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GWARANCJA

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING

1.1 Oznaczenia

 Wskazówka
Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczo-
nym obok.
ff Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol Znaczenie
 
 

Utylizacja urządzenia 
 

ff Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czyn-
ności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.2 Jednostki miar

 Wskazówka
Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary 
podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do zabezpieczenia ciśnieniowych zasobników ciepłej 
wody przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego w połącze-
niu z armaturą ciśnieniową.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie 
traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowa-
nia zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie 
niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi ciśnieniowego 
zasobnika ciepłej wody i użytego wyposażenia dodatkowego.

KV 30 | KV 40

Grupa zabezpieczająca do ciśnieniowych zasobników ciepłej wody 
o pojemności znamionowej do 200 l

KV 307

Grupa zabezpieczająca do małych ciśnieniowych zasobników prze-
znaczonych do montażu powyżej punktu poboru o pojemności 
znamionowej 10 l lub 15 l

3. Konserwacja

 Wskazówka
Podczas ogrzewania z  zaworu bezpieczeństwa kapie 
woda. 
Jeśli woda wypływa także po nagrzaniu wody, powiado-
mić specjalistę.

ff Regularnie należy uruchamiać zawór bezpieczeństwa, aby 
zapobiec jego zablokowaniu np. przez osadzający się kamień. 
Otworzyć zawór bezpieczeństwa 2 lub 3 razy. Obrócić przy 
tym pokrywę do napowietrzania w lewo. Woda musi spłynąć 
przy tym do lejka odpływowego. 
ff Nie wolno używać środków czyszczących o właściwościach 
żrących lub zawierających rozpuszczalnik. Do konserwacji 
i czyszczenia urządzenia wystarczy wilgotna szmatka.

OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne
Rozdziały „Wskazówki specjalne” i „Obsługa” są przeznaczone dla 
użytkowników końcowych urządzenia i specjalistów.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

 Wskazówka
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy do-
kładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobom trzecim ni-
niejszą instrukcję należy również dołączyć.
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4. Bezpieczeństwo
Instalacja, pierwsze uruchomienie, jak również konserwacja i na-
prawa produktu mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

4.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo pracy 
tylko w przypadku używania oryginalnego wyposażenia dodatko-
wego przeznaczonego do tego produktu oraz oryginalnych części 
zamiennych.

4.2 Przepisy, normy i regulacje prawne

 Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych 
przepisów oraz regulacji prawnych.

5. Opis produktu
KV 30 | KV 307

Dodatkowo można zamontować zawór redukcyjny ciśnienia.

KV 40

Gruba zabezpieczająca jest wyposażona w zawór redukcyjny ci-
śnienia.

5.1 Zakres dostawy
Do produktu dołączone są następujące artykuły:
 - Zawór bezpieczeństwa z lejkiem odpływu wody
 - Zawór odcinający, przyłącze manometru
 - Lejek odpływu wody z rozetką ścienną
 - Złączka podwójna z nakrętką złączkową i rozetką ścienną
 - 2 mimośrodowe dwuzłączki rurowe z uszczelką
 - 2 rury przyłączeniowe z uszczelką, pierścieniem oporowym, 

pierścieniem zaciskowym, dwuzłączką rurową

KV 30
 - Ogranicznik natężenia przepływu 12 l/min 

(otwór 2,7 mm, zaznaczony 2 wyżłobieniami)
 - Ogranicznik natężenia przepływu 18 l/min 

(otwór 3,5 mm, zaznaczony 1 wyżłobieniem)

KV 307
 - Ogranicznik natężenia przepływu 12 l/min 

(otwór 2,7 mm, zaznaczony 2 wyżłobieniami)

KV 40
 - Zawór redukcyjny ciśnienia 1,6 MPa (nastawa fabryczna 

0,4 MPa) z kołpakiem

6. Montaż

6.1 Montaż produktu

 Wskazówka
Podczas montażu przestrzegać instrukcji obsługi i insta-
lacji zasobnika.

ff Przed rozpoczęciem montażu grupy zabezpieczającej porów-
nać maksymalnie dopuszczalne ciśnienie zasobnika ciepłej 
wody z ciśnieniem zadziałania zaworu bezpieczeństwa.

KV 30 | KV 307
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1 Zawór bezpieczeństwa z lejkiem odpływu wody
2 Klamra mocująca
3 Mimośrodowa dwuzłączka rurowa z uszczelką (wielkość klu-

cza 23, 24)
4 Zawór odcinający z przyłączem manometru
5 Dopływ zimnej wody
6 Złączka podwójna z nakrętką złączkową i rozetką ścienną
7 Lejek odpływu wody z rozetką ścienną
8 Rura przyłączeniowa do strony ciepłej wody z uszczelką, 

pierścieniem oporowym, pierścieniem zaciskowym, dwu-
złączką rurową
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KV 40
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1 Zawór bezpieczeństwa z lejkiem odpływu wody
2 Klamra mocująca
3 Mimośrodowa dwuzłączka rurowa z uszczelką (wielkość klu-

cza 23, 24)
4 Zawór odcinający z przyłączem manometru
5 Dopływ zimnej wody
6 Zawór redukcyjny ciśnienia
7 Złączka podwójna z nakrętką złączkową i rozetką ścienną
8 Lejek odpływu wody z rozetką ścienną
9 Rura przyłączeniowa do strony ciepłej wody z uszczelką, 

pierścieniem oporowym, pierścieniem zaciskowym, dwu-
złączką rurową
ff Przed montażem dokładnie przepłukać instalację rurową.
ff Należy zapewnić, aby otwór wylotowy zaworu bezpieczeń-
stwa był zawsze skierowany w przestrzeń wolną od zabudo-
wy lub instalacji.
ff Sprawdzić odległość przyłącza zimnej i ciepłej wody zasobni-
ka ciepłej wody do ściany (patrz rozdział „Dane techniczne / 
Wymiary i przyłącza”).
ff Uszczelnić złączki podwójne za pomocą nakrętki złączkowej. 
Zamontować złączki podwójne za pomocą rozetek ściennych 
pod przyłącze zimnej i ciepłej wody.
ff Zamontować mimośrodowe dwuzłączki rurowe na zasobniku 
ciepłej wody.
ff Zamontować lejek odpływu wody za pomocą rozetki ściennej 
na przewodzie odpływowym. KV 40: Jeśli lejek odpływowy 
musi zostać przykręcony, po wbudowaniu grupy zabezpie-
czającej montaż nie jest już możliwy.
ff Wstępnie zamontować kolanko rurowe za pomocą nakrętki 
złączkowej na przyłączu ciepłej wody.
ff KV 30 | KV 307: Zamontować pasujący ogranicznik natężenia 
przepływu w dopływie zimnej wody.

ff Wstępnie zamontować kolanko rurowe (KV 30 | KV 307) lub 
prostą rurę przyłączeniową (KV 40) z zaworem odcinającym, 
zaworem bezpieczeństwa i lejkiem odpływu wody za pomo-
cą nakrętki złączkowej na przyłączu zimnej wody. W razie 
potrzeby w trakcie montażu można tymczasowo wymonto-
wać zawór bezpieczeństwa z lejkiem odpływu wody poprzez 
usunięcie klamry mocującej.
ff Połączyć rury za pomocą nakrętek złączkowych z przyłącza-
mi zasobnika ciepłej wody. Montaż będzie łatwiejszy, jeśli 
mimośrodowe dwuzłączki rurowe zostaną nastawione na 
największą możliwą odległość od ściany, a zasobnik ciepłej 
wody zostanie lekko odsunięty od ściany.
ff Mocno dokręcić dwuzłączki rurowe. Przytrzymać przy mi-
mośrodowych dwuzłączkach rurowych.

7. Pierwsze uruchomienie
ff Sprawdzić zawór bezpieczeństwa (patrz rozdział 
„Konserwacja”).
ff Sprawdzić zawór przeciwzwrotny (patrz rozdział 
„Konserwacja”).
ff KV 40: Sprawdzić zawór redukcyjny ciśnienia (patrz rozdział 
„Konserwacja”).

Regulacja ilości przepływu

 Wskazówka
Zawór odcinający nie nadaje się do regulacji przepływu.

KV 30 | KV 307

Wymienić w razie potrzeby ogranicznik natężenia przepływu.

Jeśli natężenie przepływu jest za niskie, można wyjąć ogranicznik 
natężenia przepływu.

Nastawa zaworu redukcyjnego ciśnienia

Zakres nastaw patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”
ff Aby nastawić zawór redukcyjny ciśnienia, zdjąć kołpak.
ff Aby zredukować ciśnienie, obrócić śrubę w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara, a aby podnieść ciśnie-
nie – w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

8. Usuwanie usterek
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Ilość przepływu jest za 
mała.

Ogranicznik przepływu 
jest zabrudzony.

Wyczyścić lub wymienić 
ogranicznik przepływu.

Podczas nagrzewania 
z zaworu bezpieczeństwa 
nie kapie woda.

Zawór zwrotny jest 
uszkodzony. 

Sprawdzić działanie za-
woru zwrotnego i w razie 
potrzeby wymienić go.

Po nagrzaniu z zaworu 
bezpieczeństwa kapie 
woda.

Zawór bezpieczeństwa 
jest zabrudzony. 

Wyczyścić lub wymienić 
zawór bezpieczeństwa. 
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9. Konserwacja

9.1 Zawór odcinający dopływ zimnej wody
Na czas prac konserwacyjnych przy podłączonej instalacji można 
odciąć dopływ zimnej wody na grupie zabezpieczającej.

 Wskazówka
Przestrzegać zasady zamykania zaworu odcinającego 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zawór odcinający nie nadaje się do regulacji przepływu.
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1 Otwarty zawór odcinający dopływ zimnej wody
2 Przyłącze manometru
3 Zamknięty zawór odcinający dopływ zimnej wody
4 Klamra mocująca

9.2 Zawór bezpieczeństwa

 Wskazówka
Naprawa zaworu bezpieczeństwa nie jest możliwa.
ff W razie awarii działania wymienić cały zawór bez-
pieczeństwa.

Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa
ff Ze względów bezpieczeństwa sprawdzać zawór bezpieczeń-
stwa dwa razy w roku.
ff Pobierać ciepłą wodę do momentu, aż ogrzewanie zasobnika 
ciepłej wody załączy się.
ff Obrócić pokrywę do napowietrzania 2 lub 3 razy w lewo.

Podczas nagrzewania z zaworu bezpieczeństwa do lejka odpły-
wowego spływa nadmiar wody.
ff Jeśli podczas nagrzewania woda nie wydobywa się, spraw-
dzić działanie zaworu zwrotnego.

Po nagrzaniu woda nie powinna już kapać.
ff Jeśli woda wydobywa się również po nagrzaniu, wyczyścić 
zawór bezpieczeństwa i sprawdzić ciśnienie na wlocie wody.
ff KV 30 | KV 307: W razie potrzeby zastosować zawór redukcyj-
ny ciśnienia. 
KV 40: Sprawdzić działanie zaworu redukcyjnego ciśnienia. 
W razie potrzeby wyczyścić zawór redukcyjny ciśnienia lub 
wymienić go.

Demontaż /czyszczenie zaworu bezpieczeństwa
ff Odłączyć zasobnik ciepłej wody od połączenia sieciowego.
ff Aby zamknąć dopływ zimnej wody, obrócić zawór odcinający 
o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
ff Aby opróżnić zasobnik ciepłej wody, otworzyć armaturę.
ff Zdemontować zawór bezpieczeństwa z lejkiem odpływu 
wody przez usunięcie klamry mocującej.
ff Wyczyścić gniazdo i uszczelkę zaworu bezpieczeństwa.
ff Zamontować ponownie zawór bezpieczeństwa przy użyciu 
klamry mocującej.
ff Sprawdzić zawór bezpieczeństwa.

9.3 Zawór zwrotny

Kontrola zaworu zwrotnego
ff Sprawdzać zawór zwrotny raz w roku.
ff Pobierać ciepłą wodę do momentu, aż ogrzewanie zasobnika 
ciepłej wody załączy się.
ff Aby zamknąć dopływ zimnej wody, obrócić zawór odcinający 
o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
ff Wykręcić śrubę manometru.

Woda nie może kapać.
ff Jeśli woda kapie, wyczyścić zawór zwrotny i w razie potrzeby 
wymienić go.
ff Jeśli wycieka zimna woda, otworzyć zawór odcinający w kie-
runku ruchu wskazówek zegara, aby wypłukać zanieczysz-
czenia. Następnie zamknąć zawór odcinający w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli woda nadal 
wycieka, sprawdzić uszczelkę i gniazdo w bloku zaworów. 
W razie potrzeby wymienić blok zaworów.
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9.4 Zawór odcinający
ff Jeśli zawór odcinający jest uszkodzony, wymienić blok 
zaworów.

9.5 KV 40: Zawór redukcyjny ciśnienia 

Kontrola zaworu redukcyjnego ciśnienia
ff Otworzyć przewód doprowadzający wodę (np. zawór odcina-
jący poszczególne kondygnacje).
ff Aby zamknąć dopływ zimnej wody, obrócić zawór odcinający 
o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
ff Wykręcić śrubę manometru i wymienić ją na manometr.
ff Otworzyć zawór odcinający i sprawdzić ciśnienie.
ff Jeśli ciśnienie nie odpowiada ciśnieniu maksymalnie dopusz-
czalnemu (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”), 
oczyścić element funkcyjny zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(patrz rozdział „Demontaż / Czyszczenie zaworu redukcyjne-
go ciśnienia”).
ff Sprawdzić poprzez krótkie pobranie wody. Jeśli ciśnienie 
wzrośnie, wymienić zawór redukcyjny ciśnienia.

Demontaż /czyszczenie zaworu redukcyjnego ciśnienia
ff Aby zamknąć dopływ zimnej wody, obrócić zawór odcinający 
o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
ff Aby opróżnić zasobnik ciepłej wody, otworzyć armaturę.
ff Poluzować kołpak zaworu redukcyjnego ciśnienia (nie 
przeciwnakrętkę).
ff Wyjąć element funkcyjny z obudowy.
ff Wyczyścić zawór redukcyjny ciśnienia w czystej, zimnej 
wodzie.
ff Założyć element funkcyjny z powrotem. Ustawione ciśnienie 
wyjściowe jest niezmienione.
ff Zamontować kołpak zaworu redukcyjnego ciśnienia.
ff Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymienić zawór re-
dukcyjny ciśnienia.

10. Dane techniczne

10.1 Wymiary
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10.2 Tabela danych
  KV 30 KV 307 KV 40
  233480 233482 233481
Zakres stosowania
Maks. dopuszczalne ciśnienie MPa 0,48 0,56 1,6
Zakres nastaw zaworu redukcyjnego ciśnienia MPa   0,15 - 0,5
Parametry
Zawór bezpieczeństwa MPa 0,6 0,7 0,6
Ciśnienie znamionowe reduktora ciśnienia    PN 16
Wykonanie
Zawór redukcyjny ciśnienia  - - X
Przyłącze odpływu wody  X X X
Sposób montażu  Podtynkowy Podtynkowy Podtynkowy
Przyłącza
Przyłącze wody  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

Gwarancja
Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-
ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w 
krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-
torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie 
ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spół-
ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych 
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w 
których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem 
naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez 
importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recycling
Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzy-
staniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.




