
Zastosowanie zgodnie
z przeznaczeniem

Zestawy zabezpieczające SIS 1 SGB 125-170 i SIS 2 SGB 215-300 E 
są przeznaczone do zabezpieczania instalacji c.o. wyposażonych w kot-
ły grzewcze serii SGB 125-170 E i SGB 215-300 E. Ciśnienie zadziałan-
ia zaworu zabezpieczającego jest ustawione fabrycznie na 3 bar, a 
nastawa jest zabezpieczona przed zmianą. 

Wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo! Podczas wykonywania instalacji grzewczych ist-
nieje niebezpieczeństwo spowodowania poważnego zagrożenia dla 
zdrowia, środowiska oraz poważnych szkód materialnych! Z tego 
względu instalacje grzewcze mogą być wykonywane wyłącznie przez 
specjalistyczne firmy, a ich pierwsze uruchomienie mogą przeprowa-
dzać specjaliści z tych firm!
Wykorzystywane elementy wyposażenia dodatkowego muszą spełniać 
wymagania techniczne i muszą być dopuszczone przez producenta do 
stosowania z zestawami zabezpieczającymi. Stosować wyłącznie orygi-
nalne części.
Samodzielne przeróbki i zmiany zestawów zabezpieczających są niedo-
puszczalne, ponieważ stanową zagrożenie dla ludzi i mogą prowadzić 
do uszkodzenia urządzenia. W przypadku niezastosowania się do tego 
wymogu traci ważność dopuszczenie zestawu zabezpieczającego do 
użytkowania.

Zakres dostawy Zestaw zabezpieczający SIS 1 SGB 125-170 E
• membranowy zawór bezpieczeństwa 1” z manometrem i ręcznym za-

worem odpowietrzającym
Zestaw zabezpieczający SIS 2 SGB 215-300 E
• membranowy zawór bezpieczeństwa 1¼” z manometrem i ręcznym 

zaworem odpowietrzającym

Informacje ogólne

 Rys. 1:  Membranowe zawory bezpieczeństwa
Membranowy zawór bezpieczeństwa 1 ¼” Membranowy zawór bezpieczeństwa 1”
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INSTRUKCJA MONTAŻU Zestaw zabezpieczający
SIS 1 SGB 125-170 E
SIS 2 SGB 215-300 E
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Montaż Podczas montażu należy stosować się do poniższych zaleceń
• Membranowy zawór bezpieczeństwa musi być zamontowany w naj-

wyższym punkcie źródła ciepła lub w bezpośrednim pobliżu źródła 
ciepła. 

• Pomiędzy membranowym zaworem bezpieczeństwa i źródłem ciepła 
można zamontować prosty odcinek przewodu połączeniowego o 
maks. długości 1 m i średnicy odpowiadającej przekrojowi wlotu.

• Przewód wydmuchowy należy ułożyć ze spadkiem.
• Przekrój przewodu wydmuchowego musi być taki sam jak przekrój 

wylotu membranowego zaworu bezpieczeństwa (rys. 2).
• Przewód wydmuchowy może mieć najwyżej 2 łuki i nie może być 

dłuższy 
niż 2 m.

• Przewód wydmuchowy należy wykonać tak, żeby w przypadku za-
działania zaworu bezpieczeństwa nie był możliwy wzrost ciśnienia.

• Przewód wydmuchowy nie może być wyprowadzony na zewnątrz, 
jego wylot musi być otwarty i musi umożliwiać obserwację.

• Wypływająca ewentualnie woda grzewcza musi być odprowadzona w 
bezpieczny sposób.

• Jeżeli wylot przewodu wydmuchowego jest umieszczony w lejku od-
pływowym, to średnica wylotu lejka musi być dwa razy większa od 
wlotu zaworu.

Konserwacja Sprawność działania membranowego zaworu bezpieczeństwa należy 
kontrolować podczas corocznej konserwacji.

 Rys. 2:  Membranowy zawór bezpieczeństwa z przewodem wydmuchowym
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SIS 1 SGB 1” 20 1 ¼” 1 ½” 125/170

SIS 2 SGB 1 ¼” 30 1 ½” 2” 215/260/300
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