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SG160S 
Grupa bezpieczeństwa 

z wymienialnym wkładem zaworu bezpieczeństwa 

Karta katalogowa
 

 
 

  
 

 
 
 

Konstrukcja 
Grupa bezpieczeństwa składa się z 
• Korpusu z kurkami testowymi G 1/4" z obu stron 

• Przyłączy (wersje AA, AB oraz AC) 

• Zaworów odcinających 

• Wymienialnego zaworu zwrotnego 

• Wymienialnego wkładu zaworu bezpieczeństwa  

• Przyłącza spustowego 

Materiały 
• Korpus z odcynkowanego mosiądzu  

• Przyłącza z mosiądzu 

• Zawory zwrotne, gniazdo testowe, zawór zwrotny, wkład 
zaworu bezpieczeństwa oraz przyłącze spustowe 
wykonane  z materiału syntetycznego  

• Membrana wykonana z NBR wzmocniona włóknami  

• Uszczelnienie z NBR 

Zastosowanie 
Grupy bezpieczeństwa niniejszego typu są stosowane do 
zabezpieczenia ciśnieniowego podgrzewaczy wody zgodnie z 
wymaganiami normy DIN 4753, Część1, DIN 1988 oraz DIN 
EN1488. 
Grupy bezpieczeństwa składają się ze wszystkich 
niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa tj. zawór zwrotny, 
zawory odcinające, ujęcie testowe oraz  membranowy zawór 
bezpieczeństwa wbudowane w jedno urządzenie.  
Zawór bezpieczeństwa chroni zamontowane za zaworem 
zasobniki wody, zbiorniki ciśnieniowe itp. poprzez 
automatyczne otwarcie zaworu w przypadku przekroczenia 
ciśnienia nastawy. Zawór zwrotny chroni instalację 
wodociągową przed zalewarowaniem zwrotnym lub 
ciśnieniowym przepływem zwrotnym. zapobiega ciśnieniu 
zwrotnemu, przepływowi zwrotnemu z urządzenia z ciepłą 
wodą. 

Właściwości 
• Urządzenie certyfikowane wg DIN/DVGW 

• Przystosowanie do ochrony poziomu szumów klasy 1 

• Wymienny wkład testowany wg TRD 721 

• Łatwy sposób odpowietrzania 

• Zgodny z zaleceniami KTW do stosowania dla wody pitnej 

Zakres stosowania 
W zamkniętych podgrzewaczach wody zgodnie z DIN 4753, 
Część 1 oraz DIN 1988  
Wyrób testowany wg TRD721 w zakresie 1,0 bar do 10,0 bar. 

Medium woda 

Ciśnienie pracy Maks. przynajmniej poniżej 20 % 
ciśnienia otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa 

Dane techniczne 

Pozycja montażu Pozioma lub pionowa 

Ciśnienie otwarcia Nastawa fabryczna 6.0, 8.0 lub 10.0 bar 
Późniejsza zmiana nastawy jest 
niedopuszczalna  i  powoduje 
zniszczenie osłony bezpieczeństwa 

Temperatura pracy maks. 40 °C 

Przyłącze 1/2" - 1" 
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Działanie 
Grupy bezpieczeństwa tego typu zawierają w jednym 
urządzeniu: zawór zwrotny, zawory odcinające, ujęcie 
testowe oraz membranowy zawór bezpieczeństwa. 
Przepływ wody następuje najpierw przez zawór zwrotny 
utrzymując dysk zaworu w pozycji otwartej w równowadze z 
napięciem sprężyny. 
Zawór bezpieczeństwa na wylocie jest zaworem 
bezpośredniego działania, co znaczy, że siła otwarcia jest 
równoważona napięciem sprężyny. 
Zawory odcinające pozwalają na okresowy serwis zaworu 
zwrotnego.  

Oznaczenia katalogowe 

SG160S- ... AA = Ze śrubunkami gwintowanymi, 6.0 bar 

SG160S- ... AB = Ze śrubunkami gwintowanymi, 8.0 bar 

SG160S- ... AC = Ze śrubunkami gwintowanymi, 10.0 bar 

SG160S- ... EA = Bez przyłączy, nastawa 6.0 bar 

SG160S- ... EB = Bez przyłączy, nastawa 8.0 bar 

SG160S- ... EC = Bez przyłączy, nastawa 10.0 bar 

 

Przyłącze R 1/2" 3/4" 1" 

Wielkość nominalna R 3/4" 3/4" 3/4" 

Ciężar opcja A 
 opcja E 

ok. 

 kg 

1,64 
- 

1,70 
1,40 

1,96 
1,57 

Wielkość spustu -ø (mm)  D 40 40 40 

Wymiary (mm) 
L 
l1 
l2 
H 
h 

 
178 
89 

68,5 
124,5 
105,5 

 
186 
93 

72,5 
124,5 
105,5 

 
204 
102 
81,5 

124,5 
105,5 

Dla podgrzewaczy o pojemności (litry) 200 1000 1000 

Numery aprobat dla 
zaworu bezpieczeństwa 

TÜV · SV · ..* - 700 · (1/2", 3/4", 1") · W · p (6 bar) 

TÜV · SV · ..* - 617 · (1/2", 3/4", 1") · W · p (8, 10 bar) 

Numer rejestracyjny DIN/DVGW NW-6311 BO 0449 

..* aktualny numer aprobaty 
Akcesoria 
M07M Manometr 

 Średnica obudowy 63 mm, przyłącze tylne 
gwintowane G1/4".Zakresy: 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 lub 
0 - 25 bar. Przy zamawianiu należy określić górną 
granicę ciśnienia 

VSTM Przyłącze dla manometru 

VST06-A Przyłącze  kompletne 

 Śrubunek gwintowany 

VST06-B Przyłącze  kompletne 

 Przyłącze do lutowania 

bar

6

8

10

4

2

0

 
M07M 

 

       
 
     VSTM            VST06-A        VST06-B 
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Przykładowe instalacje 

 

Uwagi instalacyjne 
• Grupa bezpieczeństwa musi być zamontowana na 

zasilaniu zimnej wody do podgrzewacza ciepłej wody  

• Możliwość montażu na rurze poziomej lub pionowej 

• Wymagane jest spełnienie poniższych warunków 
montażu:  

o Brak zaworów odcinających lub złączek, przewężeń 
instalacji lub filtrów pomiędzy podgrzewaczem a 
zaworem bezpieczeństwa  

o Dobry dostęp zapewniający serwis i konserwację  
o Montaż zaworu bezpieczeństwa powyżej podgrzewacza  

• Jeśli w pomieszczeniu zainstalowania podgrzewacza nie 
ma odpływu to zawór bezpieczeństwa należy 
zamontować w przyległym pomieszczeniu tam gdzie 
znajduje się odpływ. Serwisu należy dokonywać według 
warunków  DIN 1988, część 2. 

Typowe zastosowania 
Zespoły bezpieczeństwa są instalowane po stronie zasilania 
podgrzewaczy wody. 
Występują w typowych instalacjach takich jak:  
• Centralnych systemach zaopatrywania w wodę ciepłą  

• Urządzeniach gromadzenia gorącej wody użytkowej  

Serwis 
Zgodnie z zaleceniem normy DIN 1988, Część 8, poniżej wymienione działania powinny być wykonywane regularnie.  
Zalecane jest stworzenie pisemnych planów serwisu urządzeń.. 

 Działanie Częstotliwość Osoba wykonująca 

Kontrola Zawór zwrotny: Sprawdzenie działania poprzez otwarcie otworu 
testowego i zamknięcie dolnego zaworu odcinającego. 

Raz na rok Użytkownik 

 Zawór bezpieczeństwa: Sprawdzenie działania: przy działającym 
systemie otworzyć odpowietrznik. W rezultacie tego woda musi 
wypływać. Przy zwolnionym wentylu zawór musi się w pełni 
zamknąć. 

Co 6 miesięcy Użytkownik lub 
specjalista 

Serwis Zawór bezpieczeństwa: Jeśli pojawią się nieprawidłowe działania 
zaworu należy spróbować przywrócić poprawne działanie poprzez 
kilkukrotne powtórzenie zamknięcia i otwarcia zaworu. Jeśli nie 
poprawi to sytuacji należy zgłosić produkt do naprawy.   

Raz na rok Specjalista 

 

  
 Grupa bezpieczeństwa 

zamontowana w tym samym 
pomieszczeniu gdzie pogrzewacz 

Grupa bezpieczeństwa zamontowana w 
innym pomieszczeniu niż pogrzewacz 
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02-672 Warszawa 
Tel. 22 6060 900 
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Części zamienne 
Grupy bezpieczeństwa SG160S, od 2004 powyżej 

Nr Opis Wymiar Nr części 

1 Wkład zaworu 
bezpieczeństwa 

  

 Aprobata Nr - TÜV•SV·..*-617-1/2"+3/4"•W•p 

 Aprobata Nr - TÜV•SV·..*-617-1"•W•p 

 Aprobata Nr - TÜV•SV·..*-700-1/2"+3/4"•W•p 

 Aprobata Nr - TÜV•SV·..*-700-1"•W•p 

 6 bar 1/2" A152-1/2AA 

  3/4" A152-3/4AA 

  1" A152-1AA 

 8 bar 1/2" A152-1/2AB 

  3/4" A152-3/4AB 

  1" A152-1AB 

 10 bar 1/2" A152-1/2AC 

  3/4" A152-3/4AC 

  1" A152-1AC 

..* nr aktualnej aprobaty 

2 Zaślepka z O-
ringiem R1/4" 
(5 szt.) 

 S06K-1/4 

3 Przyłącze spustowe  TA160S 

4 Kompletny dysk 
zaworu zwrotnego 

3/4" 2110200 

5 1/2"  0901443 

 3/4"  0901444 

 

Pierścień 
uszczelniający  
(10 szt.) 

1"  0901445 
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