
Regulator ciœnienia zasilaj¹cego s³u¿y do redukowania i regulacji
ciœnienia w instalacjach sprê¿onego powietrza do wartoœci usta-
wionej na nastawniku wartoœci zadanej. Maksymalne ciœnienie w
instalacji (na wejœciu regulatora) wynosi 12 bar (180 psi).
Wykonanie bloku monta¿owego umo¿liwia bezpoœredni¹ za-
budowê na ró¿nych urz¹dzeniach pneumatycznych i elektro-
pneumatycznych. Mo¿liwoœci po³¹czeñ przedstawiono i wyjaœ-
niono poni¿ej. Ponadto regulator ciœnienia mo¿e wspó³praco-
waæ z prze³¹cznikiem trybu pracy: rêczna / automatyczna.
Dziêki temu mo¿na zablokowaæ wyjœcie ustawnika pozycyjnego
(typu 4763, 4765), a zaworem regulacyjnym mo¿na sterowaæ
rêcznie za poœrednictwem regulatora ciœnienia.
Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego sk³ada siê z regula-
tora ciœnienia zasilaj¹cego i zamontowanego przez nim filtra
ze spustem kondensatu.

W³aœciwoœci
• regulator upustowy o ma³ym w³asnym zu¿yciu powietrza
• ma³a zale¿noœæ od ciœnienia przed urz¹dzeniem
• dowolne po³o¿enie monta¿owe
• regulator przystosowany do zabudowy w tablicy, na tablicy

i do monta¿u na ró¿nych urz¹dzeniach pneumatycznych i
elektropneumatycznych

• mo¿liwoœæ wyposa¿enia w manometr
• mo¿liwoœæ wyboru miejsca monta¿u przy³¹czy gwintowa-

nych G zgodnie z DIN ISO 228/1 lub z gwintem sto¿kowym
NPT z boku lub w tylnej czêœci regulatora (patrz wykonania).

Wykonania
Regulator ciœnienia zasilaj¹cego (rys. 1) z ci¹g³¹ nastaw¹
ciœnienia wylotowego w zakresie od 0 do 1,6 bar (0 do 23 psi)
lub od 0,5 do 6 bar (7 do 90 psi). Nastawa ciœnienia wyloto-

wego za pomoc¹ œruby lub pokrêt³a. Na ¿yczenie klienta z
manometrem ciœnienia wylotowego (rys. 2) i k¹townikiem mo-
cuj¹cym (wyposa¿enie dodatkowe).

Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego (rys. 3) sk³adaj¹ca
siê z regulatora ciœnienia zasilaj¹cego z ci¹g³¹ nastaw¹ ciœnie-
nia wylotowego w zakresie od 0 do 1,6 bar (0 do 23 psi) lub
0,5 bar do 6 bar (7 do 90 psi), filtra powietrza (20 mm) do
odfiltrowywania kurzu i cz¹steczek wody, z obudow¹ filtra z
tworzywa sztucznego i z aluminium ze œrub¹ spustow¹. Regu-
lacja ciœnienia wylotowego za pomoc¹ œruby lub pokrêt³a. Na
¿yczenie klienta dostarczany jest manometr ciœnienia wylotowe-
go, pokrêt³o i k¹townik mocuj¹cy (wyposa¿enie dodatkowe).

Stacja regulacyjna 
ciœnienia zasilaj¹cego z filtrem   typu 708-
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku stacji, 
 filtr w obudowie z tworzywa sztucznego

1 1 2

z przy³¹czem NPT 1⁄4 z boku stacji, 
 filtr w obudowie z tworzywa sztucznego

1 1 5

z przy³¹czem G 1⁄4 z boku stacji, 
 filtr w obudowie z aluminium

1 2 2

z przy³¹czem NPT 1⁄4 z boku stacji, 
 filtr w obudowie z aluminium.

1 2 5

Zakres nastawy 0,5 do 6 bar (7 do 90 psi)
bez manometru 0
z manometrem bez czêœci miedzianych, 
 wykonanym ca³kowicie ze stali nierdzewnej

1

z monometrem, korpus ze stali nierdzewnej, przy³¹cze niklowane 2
Zakres nastawy 0 do 1,6 bar (0 do 23 psi)
bez manometru 3
z manometrem bez czêœci miedzianych, 
 wykonanym ca³kowicie ze stali nierdzewnej

4

z monometrem, korpus ze stali nierdzewnej, przy³¹cze niklowane 5

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego
Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego

Typ 708

Zastosowanie
Urz¹dzenia o ró¿norodnym zastosowaniu przeznaczone do
dostarczania sta³ego ciœnienia zasilaj¹cego dla urz¹dzeñ po-
miarowych, regulacyjnych i steruj¹cych z mo¿liwoœci¹ regulacji
w zakresie od 0 do 6 bar (0 do 90 psi).
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Rys. 1
Regulator ciœnienia zasilaj¹ce-
go typu 708-1020

Rys. 2
Regulator ciœnienia 
zasilaj¹cego typu 708-1025, 
wykonanie przeznaczone 
do zabudowy na tablicy

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego   typu 708-
z przy³¹czem G 1⁄8 w tylnej czêœci regulatora 0 0 1
z przy³¹czem NPT 1⁄8 w tylnej czêœci regulatora 0 0 4
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora 1 0 2
z przy³¹czem NPT 1⁄4 z boku regulatora 1 0 5
Zakres nastawy: 0,5 do 6 bar (7 do 90 psi)
bez manometru 0
z manometrem bez czêœci miedzianych, 
 wykonanym ca³kowicie ze stali nierdzewnej

1

z monometrem, korpus ze stali nierdzewnej, przy³¹cze niklowane 2
Zakres nastawy: 0 do 1,6 bar (0 do 23 psi)
bez manometru 3
z manometrem bez czêœci miedzianych, 
 wykonanym ca³kowicie ze stali nierdzewnej

4

z manometrem, korpus ze stali nierdzewnej, przy³¹cze niklowane 5



Wykonania regulatora ciœnienia zasilaj¹cego 
wspó³pracuj¹cego z urz¹dzeniami pneumatycznymi 
i elektropneumatycznymi
W celu umo¿liwienia zabudowy regulatora ciœnienia zasilaj¹-
cego na lub w ni¿ej wymienionych urz¹dzeniach jego alumi-
niowy korpus jest wykonany w formie bloku monta¿owego. Za
pomoc¹ specjalnych œrub i nakrêtek wykonywane jest mecha-
niczne po³¹czenie do przesy³ania powietrza miêdzy urz¹dze-
niami. Korpusy manometrów s¹ wykonane ze stali nierdzewnej,
a przy³¹cze G 1⁄8 jest niklowane.

Uwaga: do pod³¹czenia do sieci sprê¿onego powietrza zawie-
raj¹cego drobiny kurzu, oleju lub kondensatu stosuje siê zespo³y
konserwacyjne firmy SAMSOMATIC przeznaczone do uzdat-
niania sprê¿onego powietrza.

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego (rys. 4)      typ 708-5003
do monta¿u w pneumatycznej stacji regulacyjnej typu 3432
(Szczegó³owe informacje zawiera karta katalogowa T 7030)
Wejœcie: ciœnienie robocze od 2 do 12 bar (30 do 180 psi).
Wyjœcie: powietrze o ciœnieniu 1,4 bar (20 psi).
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Rys. 3 · Stacja regulacji ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-112 
       z manometrem

Rys. 4 · Regulator ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-5003 
       przeznaczony do monta¿u w stacji regulacji ciœnienia 
       typu 3432

Rys. 5 · Regulator ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-5422 
       zamontowany na zaworze elektromagnetycznym 
       typu 3701 i ustawniku pozycyjnym typu 4763

Rys. 6 · Przystawka typu 708-5522, 
       zamontowana na ustawniku pozycyjnym typu 4763

Blok monta¿owy 
z regulatorem ciœnienia zasilaj¹cego
do monta¿u na pneumatycznym 
ustawniku pozycyjnym typu 3771

typu 708-5  2

wykonanie z trzema manometrami dla sygna³u wejœciowego,
zakres wskazania od 0 do 1,6 bar (0 do 23 psi), 
ciœnienie steruj¹ce i zasilaj¹ce, 
zakres wskazania od 0 do 6 bar (0 do 90 psi),
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4

 

 1     
 1

 

 2
 5

do monta¿u na elektropneumatycznym 
ustawniku pozycyjnym typu 3772
wykonanie z dwoma manometrami dla ciœnienia steruj¹cego 
i zasilaj¹cego, wskazanie 0 do 6 bar (0 do 90 psi), 
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4 

 2
 2

 2
 5

do monta¿u na elektropneumatycznym 
ustawniku pozycyjnym typu 3766/3767
wykonanie z dwoma manometrami dla ciœnienia steruj¹cego 
i zasilaj¹cego, wskazanie 0 do 6 bar (0 do 90 psi),
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4 

 3
 3

 2
 5

do monta¿u na zaworach elektromagnetycznych 
typu 3701 (rys. 5)
w wypadku zaworów elektromagnetycznych z przy³¹czami 
umieszczonymi w tylnej czêœci regulatora (zob. karta kata- 
logowa T 8375) regulator ciœnienia zasilaj¹cego nale¿y 
zastosowaæ tak¿e jako przystawkê umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹-
czenie do ustawnika pozycyjnego typu 4763/4765; 
wykonanie z manometrem ciœnienia zasilaj¹cego, 
zakres wskazania 0 do 6 bar (0 do 90 psi), 
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4 

 4
 4

 2
 5

do monta¿u na pneumatycznych/
elektropneumatycznych ustawnikach pozycyjnych 
typu 4765/4763 (rys. 6)
wykonanie z jednym manometrem dla ciœnienia steruj¹cego,
wskazanie 0 do 6 bar (0 do 90 psi),
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4 

 5
 5

 2
 5

do monta¿u na pneumatycznych/
elektropneumatycznych ustawnikach pozycyjnych 
typu 3760
wykonania z manometrem ciœnienia zasilaj¹cego, 
zakres wskazania od 0 do 6 bar (0 do 90 psi),
z przy³¹czem G 1⁄8 z boku regulatora
            NPT 1⁄8 

 7
 7

 1
 4

do monta¿u na przetworniku 
elektropneumatycznym typu 6113 i 6115
wykonania z manometrem ciœnienia zasilaj¹cego, 
zakres wskazania 0 do 6 bar (0 do 90 psi)
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4 

 6
 6

 2
 5

przystawka 
(bez regulatora ciœnienia zasilaj¹cego)

  typu 708-81   2

do po³¹czenia zaworu elektromagnetycznego typu 3701 
z przy³¹czami w tylnej czêœci regulatora 
(zob. karta katalogowa T 8375) 
z ustawnikiem pozycyjnym typu 4763/4765
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4 

  2
  5

prze³¹cznik trybu pracy 
rêczna / automatyczna

  typu 708-82   0

do monta¿u na regulatorach ciœnienia zasilaj¹cego 
typu 708-53.2 lub typu 708-63.2 do po³¹czenia 
z ustawnikami pozycyjnymi typu 3766/3767,
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4 

  2
  5

prze³¹cznik trybu pracy 
rêczna / automatyczna

  typu 708-8    0

do monta¿u na regulatorach ciœnienia zasilaj¹cego 
typu 708-55.2 do po³¹czenia z ustawnikami 
pozycyjnymi typu 4765/4763,
z przy³¹czem G 1⁄4 z boku regulatora
            NPT 1⁄4 

 5
 5

  2
  5



Sposób dzia³ania
Regulator ciœnienia zasilaj¹cego (rys. 7)
Powietrze robocze doprowadzane do wejœcia przep³ywa przez
przeœwit miêdzy gniazdem (1.1) a grzybem (3). Ciœnienie
wylotowe pA jest przeprowadzane przez otwór w membranie
(4) wytwarzaj¹c si³ê kompensowan¹ przez sprê¿ynê (6). Je¿eli
wskutek obrotu trzpienia (7) zwiêkszona zostanie si³a napiêcia
sprê¿yny, to talerz membrany przesuwa siê wraz z grzybem (3)
w górê. Zwiêksza siê przeœwit miêdzy gniazdem (1.1) a grzy-
bem (3) i na stronê wylotow¹ podawane jest wy¿sze ciœnienie.
Przy zbyt wysokim ciœnieniu wylotowym lub w wypadku zmniej-
szenia wartoœci zadanej wskutek zwolnienia sprê¿yny (6) talerz
membrany (5) jest unoszony znad grzyba (3), a nadmiar
ciœnienia jest odprowadzany na zewn¹trz przez otwór wywier-
cony w talerzu membrany do momentu ponownego osi¹gniêcia
stanu równowagi.

Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego (rys. 8)
Stacja regulacji ciœnienia zasilaj¹cego sk³ada siê z regulatora
ciœnienia zasilaj¹cego (2) i zamontowanego przed nim filtra
sprê¿onego ciœnienia (1). Doprowadzane sprê¿one powietrze
przep³ywa przez wk³ad filtra o œrednicy oczek 20 mm. Je¿eli w
powietrzu znajduj¹ siê skropliny, to wskutek przep³ywu s¹ one
odœrodkowo wyt³aczane przez podk³adkê z¹bkowan¹ (5) w
kierunku obudowy pojemnika filtra i gromadzone w dolnej jej
czêœci. Skropliny usuwane s¹ za pomoc¹ aluminiowej œruby
spustowej (6)
Pojemnik filtra (5) jest wykonany z przezroczystego tworzywa
sztucznego (poliwêglan) lub z aluminium (wykonanie do wyboru).

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego z blokiem monta¿owym (rys. 9)
W celu po³¹czenia regulatora ciœnienia zasilaj¹cego z ró¿nymi
urz¹dzeniami pneumatycznymi lub elektropneumatycznymi alumi-
niowa obudowa (1) jest wykonana w formie bloku monta¿owego,
umo¿liwiaj¹cego ³atwe po³¹czenie mechaniczne i odpowiednie
po³¹czenie przewodów powietrza. Specjalne nakrêtki (2) nale¿y
wkrêciæ w odpowiednie gwintowane otwory urz¹dzenia, które ma
byæ po³¹czone z regulatorem ciœnienia. Blok monta¿owy zostanie
dokrêcony do urz¹dzenia za pomoc¹ specjalnych œrub M8 (3)
pe³ni¹cych funkcjê przewodów powietrza. P³aska uszczelka (4)
uszczelnia po³¹czenie. Kana³ powietrzny jest szczelnie zamykany
przez œrubê (5). Bloki monta¿owe s¹ wyposa¿one w zintegrowany
wk³ad filtra o œrednicy oczek 20 mm.

Prze³¹cznik trybu pracy: rêczna / automatyczna (rys. 10 i 11)
Prze³¹cznik trybu pracy: rêczna / automatyczna typu 708-8...0
jest przeznaczony do monta¿u na regulatorze ciœnienia zasilaj¹-
cego w celu umo¿liwienia wspó³pracy z ustawnikami pozycyjnymi.
Prze³¹cznik pracuje w dwóch po³o¿eniach. W po³o¿eniu pod-
stawowym – wsuniêty suwak t³oka (2) i odkrêcony kapturek
ochronny (3) – ustawiony jest automatyczny tryb pracy. Ciœnie-
nie steruj¹ce z ustawnika pozycyjnego przesy³ane jest do za-
woru regulacyjnego za poœrednictwem prze³¹cznika.
Po odkrêceniu kapturka ochronnego (3) suwak (2) mo¿na
wyci¹gn¹æ do oporu. Dziêki temu nastêpuje odciêcie przewodu
ciœnienia steruj¹cego miêdzy ustawnikiem pozycyjnym a si³ow-
nikiem, a wyjœcie regulatora ciœnienia zasilaj¹cego jest ³¹czone
bezpoœrednio z si³ownikiem pneumatycznym. Zawór regulacyj-
ny mo¿e byæ sterowany na miejscu rêcznie za pomoc¹ ustaw-
nika regulatora ciœnienia.

Rys. 8 · Stacja regulacyjna 
       ciœnienia zasilaj¹cego

1 filtr sprê¿onego 
powietrza

2 regulator ciœnienia 
zasilaj¹cego

3 wk³ad filtra
4 podk³adka zêbata
5 pojemnik filtra
6 œruba spustowa

3 T 8545 PL

1 korpus
1.1 gniazdo
2 pokrywa
3 grzyb
4 membrana
5 talerz membrany
6 sprê¿yna
7 trzpieñ
8 nakrêtka kontruj¹ca

Rys. 9 · Regulator ciœnienia zasilaj¹cego 
       z blokiem monta¿owym

1 zawór regulacyjny
2 si³ownik pneumatyczny
3 ustawnik pozycyjny 

typu 4763/4765 lub
typu 3766/3767

4 regulator ciœnienia zasilaj¹cego 
z blokiem monta¿owym

5 prze³¹cznik trybu pracy: 
rêczna / automatyczna 
typu 708-8...0

Rys. 11
Schemat uk³adu z prze³¹cznikiem 
trybu pracy: rêczna / automatyczna

Rys. 7 · Regulator ciœnienia zasilaj¹cego

1 korpus
2 suwak t³okowy
3 kapturek ochronny

1 korpus
2 nakrêtka
3 œruba
4 uszczelka p³aska
5 œruba zamykaj¹ca

ciœnienie
zasilaj¹ce

2

6

1
5
4
3

1
3

2

4
5

3

1

2

Rys. 10
Prze³¹cznik trybu pracy: 
rêczna / automatyczna 

typu 708-8...0

1

1.1

3
5
4
2

6

8

7

  wlot          wylot

wykonanie 
ze sprê¿yn¹ ciœnienia 
wylotowego o wartoœci 
0,5 do 6 bar

wykonanie 
ze sprê¿yn¹ 
ciœnienia wylotowego 
o wartoœci 0 do 1,6 bar



Tabela 1 · Dane techniczne
Wszystkie ciœnienia podano w bar (nadciœnienie)
Ciœnienie
wlotowe

min. 1 bar (15 psi) powy¿ej ustawionej wartoœci
zadanej, ale przynajmniej 1,6 bar (24 psi)

max. 12 bar (180 psi)
Ciœnienie wylotowe nastawa ci¹g³a w zakresie od 0 do 1,6 bar

(0 do 24 psi) lub od 0,5 do 6 bar (7 do 90 psi)
Zu¿ycie powietrza 0,1 mn3/h (przy ciœnieniu zasilaj¹cym 7 bar)
Wydatek powietrza zob. rys. 12
Dop. zakres
temperatury otoczenia

–25oC do +70oC
(szerszy zakres temperatur na zapytanie)

Wp³yw czynników 
zewnêtrznych ciœnienie wlotowe 0,14%/0,1 bar

Manometr Ø40
Zakres wskazañ 0 do1,6 bar (0 do 24 psi) lub

0 do 6 bar (0 do 90 psi)
Przy³¹cze G 1⁄8
Ciê¿ar, ok. kg typ 708-0/1: 0,25 708-11/12: 0,65

Tabela 2 · Materia³y (WN = numer materia³u)
Regulator ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-0/1

Korpus
ciœnieniowy odlew aluminium, 

z pow³ok¹ z tworzywa sztucznego
Pokrywa poliamid
Grzyb poliaksymetylen
Membrana pomiarowa chloropren z wk³adk¹ tekstyln¹
Talerz membrany aluminium
Stacja regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-11/12, 
filtr 708-83/84 i bloki monta¿owe
Korpus filtra poliwêglan lub aluminium
Wk³ad filtra z oczkami 
o œrednicy 20mm polipropylen

Manometr
Korpus stal nierdzewna WN 1.4571

Przy³¹cze G 1⁄8
stal nierdzewna, bez 
czêœci miedzianych mosi¹dz niklowany

Monta¿
Regulator ciœnienia zasilaj¹cego mo¿e byæ montowany w do-
wolnym po³o¿eniu, do wyboru bezpoœrednio na przewodzie
rurowym lub za pomoc¹ elementów mocuj¹cych w tablicy, na
tablicy lub na zaworze.
Filtr stacji regulacji ciœnienia zasilaj¹cego musi zwieszaæ siê
pionowo w dó³.
Stacja montowana jest na przewodzie rurowym lub na tablicy.

Tekst zamówienia
Regulator ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-...
stacja regulacji ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-...
korpus filtra: tworzywo sztuczne/aluminium
blok monta¿owy z regulatorem ciœnienia zasilaj¹cego 
typu 708-...
blok przystawki typu 708-81.2
prze³¹cznik trybu pracy rêczna / automatyczna 
typu 708-82.0
bez manometru / z manometrem
korpus manometru: stal nierdzewna, przy³¹cze niklowane / 
wykonanie bez czêœci miedzianych, w ca³oœci ze stali nierdzew-
nej, bez elementów / z elementami do monta¿u w tablicy / 
na tablicy / na zaworze.

Zmiany techniczne zastrze¿one

Rys. 12 · Regulator typu 708, charakterystyka obci¹¿enia
        12.1 Wykonanie dla wyjœcia 0,5 do 6 bar, wejœcie 7 bar 12.2 · Wykonanie dla wyjœcia 0 do 1,6 bar, wejœcie 4 bar
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przy³¹cza w bocznej czêœci regulatora

przy³¹cza w tylnej czêœci regulatora
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wylot

ciœnienie
zasilaj¹ce

wylot
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Wymiary w mm

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-00.. 
przeznaczony do monta¿u na przewodzie 
rurowym i typu 708-550 do monta¿u w stacji 
regulacji ciœnienia typu 3430

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego 
typu 708-10.. przeznaczony do 
monta¿u na tablicy

Filtr typu 708-83.. i typu 708-84..

Stacja regulacji ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-11../12
przeznaczona do monta¿u na przewodzie rurowym 
lub na tablicy

Z³¹czka podwójna do przykrêcenia 
regulatora ciœnienia zasilaj¹cego, stacji 
regulacji ciœnienia zasilaj¹cego lub filtra 
do bloku przy³¹czeniowego ustawnika 
pozycyjnego typu 3766 i typu 3767

Blok monta¿owy z regulatorem ciœnienia zasilaj¹cego 
typu 708-51.2 dla ustawnika pozycyjnego typu 3771

Blok monta¿owy z regulatorem ciœnienia zasilaj¹cego 
typu 708-52.2 dla ustawnika pozycyjnego typu 3772

Ø40

34
5024

32

42
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Regulator ciœnienia zasilaj¹cego 
typu 708-57..., zamontowany 
na ustawniku pozycyjnym typu 3760

Wymiary w mm

Blok monta¿owy z regulatorem ciœnienia 
zasilaj¹cego typu 708-55.2 dla ustawnika 
pozycyjnego typu 4765/4763, do wyboru 
z prze³¹cznikiem trybu pracy rêczna 
/ automatyczna typu 708-85.0
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Regulator ciœnienia zasilaj¹cego typu 708-5422 
przystosowany do zamontowania na zaworze 
elektromagnetycznym typu 3701 i ustawniku 
pozycyjnym typu 4763 lub typu 4765
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