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urządzeń. Wartość nastawy nie może być wyższa niż 
80% ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Moż-
na zatem w przybliżeniu przyjąć, że wszędzie tam, 
gdzie ciśnienie w instalacji wodociągowej jest wyż-
sze niż 5 bar, należy zastosować reduktor ciśnienia. 
Wiąże się to z tym, że stosowane zawory bezpieczeń-
stwa w większości instalacji wody użytkowej otwie-
rają się, gdy ciśnienie wody przekroczy 6 bar, a za-
tem 80% tej wartości daje nam 4,8 bara. Oczywiście 
spotyka się również instalacje wyposażone w zawo-
ry bezpieczeństwa 4 i 10 bar. Wtedy maksymalnie 
dopuszczalna wartość nastawy będzie odpowied-
nio inna. Fabrycznie reduktory ciśnienia Ottone mają 
ustawione ciśnienie wyjściowe na 3 bary, co w zu-
pełności wystarcza w przypadku większości domo-
wych instalacji. 

Ciśnienie wejściowe. Firma Ottone posiada w swo-
jej ofercie reduktory ciśnienia, których maksymalne 
ciśnienie wejściowe wynosi 10 bar lub 20 bar. Tutaj 
wybór powinien być uzależniony od przyszłych wa-
runków pracy reduktora. 
Często spotykany błąd to niedostosowanie urzą-
dzenia do wartości ciśnienia w sieci wodociągo-
wej. Skutkuje to przedwczesnym zużyciem reduk-
tora lub jego uszkodzeniem. Bardzo ważną cechą 
reduktora jest możliwość kompensacji nagłych sko-
ków ciśnień na wejściu. W ofercie Ottone reduktor 
PN20 ma specjalną membranę kompensującą ta-
kie skoki. Dzięki temu ciśnienie za reduktorem jest 

Firma Ottone ma w swojej ofercie kilka wersji re-
duktorów ciśnienia różniących się parametrami pra-
cy oraz budową. Głównymi elementami reduktorów 
Ottone jest: sprężyna, membrana oraz połączony  
z nimi element otwierający i zamykający przepływ 

(tłoczek). Ustawienie ciśnienia wyjściowego w przy-
padku reduktorów Ottone dokonujemy poprzez ści-
śnięcie lub poluzowanie sprężyny za pomocą wy-
godnego pokrętła ze skalą lub specjalnej śruby 
(zależnie od wersji). Zawsze wartość ustawionego  

ciśnienia należy skontrolować na manometrze wbu-
dowanym w reduktor lub znajdującym się w innym 
miejscu instalacji wody użytkowej. Reduktor ciśnie-
nia jest jednym z kilku elementów zabezpieczają-
cych instalacje, dlatego musi on współgrać z resztą 

Reduktory ciśnienia są urządzeniami mającymi na celu zabezpieczenie instalacji wody użytkowej przed zbyt wysokim 
ciśnieniem występującym w sieciach wodociągowych. Wartość tego ciśnienia może być różna w zależności od kraju, regionu 
lub pory dnia (w nocy przy małym zapotrzebowaniu na wodę mogą nastąpić skoki ciśnień). Reduktory stosuje się tam, gdzie 
ciśnienie w sieci przekracza dopuszczalną wartość – bezpieczną dla użytkowników i znajdujących się w instalacji urządzeń.  
Ich zasada działania polega na redukcji ciśnienia wejściowego do ustawionego poziomu ciśnienia wyjściowego.

Reduktory ciśnienia Ottone
Pewny sposób zabezpieczenia instalacji wody użytkowej

Łukasz Biernacki

Aby odpowiednio dobrać reduktor 
ciśnienia, należy zwrócić uwagę na 
trzy podstawowe cechy:
1. maksymalną wartość ciśnienia 
wejściowego;
2. przepływ nominalny;
3. zakres nastawy ciśnienia 
wyjściowego.

Reduktor ciśnienia Ottone ON10 niklowany

Reduktor ciśnienia Ottone PN20 z filtrem,  
z pokrętłem ze skalą oraz specjalną membraną 
kompensującą skoki ciśnień na wejściu

Reduktor ciśnienia Ottone PN20 z filtrem  
oraz specjalną membraną kompensującą 
skoki ciśnień na wejściu
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silającego budynek. Jest to duży błąd, ponieważ 
przepływ nominalny przez przykładowe dwa reduk-
tory o identycznych średnicach może różnić się na-
wet dwukrotnie. 

Zakres nastawy. Żądana wartość ciśnienia wyj-
ściowego powinna mieścić się w zakresie regulacyj-
nym produktu. W przypadku Ottone reduktory PN20 
mają nastawę 0,5-6 bar, natomiast PN10 1,5-6 bar.  
Prawidłowo zainstalowany reduktor powinien znaj-
dować się na głównym przyłączu wody zimnej za 
wodomierzem oraz filtrem (chyba, że ma wbudo-
wany). Spotyka się także reduktory montowane 
strefowo bezpośrednio przed urządzeniem, które 
mają chronić (najczęściej jest to podgrzewacz cie-
płej wody). 

Dodatkowo przed i za reduktorem konieczne jest za-
montowanie zaworów odcinających w celu ewentual-
nej konserwacji. Reduktor Ottone PN20 ma fabrycz-
nie wbudowany filtr siatkowy, który należy okresowo 
płukać. Dzięki budowie opartej na wymiennym car-
tridgu jest to bardzo proste. Wystarczy rozkręcić kor-

pus reduktora, wyjąć zawartość i przepłukać. Nasta-
wa reduktora przy tego typu czynności nie zostaje 
zmieniona i po ponownym zamontowaniu urządze-
nie działa poprawnie.

Podsumowując, firma Ottone posiada szeroką ofer-
tę reduktorów, które produkowane są we Włoszech. 
Produkty spełniają wszystkie wymogi dotyczące in-
stalacji z wodą przeznaczoną do spożycia, jak rów-
nież instalacji sprężonego powietrza.

utrzymywane na stałym, ustawionym przez użyt-
kownika poziomie. Jeżeli wiemy, że w sieci wystę-
pują takie skoki warto zainwestować w reduktor  
z taką właśnie funkcją. 

Przepływ nominalny. Wartość tę należy dostoso-
wać do liczby punktów poboru wody znajdujących się  
w instalacji. Bardzo często jest to pomijane i reduk-
tor dobiera się wyłącznie do średnicy przewodu za-

Przykładowy schemat podłączenia reduktora ciśnienia

Główną zaletą reduktorów ciśnienia 
oprócz ochrony urządzeń w instalacji 
są realne oszczędności z tytułu 
zużycia wody. Im niższe ciśnienie 
ustawione na reduktorze, tym mniej 
wody przepływa przez punkt poboru. 
Ma to bardzo duże znaczenie np. 
podczas mycia naczyń pod bieżącą 
wodą, mycia rąk czy brania kąpieli 
pod prysznicem. 
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