
 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU 
 

 

 

 

 

 

 

Produkt zalecany dla urządzeń:  
 Pompy ciepła do 20 kW 

 Kotły gazowe do 70 kW 
 

 

Charakterystyka: 
 Montaż pion/poziom. 

 Podwójny gwint w korpusie 
obrotowym – GW-DN 20 i GZ-DN 25, 
jedyne takie rozwiązanie na rynku 
europejskim.  

 Wbudowany zawór odcinający 
osadnik separatora od instalacji  
– nie ma potrzeby montażu dwóch 
dodatkowych zaworów odcinających. 

 Transparentny osadnik – łatwa 
inspekcja stanu czystości instalacji.  

 Wbudowany zawór spustowy.  
 

 

Tabela wartości przepływów - ciśnienie (bar)/przepływ (Q=m3/h) 

Średnica przyłącza GW 3/4" - GZ 1"  

Przepływ 40 l/min 

KVS (DN 20) 4,4 m3/h 

Ciśnienie robocze  PN 25 

Siła magnesu 11 000 Gaussa 

Filtracja  500 mikronów 



 

 

Instrukcja montażu: 
 Sprawdź czy urządzenie grzewcze jest wyłączone oraz czy temperatura wody w 

instalacji równa jest temperaturze otoczenia. Przed wykonaniem jakiejkolwiek 
kontroli, czyszczeniem czy konserwacją, wyłącz kocioł, zamknij zawór odcinający i 
poczekaj aż czynnik grzewczy ostygnie. 

 Separator musi zostać zamontowany na powrocie centralnego ogrzewania. 

 Zaleca się montaż separatora w taki sposób, aby był on widoczny i łatwo dostępny w 
celach konserwacji. Możliwość montażu pion/poziom. 

 Połączenia pomiędzy urządzeniem a instalacją powinny zostać wykonane przy pomocy 
odpowiednich narzędzi. Moment dokręcania musi być na tyle dokładny, aby 
połączenia były szczelne, a dokręcanie nie uszkodziło urządzenia lub kształtek 
połączeniowych. 

 Separator nie wymaga montażu dodatkowych zaworów odcinających. 

 Po zakończonym montażu, należy przeprowadzić kontrolę szczelności wg standardów 
określonych w stosownej ustawie. 

Aby urządzenie działało poprawnie w instalacji modernizowanej, należy wcześniej 
taką instalację przeczyścić chemicznie. 

Montować zgodnie ze strzałkami przepływu umieszczonymi na korpusie separatora. 
Należy wyczyścić separator do 2 tygodni po pierwszym uruchomieniu. W dalszym 
ciągu eksploatowania należy pamiętać, aby czyścić go od 2 do 4 miesięcy, chyba że 
filtr wskazuje na znaczne zanieczyszczenie. 

UWAGA: Grupa SBS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń urządzenia lub instalacji, a także 
wypadków, które spowodowane zostały nieprawidłowym montażem, niezgodnym z instrukcją montażu, 
katalogiem lub wytycznymi producenta i dystrybutora. 

Sposoby montażu: 

Przy kotle gazowym  Przy pompie ciepła 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
1. Separator KELLER 2. Grzejnik w układzie grzewczym 3. Urządzenie grzewcze 4. Zawór spustowy 

 


