
Reduktor może być 
montowany na butli 
lub na ścianie.

Przykład instalacji dwubutlowej.
Crash Sensor (czujniki zderzenia) gwarantują użytkownikom kamperów 
korzystanie z ogrzewania postojowego podczas jazdy.

i komplet węży wysokociśnieniowych 
z odpowiednimi przyłączami pasującymi 
do butli typowych dla danego kraju. 
W zależności od zapotrzebowania na gaz, 
dostępne są reduktory o różnych mocach. 
Maksymalna przewidziana normami moc 
to 1,5 kg/h. W przypadku większego, 
długotrwałego zapotrzebowania, 
możliwe jest też zainstalowanie 
odpowiedniej instalacji butlowej 
z automatycznym przełącznikiem 
(systemu dwóch butli pracujących na 
zmianę). Zapobiega to ryzyku braku 
gazu, zwłaszcza podczas gotowania lub 
ogrzewania w nocy.

Jeżeli instalacja gazowa używana 
jest długotrwale (bez przerw) zalecane 
jest stosowanie instalacji butlowej 
z automatycznym przełącznikiem. 
Instalacje butlowe oraz produkty z serii 
CS (tzw. Crash Sensor – czujniki zderzenia) 
zostały skonstruowane w ramach 
współpracy z fi rmą Truma z myślą 
o korzystaniu z ogrzewania postojowego 
także podczas jazdy. 

GOK – Uwzględniamy równocześnie 
wymagania normatywne, jak i życzenia 
użytkownika ostatecznego i instalatora. 
Dość powiedzieć, że wiele naszych 
rozwiązań powstało we współpracy 
z fi rmą Truma, specjalistą w dziedzinie 
gazowej techniki grzewczej. Istnieje 
ogromna liczba ważnych kwestii, które 
należy uwzględnić w momencie doboru 
odpowiedniego reduktora i akcesoriów 
w pojazdach rekreacyjnych. Jeśli chce się 
używać ogrzewania podczas jazdy, to 
pojazd musi być wyposażony w specjalne 
urządzenia zabezpieczające, odcinające 
dopływ gazu w momencie wypadku.

Reduktor na butli czy na 
ścianie?

Dla osób, które chcą podróżować 
wyłącznie na terenie własnego kraju 
i zawsze używają butli z tym samym 
przyłączem, idealnym rozwiązaniem jest 
reduktor zamontowany bezpośrednio na 
butli. Dla osób podróżujących po różnych 
krajach europejskich odpowiedniejszy 
jest reduktor zamontowany na ścianie 

Zalety gazu są powszechnie znane 
i cenione. Kto już korzystał z tego źródła 
energii, ten wie, że wskazane i konieczne 
jest właściwe podejście i rozwaga przy 
stosowaniu tego medium, co pomaga 
uniknąć zagrożeń i ewentualnych 
wypadków. Czasy, w których każda 
osoba mogła podłączyć instalację gazu 
płynnego, a potem ją modernizować czy 
serwisować skończyły się bezpowrotnie. 
Europejscy producenci przyczep 
kempingowych i kamperów montują 
w swoich pojazdach instalacje gazowe 
zgodnie z europejską normą EN 1949, 
której najnowsza aktualizacja pochodzi 
z 2011 r. Norma ta określa bardzo 
precyzyjnie wymagania stawiane 
bezpiecznej instalacji i określa jednolite, 
obowiązujące na terenie całej Europy 
standardy. Przykładowo, standardem jest 
ciśnienie robocze wynoszące 30 mbar 
dla reduktora i urządzeń odbiorczych, 
zainstalowanych w pojazdach 
rekreacyjnych. Wymóg ten podyktowany 
jest bezpieczeństwem instalacji gazowej.

Firma GOK z Marktbreit, znany 
niemiecki producent reduktorów 
i akcesoriów do gazu płynnego, 
wypracowała na potrzeby turystyki 
sprawdzone sposoby.

- Oferujemy rozwiązania 
i kompleksową pomoc dla każdego 
zastosowania – informuje Lydia 
Schuster, Export Departament fi rmy 

BezpieczeństwoPropan-butan jako źródło 
energii jest najbardziej pożądany 
podczas biwakowania i wyjazdów 
rekreacyjnych. LPG jest prostym 
i niezawodnym rozwiązaniem 
– wszędzie tam, gdzie inne źródła 
energii albo są niedostępne albo 
nieodpowiednie, a nam zależy na 
ogrzewaniu, gotowaniu, grillowaniu, 
oświetleniu czy chłodzeniu.
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Podwójne zabezpieczenie 
fi rmy GOK

Dzięki połączeniu dwóch 
zabezpieczeń, a mianowicie 
zabezpieczenia w przypadku pęknięcie 
węża (SBS) znajdującego się na wężu, 
podłączonym bezpośrednio do butli 
i mechanicznego czujnika zderzenia 
(CS) będącego częścią reduktora 
i zabezpieczającego przewody instalacji 
gazowej, instalacja gazu płynnego 
znajduje się pod stałą kontrolą. 
Podłączenie do butli odbywa się za 
pomocą węża wysokociśnieniowego 
wyposażonego w zabezpieczenie 
SBS z odpowiednim dla danego 
kraju przyłączem. Posiadając kilka 
węży z typowymi dla każdego kraju 
przyłączami można w łatwy sposób 
przystosować instalacje do wymogów 
i przyłączy butli danego kraju, bez 
konieczności wymiany reduktora.

- W przypadku zapytań dotyczących 
specjalnych przyłączy do urządzeń, 
zasilania z zewnątrz, zasilania ze 

A. Reduktor montowany bezpośred-
nio na butli.

B. Reduktor do montażu na ścianie.
C. Reduktor serii SC, czyli z czujnikiem 

zderzenia.
D. Reduktor serii SC, czyli z czujnikiem 

zderzenia.
E. Reduktor z przełącznikiem 
 do instalacji butlowych.
F. Reduktor Marine.
G. Instalacja dwubutlowa Marine.

Wybrane produkty fi rmy GOK
(patrz obok)

zbiornika itd. GOK oferuje indywidualne 
rozwiązania – zapewnia Lydia Schuster. 
– Szczególnie ważna dla bezpieczeństwa 
w pojazdach rekreacyjnych jest regularna 
konserwacja i kontrola szczelności oraz 
działania całego systemu. W niektórych 
państwach europejskich kontrola nie 
jest ujęta w przepisach regulacyjnych, 
jednak w Niemczech jest ona wymagana 
na podstawie karty DVGW G607. Dla tych 
celów istnieją specjalne rozwiązania, 
zarówno dla rzeczoznawców jak i dla 
samych użytkowników, którzy mają dzięki 
temu szansę aktywnie dbać o własne 
bezpieczeństwo.

Podobnie jak w przypadku 
pojazdów turystycznych, w ostatnich 
latach zostały znacznie zaostrzone 
wymagania w kwestii bezpieczeństwa 
dla instalacji gazowych na łodziach 
i jachtach. I tu najważniejszym celem jest 
wykluczenie jakichkolwiek możliwości 
niekontrolowanego wypływu gazu. 
Reduktory, węże i zawory muszą 
w trudnych warunkach, w środowisku 
wody morskiej, przez dłuższy czas 
funkcjonować niezawodnie i utrzymywać 
stałe parametry.

- Dlatego też produkty GOK z serii 
MarineLine oraz wykorzystane w nich 
materiały zostały do tych wymogów 
dostosowane, i w tych warunkach 
sprawdzone. Firma GOK pragnie 
użytkownikowi zapewnić komfort 
psychiczny oraz udostępnić bezpieczne 
i niezawodne produkty. Nasza fi rma 
ulepsza i poszerza paletę swoich 
produktów, zachowując najwyższe 
standardy bezpieczeństwa – dodaje Lydia 
Schuster.
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