
TRIBLOC ZALETY 
 ■ Cztery funkcje (odpowietrzanie, 
pomiar, spuszczanie, podłącza-
nie) rozmieszczone w sposób 
oszczę dzający miejsce 

 ■ Samouszczelniające podłączenia 
poszczególnych komponentów 

 ■ Zastosowano sprawdzone 
kompo nenty (odpowietrznik pły-
wakowy, zawór bezpieczeństwa, 
manometr) 

 ■ Miejsce podłączenia manometru 
do wyboru (z przodu, z boku) 

 ■ Manometr z zaworem stopowym 
 ■ Odpowietrznik pływakowy z 
zawo rem stopowym 

SCHEMAT INSTALACJI

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA

ZASTOSOWANIE 
Urządzenie to jest grupą bezpieczeń
stwa do instalacji grzewczych o mocy 
do 50 kW (DIN 4751). 
Pojedyncze komponenty są zamon-
towane na belce podtrzymującej i 
sprawdzona zo stała ich funkcjonal-
ność. 
Samouszczelniający manometr, nie 
przykręcony, dołączony jest do  
zakresu dostawy. Dodatkowo belka 
podtrzymująca posiada przyłącze  
naczynia wzbiorczego (R ¾") lub  
alternatywnie przyłącze krócca do 
napełniania (Rp ½").

SPOSÓB MONTAŻU
Pionowo do góry.

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Odpowietrzanie i napowietrzanie
Sterowany pływakiem zawór otwiera 
się wraz z wzrastającą objętością 
powietrza i uwalnia w sposób ciągły 
nagromadzone powietrze. Rura łą-
cząca kieruję wodę i powietrze bez 
przeszkód do komory po wietrza.  
 
Spuszczanie nadciśnienia 
Zawór bezpieczeństwa zapobiega 
przy rostowi ciśnienia ponad znamio-
nowe ciśnienie pracy, dzięki spusz-
czaniu wody grzewczej przez dedyko-
waną membranę. 

Ciągłe, automatyczne odpowietrzanie, napowietrzanie i spuszczanie 
nadciśnienia. 

KATEGORIE BUDYNKÓW
Do instalacji grzewczych w:

 ■ Budownictwie mieszkaniowym, 
osiedlach domków jednorodzi nnych, 
domach wielorodzinnych

 ■ Domach opieki i szpitalach
 ■ Budynkach administracyjnych i 
usługowych

 ■ Hotelach i restauracjach
 ■ Szkołach i salach gimnastycznych /
obiekty sportowe

 ■ Budownictwie przemysłowym
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DOSTĘPNE TYPY 
TriBloc | Grupa bezpieczeństwa

Numer katalogowy DN Rp Zawór bezpieczeństwa
232.1225.000 25 1" 2,5 bar
232.1230.000 25 1" 3 bar
232.1260.000 25 1" 6 bar

TEKST OGŁOSZENIA
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE 
Ogólne

 ■ Temperatura robocza TB max: 100 ˚C
 ■ Ciśnienie robocze PB max:  
patrz tabela «Dostępne typy»

 ■ Zastosowanie: instalacje grzewcze 
do 50 kW 

 ■ Dodatkowe przyłącza: ¾" GZ i ½" GW 
Materiał

 ■ Belka podtrzymująca:  
jeden element z mo siądzu 

 ■ Odpowietrznik pływakowy:  
jeden element z mosiądzu 

 ■ Zawór bezpieczeństwa:  
jeden element z mo siądzu 

 ■ Sprężyna zaworu: stal nierdzewna 
 ■ Membrana: elastomer 

Przepływające medium
 ■ Woda grzewcza  
(VDI 2035; SWKI BT 10201;  
ÖNORM H 5195–1)

TRIBLOC | GRUPA BEZPIECZEŃSTWA

ZASADA DZIAŁANIA ZAWORU 
BEZPIECZEŃSTWA 
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