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Rozdzielacze  KSV 150 kW, 
KSV 160 kW HW

UWAGA!

Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania dostępna jest na stronie www.afriso.pl w zakładce 
„Katalog Online” oraz „Pobierz”.

Rozdzielacze KSV powinny być instalowane, uruchamiane, obsługiwane,  
demontowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel. 

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby 
mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE!

ZASTOSOWANIE

Rozdzielacze KSV mogą być stosowane wyłącznie do dystrybucji czynnika grzewczego  
w zamkniętych instalacjach grzewczych zgodnych z normą PN-EN 12828.   
Przeznaczone są do rozdzielania czynnika grzewczego pomiędzy grupy pompowe PrimoTherm.

*Moc maksymalna wyznaczona dla różnicy temperatury zasilanie/powrót Δt=20 K.

DOSTĘPNE WYKONANIA
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Art.-Nr  77 681 00, 77 682 00, 77 683 00
 77 684 00, 77 685 00, 77 691 00
 77 692 00, 77 693 00

Art.-Nr ilość obiegów moc maksymalna* sprzęgło

77 681 00 2 150 kW -

77 682 00 3 150 kW -

77 683 00 4 150 kW -

77 684 00 5 150 kW -

77 685 00 6 150 kW -

77 691 00 2 160 kW tak

77 692 00 3 160 kW tak

77 693 00 4 160 kW tak

Rozdzielacze KSV są fabrycznie testowane pod względem szczelności i posiadają izolację termicz-
ną. Wariant HW posiada zintegrowane sprzęgło hydrauliczne zapewniające niezależność działania 
poszczególnych obiegów grzewczych i obiegu kotłowego. Rozdzielacze KSV 160 kW HW posiadają 
także dwie mufy G½” do opróżniania instalacji lub zamontowania czujnika temperatury. W zesta-
wie znajdują się wieszaki do zamocowania rozdzielaczy na ścianie i uszczelki.

OPIS URZĄDZENIA

Rozdzielacz ze sprzęgłem

Izolacja

Rozdzielacz z rozstawem króćców 125 mm

Nakrętka G1½’’ obiegów grzewczych 

G2’’ do obiegu kotłowego

Mocowanie konsoli do uchwytu ściennego

Uszczelki

G½’’ mufa do czujnika lub do opróżniania

Konsola ścienna, dźwiękochłonna  
i ocynkowana galwanicznie

Rozdzielacz bez sprzęgła

 Rozdzielacz z rozstawem króćców 125 mm 

Nakrętka G1½’’ obiegów grzewczych

G2’’ do obiegu kotłowego  

Konsola ścienna ocynkowana galwanicznie

Mocowanie do konsoli ściennej

Uszczelki

Izolacja



KONSERWACJA

DEKLARACJE I CERTYFIKATY

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Poniżej przedstawiono schematy podłączenia poszczególnych modeli rozdzielaczy.

Schemat aplikacyjny rozdzielaczy KSV 150 kW bez sprzęgła na 2/4/6 obiegów.

Schemat aplikacyjny rozdzielaczy KSV 150 kW bez sprzęgła na 3 i 5 obiegów.

Schemat aplikacyjny rozdzielaczy KSV HW 160 kW ze sprzęgłem na 2 i 4 obiegi.

Schemat aplikacyjny rozdzielacza KSV HW 160 kW ze sprzęgłem na 3 obiegi.

Rozdzielacze KSV nie wymagają konserwacji.

Produkt podlega Dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka  
inżynierska) nie jest znakowany znakiem CE.

Parametr / część Wartość / opis

Rozstaw osi przyłączy 125 mm
Przyłącza po stronie kotła G2”
Przyłącza po stronie obiegów nakrętka GW G1½"

Przepływ KSV bez sprzęgła – 6,5 m3/h
KSV HW ze sprzęgłem – 7,0 m3/h

Ciśnienie pracy max 4 bar
Temperatura medium max 110°C
Temperatura otoczenia -10°C÷60°C

DANE TECHNICZNE
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Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie

1. Zdemontować urządzenie.  
2. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego  
    z eksploatacji urządzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodar- 
    czymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.

Gwarancja
Producent udziela na produkt 36 miesięcznej gwarancji, począwszy od daty sprzedaży  
 od AFRISO sp. z o.o. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek   
lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją.

Satysfakcja klienta

Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji  
lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.

Rozdzielacze KSV do grup pompowych PrimoTherm AFRISO zbudowane są z materiałów, 
które można poddać recyklingowi.


