
Aqua Medic Regular – Dwu-stopniowy reduktor ciśnienia CO2

 
Reduktor ciśnienia CO2 został specjalnie zaprojektowany i stworzony do zastosowań w akwarystyce morskiej i słodkowodnej. Aby zapewnić 
właściwe działanie oraz długie i bezawaryjne użytkowanie, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą instrukcją użytkownika.  
 
Dane techniczne:  
• typ: regular 104  
• numer katalogowy: 71011 
• przepływ: 70 – 1200 ml/min 
• max. ciśnienie: 250 bar 
• gaz: tylko CO2, ciśnienie robocze: 70 bar 
• materiał: brąz pokrywany galwanicznie chromem  
• ciśnienie robocze: 1,5 bar (przy ciśnieniu nominalnym 70 bar), redukcja I stopnia na stałe 
• manometry: 2, pokryte chromem, dla I i II stopnia redukcji 
• zawór igiełkowy do regulacji przepływu dwutlenku węgla 
• metalowa nasadka chroniąca zawór igiełkowy przed kurzem i wilgocią 
 
1. manometr ciśnienia roboczego 
2. manometr ciśnienia butli CO2
3. filterek 
4. pierścień do montażu reduktora na zaworze butli 
5. o-ring, podkładka 
6. tuleja łącząca 
7. podkładka 
8. korpus reduktora 
9. mocowanie wężyka CO2
10. podkładka 
11. zawór igiełkowy 
12. pokrętło 
 
Ciśnienie w butli jest zbyt duże, aby precyzyjnie i bezpiecznie je podawać bez wykorzystania reduktora. Zaworki elektromagnetyczne, 
stosowane w akwarystyce działają tylko przy ciśnieniu nie przekraczającym 10 bar, zwykłe wężyki wytrzymują ciśnienie tylko 1 bar 
(specjalne do 6 bar). Ciśnienie w butli z dwutlenkiem węgla waha się, w zależności od temperatury panującej w otoczeniu od 60 do 70 bar. 
Aby obniżyć ciśnienie do wartości bezpiecznej dla innych urządzeń współpracujących z CO2 wymagany jest reduktor. Najlepiej do tego celu 
nadaje się regular 104. Jest to profesjonalne urządzenie, stworzone do podawania dwutlenku węgla w niewielkich ilościach przez długi 
okres. Reduktor regular 104 jest kompletnym urządzeniem najwyższej klasy. Cały reduktor, aby zapobiec procesom korozyjnym, został 
pokryty chromem. Urządzenie zostało wyposażone w dwa chromowane manometry, z których jeden pokazuje ciśnienie w butli. Dopóki w 
butli znajduje się CO2 w postaci płynnej, ciśnienie wynosi pomiędzy 60 – 70 bar. Drugi manometr wskazuje ciśnienie robocze 1,5 bar 
(pomiędzy 1 a 2 bar).  
 
Instalacja  
1. Przykręć reduktor do zaworu butli CO2 (dokręcając ręką) 
2. Ustaw odpowiednio reduktor (rys. 2) i dokręć śrubę regulacyjną kluczem 
3. Podłącz wężyki do odpowiednich mocowań (4). Zdejmij nakrętki, nałóż je na wężyk i następnie zakręć je.  
 
Regulacja 
1. Zawór igiełkowy jest chroniony specjalną nakrętką, która zabezpiecza go przed wilgocią i kurzem.  
2. Odkręć zawór butli (4 pełne obroty). Manometr ciśnienia butli powinien pokazać ciśnienie pomiędzy 60 – 70 bar, a manometr ciśnienia 
roboczego 1,5 bar (pomiędzy 1 a 2 bar).  
3. Otwórz zawór igiełkowy. Po uzyskaniu właściwego przepływu CO2, załóż nakrętkę ochronną.  
 
Licznik pęcherzyków powietrza: dokładne odmierzanie CO2 jest możliwe tylko przy użyciu licznika pęcherzyków powietrza. Zalecamy 
wykorzystanie urządzenia produkcji AquaMedic (numer katalogowy 71211). Bez tego urządzenia dozowanie dwutlenku węgla jest możliwe 
tylko w przypadku reaktora CO2. Nie jest to jednak dokładny pomiar pozwalający na precyzyjne dawkowanie gazu.  
 
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
Nigdy nie należy odłączać reduktora od butli, jeżeli jej zawór jest odkręcony, a wewnątrz butli panuje ciśnienie. Po zakręceniu butli należy 
najpierw odkręcić zawór igiełkowy i po tym, jak gaz uwolni się z przestrzeni pomiędzy butlą a reduktorem, odkręcić reduktor.  
 
Nigdy nie należy przetrzymywać butli z CO2 w pobliżu źródeł ciepła.  
 
Gwarancja.  
 

 udziela 12-miesięcznej gwarancji na materiały oraz wykonanie. Gwarancją nie będą objęte roszczenia wynikające z 
niewłaściwej instalacji, niewłaściwego wykorzystywania, niewłaściwego czyszczenia urządzenia lub niewłaściwych napraw lub modyfikacji. 
W przypadku uzasadnionych roszczeń, zapewniamy naprawę lub dostarczamy części zamienne wolne od opłat. Zastrzegamy sobie prawo do 
obciążenia kosztami montażu i/lub transportu. Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być rozpatrywane przez przedstawiciela firmy 
AquaMedic lub autoryzowany punkt obsługi. Aby złożyć gwarancję, należy dostarczyć wadliwe urządzenie lub cześć dołączając dowód 
zakupu oraz pisemne oświadczenie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty wynikłe z awarii urządzenia. Zastrzegamy prawo 
wprowadzania zmian. 
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