
Ciśnieniowe naczynia przeponowe 
KELLER do c.o. i c.w.u.
Naczynia KELLER do c.o. i c.w.u. to urządzenia niezbędne w każdej instalacji grzewczej, chłodniczej oraz wody 
użytkowej. Składają się ze stalowego zbiornika, który z jednej strony posiada przyłącze do instalacji, a z drugiej strony 
zawór do napełniania lub upuszczania gazu. Fabrycznie naczynia napełniane są azotem do określonego ciśnienia 
wstępnego (jest ono zależne od przeznaczenia). I tak – dla c.o. jest to zazwyczaj 1,5 bar, dla c.w.u. – 3,5 bar. 

Wewnątrz zbiornika znajduje się membrana oddzielająca część gazową od medium znajdującego się w instalacji. 
Zbiorniki do układów grzewczych posiadają membranę z gumy EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) o odporności 
na temperatury do 120°C i ciągłej temperaturze roboczej do 70°C. Naczynia do wody użytkowej posiadają membranę 
z BUTYLU z dopuszczeniem do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia i wytrzymałością na temperatury do 99°C.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU
KEL 717595 Naczynie do C.O. KELLER 12 l 6 bar
KEL 717601 Naczynie do C.O. KELLER 19 l 6 bar
KEL 717618 Naczynie do C.O. KELLER 24 l 6 bar
KEL 717625 Naczynie do C.O. KELLER 35 l  6 bar

KOD TOWARU NAZWA TOWARU
KEL 717632 Naczynie do C.W.U. KELLER 8 l 10 bar
KEL 717649 Naczynie do C.W.U. KELLER 12 l 10 bar
KEL 717656 Naczynie do C.W.U. KELLER 18 l 10 bar
KEL 717663 Naczynie do C.W.U. KELLER 24 l 10 bar

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 718189 Obejma do naczyń ciśnieniowych KELLER 8-24 l

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 143470 Półśrubunek KELLER do naczynia przeponowego 3/4”

WYPRODUKOWANE PRZEZ:



Zespoły przyłączeniowe naczynia
wzbiorczego KELLER do c.o. i c.w.u.
Zespoły przyłączeniowe KELLER do c.o. i c.w.u. stanowią kompletny układ zabezpieczający instalacje centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym podwyższeniem 
temperatury wody w instalacji i jej rozszerzalnością cieplną.

Urządzenia te są niezbędne w każdej wodnej instalacji c.o. i c.w.u. Zespoły przyłączeniowe KELLER doskonale 
zabezpieczają układ przed wzrostem ciśnienia, chroniąc instalacje i pracujące w niej urządzenia przed zniszczeniem.

W skład zestawu wchodzą:
• Belka stalowa z otworami na podłączenie instalacji i naczynia wzbiorczego
• Manometr 6 bar
• Zawór bezpieczeństwa:

- w wersji do c.o. 3 bar
- w wersji do c.w.u. 6 bar

• Odpowietrznik automatyczny

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 717670 Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego do C.O. 
KELLER z osprzętem 3 bar

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 717687 Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego do C.W.U 
KELLER z osprzętem 6 bar


