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ź nakrętka stała – śrubunek kątowy (kolanko).

Produkty posiadają certyfikat CE zgodności z normą PN-EN 14800:2010.

UWAŻAJ! Przyłącza innych firm z certyfikatem w systemie 3 nie są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach podlegających 

przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Przewody gazowe elastyczne KELLER typu EURO FPGS 2 przeznaczone są do podłączania instalacji gazowych 

z urządzeniami domowymi zasilanymi paliwami gazowymi, w szczególności z kuchenkami gazowymi. Można je stosować 

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w tym w obszarach objętych przepisami dotyczącymi reakcji na ogień. Przewody te 

zbudowane są z węża metalowego karbowanego w oplocie siatkowym, który pokryty jest powłoką PCV. Taka budowa 

oraz zastosowanie wysokiej jakości stali odpornej na korozję zapewnia trwałość, elastyczność i bezpieczeństwo produktu.

Przyłącza Keller typu EURO FPGS 2 posiadają następujące wersje zakończeń:

ź nakrętka stała – zawór szybkozłącza,

ź nakrętka obrotowa – nakrętka obrotowa,
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ź nakrętka obrotowa – nypel z gwintem zewnętrznym.

ź DN20 – zakończenia 3/4'', do urządzeń o mocy do 60 kW dla gazów ziemnych i skroplonych;

ź DN25 – zakończenia 1'', do urządzeń o mocy do 110 kW dla gazów ziemnych i skroplonych.

ź DN15 – zakończenia 1/2'', do urządzeń o mocy do 20 kW dla gazów ziemnych oraz do 27 kW dla gazów skroplonych;

Przewody gazowe rozciągliwe KELLER typu PSR przeznaczane są do połączeń nieelastycznych (jednokrotnego 

formowania) urządzeń gazowych zamontowanych na stałe z instalacją gazową. Dedykowane są one do zastosowań 

w budownictwie mieszkaniowym i innych obiektach budowlanych, przede wszystkim do kotłów gazowych, gazowych 

podgrzewaczy wody, gazowych pomp ciepła, kominków gazowych. Rozciągliwe przewody do gazu typu PSR wykonane są 

z rury falistej odpornej na korozję pokrytej na zewnątrz tworzywem termokurczliwym samogasnącym. 

ź nakrętka obrotowa – nakrętka obrotowa,

Przewody te posiadają następujące wersje zakończeń:

Modele typu PSR wykonuje się w 3 rozmiarach: DN15, DN20 oraz DN25. Każdemu rozmiarowi odpowiada maksymalna moc 

urządzenia, dla jakiej można zastosować dane przyłącze:




