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Upozornění 
Tento manuál je k dispozici na webových stránkách www.afriso.cz.  
 

O tomto návodu k obsluze 
Tento návod k použití popisuje rozdělovače a hydraulické separátory KSV (dále také „produkt“). Tento 
návod k použití je součástí výrobku. 

• Produkt smíte používat pouze po úplném přečtení a porozumění návodu k použití. 
• Zajistěte, aby byl návod k použití neustále k dispozici pro všechny práce na výrobku a s ním. 
• Předejte návod k použití a všechny dokumenty týkající se produktu všem uživatelům produktu. 
• Pokud se domníváte, že návod k použití obsahuje chyby, nesrovnalosti nebo nejasnosti, 

obraťte se před použitím výrobku na výrobce. 
Tento návod k obsluze je chráněn autorským právem a smí být používán pouze v zákonem povoleném 
rámci. Změny vyhrazeny. 
 Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za škody způsobené nedodržením tohoto 
návodu k použití nebo nedodržením pravidel, předpisů a norem platných v místě použití produktu. 
 

Varování 
Výrobek smí montovat, uvádět do provozu, provozovat, udržovat, vyřazovat z provozu a 
likvidovat pouze kvalifikovaný a speciálně vyškolený personál. Změny nebo úpravy 
provedené na výrobku neoprávněnými osobami mohou vést k poruchám a jsou z 
bezpečnostních důvodů zakázány. 

 

Aplikace 
Výrobky jsou určeny k distribuci topné vody v uzavřených topných systémech podle EN 12828 z kotle 
do topných čerpadlových skupin PrimoTherm®. 
 

mailto:info@afriso.cz
http://www.afriso.cz/


Popis zařízení 
 

 
 

 
Rozdělovače KSV 125 se používají k distribuci topné vody v uzavřených topných systémech. Topné 
okruhy by měly být připojeny pomocí ploché těsnící převlečné matice G1½". Stejné těsnění by mělo 
být použito pro připojení výrobku k okruhu kotle. 

Rozdělovače KSV 125 HV s integrovaným hydraulickým oddělovačem navíc hydraulicky vyvažují 
systém. Závit G½" na boku lze použít k připojení vypouštěcího ventilu nebo teplotního senzoru. 
V případě, že není připojení využito, otvor G½" by měl být uzavřen zátkou. Topné okruhy by měly být 
připojeny pomocí ploché těsnicí převlečné matice G1½". Pro utěsnění spojení s kotlovým obvodem by 
měla být použita teflonová páska. 

Rozdělovače KSV 125 a KSV 125 HV by měly být instalovány podle označení na přípojkách: 
• červená barva = přívod 
• modrá barva = zpátečka  

toto značení by nemělo být zaměňováno. 
 

Technické specifikace 
Parametr/část Hodnota/popis 

 
Vzdálenost os 125 mm 
Jmenovitý tlak Max. 6 bar 
Topný výkon Max. 70 kW s ∆T = 20 °C 
Provozní teplota Max. 110 °C 
 

Přeprava a skladování 
V důsledku nesprávné přepravy nebo skladování může dojít k poškození výrobku. 
 
POŠKOZENÍ PRODUKTU 

• Zajistěte, aby byly při přepravě a skladování produktu dodržovány stanovené podmínky. 
• K přepravě používejte originální obal. 
• Produkt skladujte pouze v suchém a čistém prostředí. 
• Zajistěte, aby byl produkt chráněn před nárazy během přepravy a skladování. 

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození majetku. 
 

Údržba 
Rozdělovače KSV 125 a KSV 125 HV jsou bezúdržbové 
 

Plochá těsnění 

G½" 

Převlečné matice G1½" 

Kotlový rozdělovač s roztečí 125 mm 

Izolace 

Vnější závit G1½" 

Nástěnné držáky 

Zátka 

KSV 125 

Kotlový rozdělovač  

bez hydraulické spojky  

KSV 125 HV 

Kotlový rozdělovač  

s hydraulickou spojkou  



Schválení a certifikáty 
Rozdělovače KSV 125 a KSV 125 HV splňují tlakovou směrnici PED 2014/68/EU a podle článku 4.3 
nesmí nést označení CE. 
 

Vyřazení z provozu a likvidace 
Zlikvidujte výrobek v souladu se všemi příslušnými směrnicemi, normami a bezpečnostními předpisy. 

1. Demontujte zařízení 
2. Zlikvidujte produkt. V zájmu ochrany životního prostředí není dovoleno likvidovat zařízení 
společně s netříděným domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle místních směrnic a 
doporučení. 

Tento výrobek se skládá z materiálů, které lze recyklovat. 
 

Vrácení zařízení 
Před vrácením produktu se obraťte na info@afriso.cz. 
 

Záruka 
Informace o záruce najdete v našich podmínkách na www.afriso.cz nebo v kupní smlouvě. 
 

Autorská práva 
Autorské právo na provozní návod patří společnosti AFRISO spol. s r.o.. Bez písemného souhlasu je 
zakázán dotisk, překlad a duplikace. Změna technických podrobností, ať už psaných, nebo ve formě 
obrázků, je zákonem zakázána. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění. 
 

Spokojenost zákazníka 
Pro AFRISO spol. s r.o. je spokojenost zákazníků na prvním místě. Máte-li tedy jakékoli dotazy, návrhy 
nebo problémy s výrobkem, kontaktujte nás přes e-mail: info@afriso.cz nebo telefonicky: 
+420 272 953 636. 
 

Adresa 
Adresy společností zastupujících skupinu AFRISO po celém světě lze nalézt na www.afriso.cz. 
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