 110 30,6 

DN 100 85 23,6 170 47,2 

DN 125 133 36,9 266 73,8 

DN 150 191 53 382 106 

DN 200 339 94,2 678 188,4 

DN 250 530 147,2 1060 294,4 

DN 300 763 211,9 1526 423,8 

DN 400 1355 376,4 2710 752,8 
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Funksjonsbeskrivelse: 

Trykkreduksjonsventilens oppgave er å opprettholde innstilt trykk nedstrøms (utløpstrykket) 
P2, uavhengig av varierende vanngjennomstrømning/vannforbruk. 

Kolbekonstruksjonen har et ventilsete, men også et stempel ovenfor dette, som presser mot 
spiralfjæren. Se skisser nedenfor. 

Innløpstrykket P1 (oppstrøms) virker mot oversiden av ventilpluggen (øvre plate), men også 
mot undersiden av stempelet i kolbekonstruksjonen, via styreledningen og styreslangen - og 
dette gir en likevekt eller balanse. Endringer i innløpstrykket P1 vil ikke forandre denne like-
vekten. 

Utløpstrykket P2 (nedstrøms) virker mot undersiden av ventilpluggen (nedre plate) og denne 
lukkekraften motvirkes av den innstilte fjærkraften fra spiralfjæren. 

Når f.eks. vanngjennomstrømningen øker, vil strømningshastigheten gjennom styreledningen 

også øke. Da vil differansetrykket (trykkfallet) over venturiedysen øke, og som følge av dette 
reduseres trykket som virker mot undersiden av stempelet i kolbekonstruksjonen tilsvarende. 
Dette gjør at fjærkraften vil presse kolbestangen (spindelen) nedover, noe som gir en større 
åpning mellom ventilplugg og sete, slik at utløpstrykket P2 opprettholdes slik det ble stilt inn. 

Den ovennevnte hydrauliske styringen gir en sikkerhet mot trykkstøt, siden styreledningen er 
dimensjonert slik at stempelet med kolbestang (spindel) og plugg ikke kan beveges for raskt. 

Nullforbruk Økende forbruk 

Sikkerhet: 

Hvis vanngjennomstrømning gjennom styreledning og/eller styreventil reduseres eller hindres 
grunnet smuss o.l., vil ventilen gå mot lukket posisjon, slik at utløpstrykket P2 reduseres noe 
og ikke stiger. Dette er en vesentlig egenskap som bidrar til økt sikkerhet fordi det hindrer for 
høyt vanntrykk videre ut på ledningsnettet.  



Side 6 av 9 

Montasje/installasjon: 

Ventilen monteres i stående posisjon, i horisontal rørledning, mellom to avstengningsventiler. 
Ventilen monteres slik at strømningsretningen er i hht. til innstøpt retningspil på ventilhuset. 

Det er anbefalt at installasjonen har en omløps-/bypass-rørledning, og optimal løsning er at 
det det også i denne er installert en trykkreduksjonsventil. Dette bidrar til at ventilen enkelt 
kan stenges av og evnt. demonteres for vedlikehold senere.  

Vi anbefaler å installere en sikkerhetsventil etter trykkreduksjonsventilen, som ekstra sikring 
mot for høyt vanntrykk videre på ledningsnettet, for å sikre/hindre skader på rør og armatur. 

Det anbefales også å installere en lufteventil med god kapasitet nedstrøms (på utløpssiden) 
trykkreduksjonsventilen. 

Idriftsettelse/justering: 

Stengeventil på høytrykksiden (oppstrøms/før trykkreduksjonsventilen) skal selvfølgelig være 
i stengt posisjon. 

Stengeventil på lavtrykksiden (nedstrøms/etter trykkreduksjonsventilen) skal settes til stengt 
posisjon.  

Justeringsbolt på toppen av trykkreduksjonsventilen skal være i posisjon så den ikke presser 
mot fjæren på innsiden av ventilklokke. 

Løsne låseskrue (K 2) på toppen av justeringskruen (M) på styreventilen. Åpne så justerings-
skruen (M) på styreventilen helt. Skru den deretter med urviseren til den så vidt begynner å 
presse mot fjæren på innsiden. 

Åpne stengeventil på høytrykksiden (oppstrøms/før trykkreduksjonsventilen) såvidt, slik at en 
liten vanngjennomstrømning oppstår. Manometerkran (H) settes i midtposisjon slik at vannet 
spyles/blør ut av denne. Fortsett til trykkreduksjonsventilen fylles med vann. 
Steng deretter manometerkranen (H) slik at vanntrykket styres til manometeret, som da skal 
angi vanntrykket på lavtrykksiden (nedstrøms/etter trykkreduksjonsventilen). Vanntrykket vil 
stige langsomt og stabilisere seg. 
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Stengeventil på lavtrykksiden (nedstrøms/etter trykkreduksjonsventilen) åpnes langsomt, og 
bare litt. Dersom det ikke er mottrykk i rørledningen, må dette bygges opp. Ventilen må stå 
nærmest urørt med liten åpning inntil mottrykk er opparbeidet. Åpne deretter stengeventilen 
langsomt og gradvis.  
Manometerkran (H) kan gjerne settes i midtposisjon innimellom slik at vannet spyles/blør ut 
av denne samtidig som stengeventilen åpnes gradvis. 

Skru justeringsbolten med urviseren, slik at utløpstrykket P2 (nedstrøms) stiger, til det ligger 
ca 0,3 - 0,5 bar lavere enn ønsket trykk. Se Fig. 2 nedenfor. 

Justér deretter utløpstrykket P2 videre opp ved å skru justeringsskruen (M) på styreventilen 
med urviseren – til ønsket trykk oppnås. 

Skru til kontramutter (K 1) på justeringsbolten slik at posisjonen låses. Skru så til låseskrue 
(K 2) på toppen av justeringskruen (M) på styreventilen, for å låse denne i justert posisjon. 

Ventiler installert i serie: 

Ventilen kan installeres i serie med én eller flere andre trykkreduksjonsventiler, og jo lenger 
avstand mellom disse desto sikrere er man på at vil ventilene vil arbeide stabilt. Dersom det 
skulle oppstå såkalt pulsering (svingninger) i trykket, kan den settes inn en liten strupeskive  
i vinkel-fittingsen på styreslangen, der denne er tilkoblet ventilhuset. Dette vil gi noe tregere 
respons, men mer stabil regulering. Se skissen nedenfor som viser dette (strupeskive i rødt). 



Side 8 av 9 

Snitt-tegning med angivelse av posisjonsnr. for alle deler: 

↑ 

Anbefalte reservedeler: 

KSB Norge AS leverer komplette pakningssett (anbefalt reparasjonssett) for ventilene – 
bestående av følgende deler (i blått på side 9): 

Posisjon Beskrivelse Antall 

1/2/13/5 Tetningsskive 1 stk 

1/2/13/7 O-Ring - Øvre plate 1 stk 

1/2/13/8 O-Ring - Kolbestyring (stempel) 1 stk 

1/2/13/9 X-Ring - Kolbestyring (stempel) 2 stk 

1/2/13/10 O-Ring - Innsatsramme 3 stk 

1/2/13/11 O-Ring - Kolbestang 1 stk 

1/2/13/12 O-ring – Kolbestang 1 stk 
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Oversikt deler, skjematisk fremstilling: 

 

↓ 

 �

 
  
 - 
  

Vedlikehold/service: 

Før trykkreduksjonsventilen tas ut av rørledningen, må man fastslå at systemet er trykkløst! 

Ved service skal det utelukkende benyttes originale erstatnings-/reservedeler produsert hos 
Bopp & Reuther Sicherheits- und Regeltechnik GmbH. I motsatt tilfelle gjelder ikke garantier 
som dekker funksjonalitet og sikkerhet. 

Når det gjelder detaljert beskrivelse om demontering av trykkreduksjonsventilen, utskiftning 
av deler, sliping/pussing og eventuelle utbedringer, kan KSB Lindflaten AS tilby teoretisk og 
praktisk opplæring av personell om ønskelig. 

Posisjon Beskrivelse Antall 

1/1 Ventilhus 1 stk 

1/2/1 Innsatsramme 1 stk 

1/2/2 Kolbestang (spindel) 1 stk 

1/2/3 Nedre plate for innsats 1 stk 

1/2/4 Øvre plate for innsats 1 stk 

1/2/6 Låsemutter 2 stk 

1/2/13/5 Tetningsskive 1 stk 

1/2/13/7 O-Ring - Øvre plate 1 stk 

1/2/13/8 O-Ring - Kolbestyring (stempel) 1 stk 

1/2/13/9 X-Ring - Kolbestyring (stempel) 2 stk 

1/2/13/10 O-Ring - Innsatsramme 3 stk 

1/2/13/11 O-Ring - Kolbestang 1 stk 

1/2/13/12 O-ring – Kolbestang 1 stk 

1/3 Klokke (kapsling) 1 stk 

1/4 Fjærtallerken 1 stk 

1/5 Justeringsbolt 1 stk 

1/6 Kontramutter (låsemutter) 1 stk 

1/7 Gjenget Pinnebolt 4 stk 

1/8 Mutter 4 stk 

2/1/1 Rør (del av styreledning) 1 stk 

2/1/2 T-skjøtemuffe 1 stk 

2/1/3 Blindplugg 1 stk 

2/2 Venturidyse 1 stk 

2/3/1 Rør (del av styreledning) 1 stk 

2/3/4 Manometerkran 1 stk 

2/5 Rett kompresjonsfittings 1 stk 

2/6 90o  kompresjonsfittings 1 stk 

3 Spiralfjær (trykkfjær) 1 stk 

4/1 Vinkel skjøtemuffe 1 stk 

4/2 Rør (del av styreledning) 1 stk 

5 Styreventil 1 stk 

6 Manometer (½” anslutning) 1 stk 

7 Styreslange 1 stk 


