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i węże do gazu. Niedawno zaś oferta FERRO została 
wzbogacona o nowe typy zaworów KGN, KGS i KGMS, 
które także spełniają wymagania norm europejskich. 
Wykonano je z mosiądzu CW617N. Kula uszczelniona 
jest teflonem PTFE, a trzpień uszczelnieniem – NBR 70. 
Zawory wyposażone są w dźwignię ze stali ocynko-
wanej pokrytą żółtym tworzywem lub w motylek. 
Kurki do gazu odpowiadają klasie ciśnieniowej MOP 5  
(5 bar) i klasie temperaturowej T2 (-20÷60ºC).
Dostępne są ze znormalizowanymi gwintami stożko-
wymi typu Rp w rozmiarach od ½″ do 2″.

Cechy charakterystyczne
•	kurki	spełniają	wymagania	norm	europejskich
•	wysoka	jakość	materiałów
•	mają	Certyfikat	Stałości	Właściwości	Użytkowych

Budowa
•	korpus:	wysokiej	jakości	mosiądz	CW617N
•	wykończenie	kuli	mosiężnej:	chromowana,	
polerowana
•	uszczelnienie	kuli:	PTFE
•	uszczelnienie	trzpienia:	podwójny	o-ring	z	NBR70	
(KGN); PTFE i o-ring z NBR70 (KGS, KGMS)
•	dźwignia	ze	stali	ocynkowanej,	pokryta	żółtym	
tworzywem lub motylek (KGMS)

Instalacje gazowe są jednymi z najważniejszych 
w	obiektach,	nie	tylko	ze	względu	na	fakt,	że	muszą	być	
niezwykle starannie wykonane, ale to od nich też zale-

ży	pewność	przygotowania	ciepłej	wody	i	działania	
ogrzewania w budynku. Wśród armatury do instalacji 
gazowej marki Ferro znajdują się między innymi filtry  

Istotny asortyment w portfolio produktowym FERRO stanowią zawory kulowe, pełniące 
funkcję armatury zaporowej do zamykania i otwierania przepływów w instalacjach 
wodociągowych, sprężonego powietrza, grzewczych i solarnych, w tym kurki kulowe 
do gazu, teraz w nowej odsłonie.

Nowość FERRO: zawory kulowe do gazu
Uzupełnienie oferty armatury gazowej 

Każdy zawór gazowy Ferro ma odpowiednie ate-
sty stanowiące gwarancję jego wysokiej jakości 
i niezawodności działania. Kurki kulowe do gazu 
zostały przebadane oraz został przeprowadzo-
ny audyt w zakładzie produkcyjnym przez In-
stytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Ba-
dawczy w Krakowie. Na podstawie tych badań 
oraz audytu został wydany Certyfikat Stałości 
Właściwości Użytkowych.

KGN – zawór kulowy do gazu, typ G61 KGS – zawór kulowy do gazu, typ G18 KGMS – zawór kulowy do gazu, typ G18

http://www.instalreporter.pl
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