
Sprzęgła hydrauliczne 
KELLER z ociepleniem
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ź Do 30% dłuższa żywotność kotła dzięki skutecznej ochronie przed niską temp. wody powrotnej.

ź Zwiększenie komfortu użytkowania dzięki wykorzystaniu odmulania oraz odpowietrzania układu.

ź Do 30% dłuższa żywotność pomp za sprawą wzajemnego niezakłócania pracy.

ź Dużo szybsza reakcja automatyki kotła.

ź W komplecie odpowietrznik i zawór spustowy.

OPIS:

KELLER 40
25/65 GW 1”

KELLER 70
32/80 GW 5/4”

KELLER 100
40/100 GZ 6/4”

KELLER 156 
50/125 GZ 2”

Króćce 25 (1'') 32 (1¼'') 40 (1½") 50 (2")

Kod towaru

Max przepływ 2,3 m3/h 4,0 m3/h 5,7 m3/h 9,0 m3/h

Max moc przy 
ΔT = 15K (kW) 

do 40 do 70 do 100 do 156

4 x przyłącza Gw 1'' Gw 1¼'' Gz 1½" Gz 2"

Temp. max. 110°C 110°C 110°C 110°C

Ciśn. nomin. (bar) 10 10 10 10 

H mm1 290 340 340 400

H mm2 250 300 300 350

H mm3 435 505 508 580

H mm4 77 85 84 90

H mmC ~600 ~670 ~670 ~745

D mmZ Ø105 Ø125  Ø150 Ø150

Poj. V 1,0 l 1,6 l 2,7 l 4,5 l

p x V (bar x l) 10 16 27 45

Ocieplenie
pianka PUR
0,025W/mK

pianka PUR
0,025W/mK

pianka PUR
0,025W/mK

pianka PUR
0,025W/mK

Osłona SKAY tak tak tak tak

Odpow. i zawór w kpl. w kpl. w kpl. w kpl.

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ!
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automatyczny 
odpowietrznik 
w komplecie

trwały i elastyczny 
płaszcz SKAY

izolacja PUR -
30% skuteczniejsza 
od wełny

zawór 
spustowy 
w komplecie

rurka 
pomiarowa 3/8"

okrągły korpus 
z rury atestowanej 
ciśnieniowo

grzebień 
odmulający, który 
zwalnia przepływ 
wody w sprzęgle 
i ułatwia odmulanie

A

B

stożkowe denka
powodują skuteczne
odpowietrzanie 
i odmulanie

PRAWIDŁOWO
dobrane średnice
korpusu i króćców
powodują optymalizacje
przepływów

A- B rozsunięcie
króćców powoduje
turbulentn y przepływ 
ułatwiający 
odpowietrzanie

Praca sprzęgła hydraulicznego KELLER odbywa się automatycznie bez konieczności regulacji. Rozruch kotła 
odbywa się przy zamkniętym przepływie obiegu grzewczego, co powoduje ochronę kotła przed zbyt niską 
temperaturą wody powrotnej (ochrona przed korozją niskotemperaturową – szczególnie przydatne 
w kotłach na paliwo stałe).

Wyróżnia się 3 podstawowe przypadki pracy sprzęgła:

Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest równe ilości ciepła jakie wytwarza kocioł. W tej 
sytuacji ilość czynnika grzewczego wytwarzanego przez kocioł jest równa ilości odbieranej przez obieg grzewczy – 
QUG = QUK

Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest mniejsze niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł 
(zawory termostatyczne na grzejnikach są „poprzymykane”). W tej sytuacji część czynnika grzewczego wraca przez 
sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia. 
Dzięki sprzęgłu – czas reakcji automatyki mocno się skraca - QUG > QUK

Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest większe niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł. W tej 
sytuacji pompy instalacji grzewczej podsycają część strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzęgło, co daje 
sygnał automatyce kotłowej do zwiększenia mocy kotła – czas reakcji automatyki również się skraca - QUG < QUK
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Zalety sprzęgieł hydraulicznych KELLER 
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