
Plavákový regulátor prietoku 
GIGANT 

 vhodné pre reguláciu veľkých prietokov 
 nie je potreba výškového rozdielu hladín 
 strmá odtoková krivka 
 samočinné odblokovanie stavítok v prípade 

upchatia 
 potrebná iba občasná vizuálna kontrola 
 nastavenú veľkosť reg. je možné aj dodatočne 

ľahko zmeniť 
 vyrobený z nerezovej oceľe a odolného plastu 
 nie je potrebný vonkajší zdroj energie 
 priaznivý pomer medzi cenou a úžitkovými 

vlastnosťami 

efektívna a priebežná regulácia prietoku až do 2000 ls
-1

  
riadiaca mechanika je upevnená priamo na stenu inštalačnej šachty 

Príklad priebehu odtokovej 
krivky pre škrtenie 500 ls

-1
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PRINCÍP ČINNOSTI 

Zariadenie funguje na rovnakom princípe, ako 

klasický plavákový regulátor. Systém vstavanej riadiacej 

mechaniky priamo do plavákovej šachty bol vyvinutý s 

cieľom rozšíriť pásmo regulácie od stredných prietokov 

okolo 500 ls-1 až po veľké prietoky, napr. 2000 ls-1. 

Použité technické riešenie zároveň umožňuje 

minimalizovať veľkosť inštalačnej, resp. plavákovej 

šachty. Regulátor Gigant navrhujeme preto predovšetkým 

vtedy, ak sa stretávame buď s nedostatkom miesta, alebo 

keď treba regulovať veľký prietok v potrubiach veľkých 

svetlostí. 

Pokiaľ je navrhované i núdzové vyprázdňovanie 

obtokom, vedieme ju skrz plavákovú šachtu zatrubnene a 

až najskôr za ňou je zaústený v zvláštnej šachte do 

potrubia vedúceho od výstupného stavítka S2 (viď. 

schéma nižšie). 

Konštrukcia regulátora Gigant umožňuje obdobne 

ako u ostatných typov plavákových regulátorov 

samočinné odblokovanie upchatých stavítok. Upchaté 

stavítko S1 sa odblokuje poklesnutím plaváku po 

vyprázdení šachty, upchaté stavítko S2 je nadvyhnuté 

hore stúpajúcim plavákom cez núdzovú páku. Pretože u 

veľkých prietokoch je upchatie šupátka prakticky 

vylúčené, núdzová páka sa často ani neinštaluje. To je i 

prípad vyobrazenia na prvej strane tohto prospektu. 
 

II. regulátor na potrubí DN 500 - s obtokom 

 

Vzorové riešenia 
 
I. regulátor na potrubí DN 1000 - bez obtoku 
 

 pozdĺžny rez šachtou 

 pôdorys šachty 

 priečny rez šachtou 

Tabuľka pre návrh veľkosti regulátora 

Typ 
regulátoru 

   

DN potrubia 
mm  

vnútorné rozmery 
šachty v m 

montážny otvor 
m 

pásmo 
regulácie 

l/s
-1 

 d š v min. kruhový štvorcový 

1 700 300 - 870 2,5 2,0 2,0 1,2 1,0 x 1,0 

2 800 450 - 1100 2,5 1,5 1,2 1,2 1,0 x 1,0 

3 900 600 - 1550 3,0 1,5 1,4 1,2 1,0 x 1,0 

4 1000 800 - 2000 3,0 1,5 1,4 1,2 1,0 x 1,0 


