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1. Zastosowanie 
Grupa bezpieczeństwa kotła BSS przeznaczona 
jest do zabezpieczenia instalacji grzewczej przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia, pomiaru  
ciśnienia, automatycznego odpowietrzenia oraz 
podłączenia naczynia wzbiorczego. Przeznaczona 
jest jedynie do instalacji grzewczych pracujących 
w układzie zamkniętym. 
 
Grupa bezpieczeństwa BSS przeznaczona jest do 
pracy w instalacjach w których stosować należy 
zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 3 bar, a moc instalacji nie przekracza 73,6 kW. 
Grupę bezpieczeństwa kotła BSS można stosować w instalacjach, w których czynnikiem 
grzewczym jest woda lub roztwór wody i glikolu o maksymalnym stężeniu glikolu nie 
większym niż 50%. 
 
Maksymalna dopuszczalna objętość naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi 35 l. 
Największa dopuszczalna średnica naczynia, które może być bezpośrednio zamontowane na 
grupie bezpieczeństwa BSS to 410 mm. 

2. Budowa 
Grupa bezpieczeństwa BSS zbudowana jest na stalowej belce. Na końcu belki umieszczono 
gwint przeznaczony dla podłączenia naczynia przeponowego. Na belce fabrycznie 
zamontowano manometr grzewczy RF, zawór bezpieczeństwa MS oraz automatyczny 
odpowietrznik pionowy. Belka zakończona jest elementem mocującym z otworami pod 
śruby, który należy wykorzystać do przytwierdzenia jej do ściany. Pod przyłączem 
odpowietrznika, na spodniej stronie belki znajduje się przyłącze główne do instalacji. 

3. Specyfikacja techniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parametr Wartość/opis 

Wymiary (długość x wysokość x szerokość) 256 x 156 x 75 mm 
Moc zabezpieczanej instalacji max 73,6 kW wg UDT 
Przyłącze naczynia przeponowego GW 3/4” 
Przyłącze główne do instalacji GW 3/4” 
Przyłącze zaworu bezpieczeństwa do rury wy-
rzutowej 

GW Rp 3/4" 

Zakres wskazań manometru 0 ÷ 4 bar 
Rozmiar tarczy manometru Ø63 mm 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa MS 3 bar 
Najmniejsza średnica kanału dolotowego  
d zaworu bezpieczeństwa 

13 mm 

Współczynnik wypływu dla par i gazów α  
zaworu bezpieczeństwa MS 

0,41 

Współczynnik wypływu dla cieczy  αc  
zaworu bezpieczeństwa MS 

0,31 

Dopuszczalne stężenie glikolu max 50% 

Rys.	1:	Grupa	bezpieczeństwa	BSS	



Termostaty przylgowe BRC  

KARTA KATALOGOWA 
2 | S t r o n a  06.2016 

 

	
	

4. Tabela doboru 
 
 
 

 

5. Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności 
Membranowy zawór bezpieczeństwa AFRISO typu MS, który zamontowano w grupie 
bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia przeponowego BSS został przebadany 
przez TÜV Rheinland oraz posiada deklarację CE potwierdzającą zgodność z Dyrektywą 
Ciśnieniową PED 97/23/WE. 
 
Zawór bezpieczeństwa MS posiada także odpowiedni Certyfikat Badania Typu wydany przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 

Art.-Nr Nazwa/opis 

90 610 00 Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia przepo-
nowego BSS 


