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ФУНКЦІЯ 

Група безпеки встановлюється на підлогових котлах для контролю за 
тиском в системі і для скидання зайвого повітря. Відведення повітря 
скидає зайве повітря в автоматичному режимі. Будь ласка, закрийте 
чорну кришку повітрявідвідника після пуско-налагодження котла. 
Група безпеки також містить запобіжний клапан, який зливає воду, 
якщо тиск перевищує значення 3 бар, захищаючи, таким чином, 
компоненти системи від підвищеного тиску.

ПРОДУКЦІЯ 

Нижнє підключення
Латунний корпус  
Номінальний тиск 
Максимальна робоча температура 
Зверхтиск 

1”, внутрішня різьба. 
CW617 EN 
PN10 
110 ОС 
відкриття 20%, закриття 20% 

Комплектація: 
- арт. 709 
- арт. 242 
- арт. 257 1/2" 
- арт. 710 

Автоматичний повітрявідвідник 
Запобіжний клапан ? 3 бар 
Манометр 0-6 бар 
Зворотній клапан 

Технічні характеристики компонентів: 

10 бар 
110 ОС 
G 3/8" 
діам.37 

3 бар 
110 ОС 
К=0,5 
G1/2" 
діам.38 

0-6 бар 
G1/4" 
63 

G3/8" 

Арт. 709 - Повітрявідвідник 
Макс. тиск
Макс. робоча температура  
Приєднання 
Макс. розмір  
Арт. 242 Запобіжний клапан 
Тиск налаштований 
Макс. робочий тиск 
Коефіцієнт затікання  
Приєднання 
Макс. радіальний розмір  
Арт. 257 Манометр 
Шкала тиску
Приєднання 
Діаметр радіальний 
Арт. 710 Зворотній клапан  
Зовнішня різьба 
Внутрішня різьба  G3/8" 

Арт. GS02   Група безпеки 
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Габаритні розміри 

Група безпеки встановлюється на виході з котла на трубопроводі подачі в систему, якщо монтаж 
проводиться в системі опалення і на трубопроводі зворотної лінії в разі монтажу в кліматичних системах. 
У разі поганої роботи повітрявідвідника через бруд в системі опалення, його можна замінити, 
встановивши новий. Заміну можна проводити при працюючій системі, так як під відводом повітря 
встановлений зворотний клапан, який перекриває прохід при заміні повітрявідвідника і відкриває його, 
як тільки заміна проведена і закручений новий повітрявідвідник.

Монтаж 




