
BEZPEČNOSTNÍ  SKUPINY SYROBLOC

Kompaktní a flexibilní:
SYROBLOC pro bezpečnou 

montáž typu připojit – hotovo

®

Jednodušeji již nelze tlakuvzdorné ohřívače pitné vody připojit. Pomocí 
bezpečnostních skupin SYROBLOC DN 15 a DN 20 máte k dispozici kompaktní řešení nabízející vše:
Uzavírací ventil, zpětnou klapku a zkušební zařízení, přípojku manometru a membránový 
bezpečnostní ventil. Obě verze SYROBLOC se dodávají také s omezovačem tlaku. To znamená: 
S pouze dvěma místy utěsnění jste ihned hotovi. A pracujete automaticky podle EN 1488 a můžete
se ve všem spolehnout na dobrou kvalitu firmy SYR.

Pro ohřívače pitné 
vody do 200 litrů

Pro ohřívače pitné vody 
od 200 do 1.000 litrů

SYROBLOC DN 15

SYROBLOC DN 20

� Kompletní jednotka

� Výměnný membránový bezpečnostní 

ventil pro rohovou nebo průchozí montáž

� Proti opotřebení odolné sedlo z nerezové oceli



Technické údaje

Vstupní tlak max. 10 barů
Provozní tlak max. 80 % aktivačního tlaku bezpečnostního ventilu
Jmenovitá světlost DN 15 a DN 20
Provedení rohové a průchozí
Montážní poloha libovolná
Médium pitná voda
Rozsah použití pro jištění při ohřevu pitné vody do 200 l (DN 15), 

od 200 l do 1000 l (DN 20)
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®

SYROBLOC DN 15 a DN 20: Dvě bezpečnostní skupiny pro všechny ohřívače pitné vody

Kvalita, která se vyplatí
Typicky SYR: SYROBLOC nabízí nejlepší kvalitu až do detailů. Příklad: 
Nové sedlo z nerezové oceli u bezpečnostního ventilu je absolutně odolné
vůči opotřebení a vydrží i v provozu s vodou s vysokým obsahem vápenných
usazenin.

Trumfem je flexibilita 
Díky přestavitelnému bezpečnostnímu ventilu lze SYROBLOC pojistné skupiny
montovat v rohové a průchozí montáži.

Obě jednotky SYROBLOC lze snadno udržovat (systém patron). Stavebnicový
systém SYR umožňuje bezproblémovou výměnu jednotlivých konstrukčních
dílů.

SYROBLOC: Pospolitost posiluje

Jedna jednotka, řada výhod:

� Kompaktní jednotka: Rychlá montáž, 
malé riziko úniku, jednoduché 
skladování

� Systém patron pro snadnou údržbu

� Splnění všech požadavků EN 1488

� Přestavitelný membránový 
bezpečnostní ventil umožňuje rohovou 
nebo průchozí montáž

� Vysoká životnost: Sedlo ventilu z 
ušlechtilé oceli

Pomocí SYR bezpečnostních skupin SYROBLOC můžete připojit všechny ohřívače pitné vody – nezávisle na tom, zda jsou vyhřívány
přímo nebo nepřímo, elektrickým proudem, plynem, topnými oleji nebo pevnými palivy: SYROBLOC DN 15 pro ohřívače do objemu
200 litrů a SYROBLOC DN 20 pro ohřívače od 200 do 1000 litrů. Obě bezpečnostní skupiny mají důležité společné vlastnosti: 
Šetří dvakrát. Jednak podstatně zkracují čas montáže, protože odpadá náročná montáž jednotlivých dílů. A kromě toho šetří také
peníze: Kompaktní bezpečnostní skupiny jsou cenově výhodnější než součet jednotlivých dílů.


