
FROSTI® UND 
FROSTI®-PLUS

//  Frostschäden intelligent vorbeugen
//  baustellenoptimiert montieren

 //  Інтелектуальний захист від пошкодження морозом 

//   Оптимальна технологія встановлення
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Die Funktionsweise

Doppelt sicher!
Frostsicher und hygienisch  
unbedenklich

Mit nur 2 Umdrehungen ist die 

KEMPER FROSTI® voll geöff-

net. Das Auslaufgehäuse wird 

durchströmt.

Konstruktiv bedingt entleert 

sich die Armatur vollständig 

und automatisch nach jedem 

Absperrvorgang. Ein Einfrieren 

der Armatur wird verhindert, 

Wasserschäden werden ver-

mieden.

Da keine stagnierenden Rest-

wassermengen zurück bleiben, 

entsteht keine Verkeimung.

Außenarmaturen können ein Wasservolumen von mehr als  

150 ml beinhalten. Verbleibt dieses Wasser über Tage oder Wo-

chen in der Armatur, ist eine Verkeimung vorprogrammiert. Bei 

der KEMPER FROSTI® Frostsicheren Außenarmatur werden ver-

keimungsgefährdete Restwassermengen aus der Armatur abge-

führt. Eine Beeinträchtigung der Trinkwasserhygiene wird ganz-

jährig vermieden! Die automatische Entleerfunktion schützt die 

bewährte FROSTI® darüberhinaus zuverlässig vor Einfrieren und 

daraus resultierenden Wasserschäden!

Gipfelstürmer
Frostsicher auch bei extremen Bedingungen, z. B. im Gebirge! Der 

derzeit höchste Punkt einer installierten KEMPER FROSTI® liegt 

auf 3404 m!

3404 m*

*Gastronomiebetrieb im Skigebiet Pitztaler Gletscher, Tirol

Vorteile auf einen Blick

// schützt Haus und Installation vor Frostschäden durch 

 automatische Entleerung nach jedem Zapfvorgang

// hygienisch unbedenklich: kein Stagnationsvolumen

// überdurchschnittliche Auslaufleistung von 40 l pro Minute 
 bei 0,1 MPa (1,0 bar) Fließdruck

//   alle in geschlossenem Zustand mediumberührten Bauteile 

aus Rotguss, daher bei allen Trinkwasserqualitäten  

einsetzbar

// mit DVGW- und Schallschutzzulassung

Подвійний захист!
Морозостійкий та 
гігієнічно безпечний

Арматура для зовнішнього встановлення може містити 
більше 150 мл води. Якщо ця вода залишається у крані 
протягом днів або тижнів, забруднення неминуче. За 
допомогою морозостійкої зовнішньої арматури KEMPER 
FROSTI® залишкова вода, що може призвести до 
забруднення, зливається з крану. Таким чином 
протягом всього року забезпечується відповідна гігієна 
питної води! Функція автоматичного зливу також 
надійно захищає арматуру FROSTI® від замерзання та 
пошкодження!


Стійкість за екстемальних умов 
Морозостійкість арматури Kemper підтверджується 
навіть в екстремальних умовах, наприклад, високо в 
горах! Наразі найвища точка встановленого KEMPER 
FROSTI® становить 3404 м!

*Ресторан у гірськолижному районі льодовика Pitztaler Gletscher, Tirol 


Потрібно лише 2 оебрти 
щоб вікрити KEMPER 
FROSTI®. Випускний 
отвір повністю відкрито.

Опис функціонування

Завдяки своїй конструкції 
клапан автоматично 
спорожнюється після 
кожного використання. 
Не допускається 
замерзання крану та його 
пошкодження.

Оскільки кран повністю 
спорожнюється, застій та 
забруднення води не 
відбуваються.

Переваги з першого погляду 

//  Захищає будинок та установку від пошкодження  

    внаслідок замерзання, завдяки автоматичному 

    спорожненню після кожного використання

//  Гігієнічно безпечний: відсутній застій води

//  Висока пропускна здатність: 40 л на хвилину при  

    тиску 0,1 МПа (1,0 бар)

//  Усі компоненти, які контактують з водою, виготовлені 

    з бронзи, тому можуть використовуватися з питною 

    водою

//  Дозвіл DVGW та захисту від шуму
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Für alle Fälle
Zwei Varianten und 
perfektes Zubehör

  FROSTI®

Die werkseitig vormontierte Armatur für die nachträgliche,  
schnelle und einfache Montage bei bereits fertiggestellter Außen-
wand. Mit Gesamtaußendurchmesser von nur 27 mm und ver-
schiebbarer Rosette.

// für Wandstärken von 150 - 492 mm, bauseits 
 beliebig verlängerbar
// universeller Anschluss R 1/2“ und Cu-Rohr 15 mm 
 zum Löten und Pressen

02  FROSTI® mit Steckschlüsseloberteil Figur 577 02

01  FROSTI®-PLUS mit Bediengriff Figur 574 00
  FROSTI®-PLUS mit Steckschlüsseloberteil Figur 574 03

Leichtes Fixieren mit dem Befestigungsset Bestellnr. 5740000500 
an Außenwänden mit starker Dämmung. Die Stabilisierung  
der Armatur im Mauerwerk schützt vor Gebrauchsspuren am  
Außenputz.

  FROSTI®-PLUS
Der Bausatz ermöglicht die Montage der Armatur bereits in  
der Rohbauphase. Das Auslaufgehäuse wird nach Fertigstellung 
der Außenwand montiert.

//  nur eine Baulänge für alle gängigen Einbautiefen für Wand-
stärken bis 415 mm (XL-Variante bis 530 mm)**

//  stufenloses Anpassen an Außenwandstärken von 150-655 mm 
(XL-Variante bis 770 mm) mit Hilfe der „Verlängerung für 
FROSTI®-PLUS (Fig. 574 00 002)“

FROSTI®-Dichtmanschette Bestellnr. 5740000600, zur  
schnellen und zuverlässigen Abdichtung gegen Feuchtigkeits-
durchdringungen.

** bei Aufputz-Montage

0201

Для всіх випадків
Два варіанти та необхідні 
комплектуючі

01   FROSTI®-PLUS з  ручкою типу 574 00 

       FROSTI®-PLUS з ручкою з ключем типу 574 03

02  FROSTI® з ручкою з ключем типу 577 02

FROSTI®

Комплект дозволяє встановити корпус крану під час 
зведення будівельної оболонки. Водорозбірний кран 
встановлюється після завершення зовнішнього 
облицювання.

//  лише один типорозмір, для установки в стінах 

    товщиною до 415 мм (варіант XL - до 530 мм) **

//  гнучке регулювання довжини крана, для товщини 

    зовнішньої стіни 150-655 мм (варіант XL до 770 мм), 

    за допомогою подовжувача для FROSTI®-PLUS (тип 

    574 00 002)"

Заздалегідь зібрана на заводі арматура для швидкого 
та простого монтажу в уже готову зовнішню стіну. З 
загальним зовнішнім діаметром лише 27 мм і 
розсувною розеткою.

//  для товщини стін від 150 до 492 мм, можна 

    розширити за необхідності на місці

//  універсальне з'єднання R 1/2 "і труба Cu 15 мм для 

    пайки та пресування


** для монтажу на поверхню

Легка фіксація за допомогою кріпильного набору, 
артикул: 5740000500, на зовнішніх стінах із значною 
ізоляцією. Стабілізація крану в несучій кладці захищає 
зовнішню штукатурку від пошкодження.


FROSTI® герметична манжета, артикул: 5740000600, 
для швидкої та надійної герметизації для захисту від 
проникнення вологи.
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Gegen unerlaubte 
Wasserentnahme 

Abschließbarer Bediengriff, 
Bestellnr. 5750000300, zur 
einfachen Nachrüstung der 
Frostsicheren Außenarmatu-
ren.

Zur Versorgungsoptimierung
Mit der KHS Bodenbox Figur 640 50 lassen sich Stichleitungen zur 
Außenarmatur durch Ringinstallation vermeiden. Der Strömungsteiler 
der Bodenbox sorgt für automatischen Wasseraustausch im Ring bei 
jeder nachgeschalteten Entnahme, ohne weitere Hilfsenergie.

Gleichzeitig wird die Versorgung der Außenarmatur optimiert:  
Bei Betätigung der Entnahmestelle im KHS Bodenbox-Ring erfolgt 
die Versorgung über beide Ringseiten. So reichen bereits zwei  
DN 12-Leitungen aus, um annähernd die Auslaufleistung einer ein-
zelnen DN 20-Leitung zu erreichen. Damit ist eine ausreichende  
Versorgung sicher gestellt (Auslaufleistung der KEMPER FROSTI® ca.  
40 l/min bei 1 bar Fließdruck).

Für alle Fälle
perfektes Zubehör

Bei außergewöhnlichen 
Wanddicken

Mit der Verlängerung, Be-
stellnr. 5740000200, lassen 
sich Frostsichere Außenarma-
turen Figur 574 00, 574 03 und 
574 05 stufenlos um 30 mm 
bis 120 mm verlängern (emp-
fohlen: max. zwei Stück).

1 x Cu DN 12

2 x Cu DN 12
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Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5  /  D-57462 Olpe
www.kemper-olpe.de

Tel. +49 2761 891-0
Fax +49 2761 891-175
info@kemper-olpe.de

Для всіх випадків
Необхідні комплектуючі

Для оптимізації роботи 
За допомогою підлогового комплекту антистагнації KHS, 
типу 640 50, можна уникнути застою на ділянці 
підключення зовнішньої арматури. Підлоговий розділювач 
потоку забезпечує автоматичний обмін води в патрубку 
підключення з кожним відкриванням будь якого крану в 
системі, без використання додаткової енергії.


Одночасно оптимізується розхід для зовнішньої арматури: 
коли відбувається відкривання незамерзаючого крану, 
подача відбувається по обидва боки кільця. Наприклад, 
двох трубопроводів DN 12 вже достатньо, щоб досягти 
розходу аналогічного трубі DN 20. Це забезпечує 
адекватний розхід KEMPER FROSTI® приблизно 40 л/хв, 
при тиску потоку в 1 бар.
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Блокуюча ручка крана, 
номер замовлення: 
5750000300 для легкої 
модернізації 
морозостійкої зовнішньої 
фурнітури.

Проти несанкціонованого 
відбору води

Для збільшеної товщини 
стіни

Для розширення, 
замовлення: 5740000200, 
морозостійкої зовнішньої 
арматури типу 574 00, 574 
03 та 574 05. Можна 
збільшити довжину з 30 мм 
до 120 мм (рекомендується: 
максимум 2 комплекти).

ТОВ «САХАРА» офіційний представник Kemper GmbH + Co в Україні 
м. Київ 04080 ｜ вул. Новокостянтинівська, 1-В ｜ тел.: +38 044 425 06 39  ｜ 
info@sahara.com.ua ｜ www.sahara.com.ua


