
Oddělovač potrubí CA

Oddělovač potrubí 
Bezpečně do kategorie kapalin 3!

KEMPER – prostě bezpečný!

Kvalita je pro nás normou  •  od roku 1864



Bezpečný podle DIN EN 1717

Oddělovač potrubí CA s rozdílnými,  nekontrolovatelnými tlakovými zónami. 
K zabezpečení pitné vody proti nepitné vodě až do kategorie kapalin 3 včetně podle
DIN EN 1717*. 

* Evropská norma DIN EN 1717  
Ochrana pitné vody před znečištěním v rozvodech pitné vody a všeobecné
požadavky na zabránění znečištění pitné vody zpětným prouděním.

Oddělovač potrubí CA - Figura 362

Výhody na první pohled

Pouzdro kompletní z červeného bronzu podle EN 1982

vnitřní součásti z korozivzdorné ušlechtilé oceli 
a vysoce jakostního plastu

snadno vyměnitelná patrona 
krátká vestavná délka
jednoduché ovládání 

Funkce

Oblast použití

Technické údaje

Oddělovač potrubí CA odděluje odvětráním středotlaké zóny do atmosféry, jestliže
rozdíl tlaku mezi středotlakou zónou a zónou přívodního tlaku klesne pod 10 %
hodnoty přívodního tlaku. Přes středotlakou zónu je zabezpečen vyprazdňovací
odtok, který je minimálně rovný stanovenému přítoku.

Oddělovač potrubí CA může být zabudován pro následující případy použití 
v domácnostech a mimo domácnost:

- plnicí zařízení topení bez inhibitorů
- nápojové automaty
- kadeřnické salóny, myčky s recirkulací 
- velké přístroje na vaření
- čisticí zařízení pro nápojová potrubí 
- rentgenové přístroje, chlazení 
- hadicové sprchy do kuchyně, domácnost
- sterilizace pro dezinfikovaný balený materiál 

Provozní tlak PN 10
Provozní teplota max. 60 °C
Poloha pro zabudování vodorovně, ventil s vyprazdňováním dolů
Média pitná voda
K dostání ve světlostech DN 15, DN 20

Zabudování podle DIN EN 1717

Zabudování bezpečnostní armatury oddělovače
potrubí CA v souladu s norou vyžaduje následující
kombinaci armatur:

Údržba

Pro oddělovač potrubí CA existuje podle DIN EN
1717 povinnost pravidelné údržby. Proto jsou
účelné dohody o údržbě mezi provozovatelem 
a instalatérem. Přezkoušení správné funkce se pro-
vádí po prvním roce provozu a dále periodicky
podle provozních podmínek, nejpozději však po 2 le-
tech. Provedení oddělovače potrubí CA s patronou
až od řídící jednotky zajistí bezproblémovou a snad-
nou údržbu.
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