
GRUPURI DE SIGURANŢĂ PENTRU CAZANE ŞI BOILERE

KSG mini                                                        KSG maxi                                                 BSG DN 15

Construcţie unitară, cu izolaţie termică;
manometru 0/4 bar; supapă de siguranţă 3 
bar; aerisitor automat cu ventil de izolare; 
racord pe cazan 1”; protecţia cazanelor 
până la 50 kW.

KSG maxi, identic KSG mini dar pentru  
instalaţiile de încălzire de până la  
100 kW/h.      

Grup de siguranţă pentru preparare apă 
caldă menajeră. Se compune din: supapă 
de siguranţă 10 bar, robinet de închidere, 
supapă de sens şi manometru 0/16 bar, cu 
diametru cadran Ø50 mm.

• montare rapidă şi sigură datorită corpului unitar al              
  grupului de siguranţă
• uşor de întreţinut – manometrul şi aerisitorul dispun 
  de un ventil de izolare şi pot fi schimbate fără golirea   
  instalaţiei
• aerisire sigură datorită montării aerisitorului în poziţia 
  cea mai înaltă
• ambalajul special se păstrează pe grup pentru izolare 
  termică

KSG 3 bar cu izolaţie                                    

Supapa de siguranţă, manometrul şi aerisitorul reprezintă elemente de protecţie şi siguranţă pentru dotarea instalaţiilor de încălzire. 
Grupul de siguranţă KSG cuprinde unitar cele 3 elemente şi are avantajul unui montaj sigur, simplu şi convenabil.
Domeniul de utilizare îl reprezintă instalaţiile de încălzire închise, de puteri maxime 50kW/h (KSG şi KSG mini), respectiv putere 
maximă 100kW/h (KSG maxi). 
Corpul grupului este executat din alamă. Supapă de siguranţă 3 bar G 1/2”, manometru G3/8”, 0-4 bar, utilizabil până la 3 bar, cu semn 
roşu reglabil. Aerisitor automat 3/8”, 12 bar cu ventil de izolare.
Ambalaj special - se păstrează pe grup pentru izolare termică.
Racord G 1” interior (pentru instalaţie).
Grupul se va monta obligatoriu în poziţie verticală.
La cerere, KSG poate fi executat şi cu supapa de siguranţă de 2,5 bar.

KSG 3 bar cu izolaţie  

KSG mini – 3 bar cu izolaţie                      

KSG maxi – 3 bar                                       

 Grup de siguranţă pentru boilere BSG DN 15     

ACCESORII


