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Krótkotrwa e, lecz intensywne opady desz-

czu na dobre zadomowi y si  w naszej strefie 

klimatycznej. Skutki takiego silnego opadu 

cz sto bywaj  katastrofalne, poniewa  po-

woduj  przeci enie kanalizacji. Napieraj ca

woda zamiast swobodnie sp ywa  do kana-

u, cofa si  i wdziera do piwnic oraz innych 

nisko usytuowanych pomieszcze , powodu-

j c ich zalanie, a w efekcie cz ciowe b d

ca kowite zniszczenie. U wiadomienie so-

bie takiego problemu, pozwala zawczasu mu 

zaradzi . W a ciciele domów powinni zda-

wa  sobie spraw  z tego, e profilaktyczne 

zabezpieczenie tego typu pomieszcze  jest 

mniej kosztowne, ni  pó niejsze usuwanie 

skutków zaistnia ego przep ywu zwrotnego. 

Najw a ciwszym rozwi zaniem jest zakup 

odpowiedniego urz dzenia przeciwzalewo-

wego firmy KESSEL.

Firma KESSEL posiada w swojej ofercie 

zarówno proste mechaniczne zasuwy burzo-

we Staufix®, jak i w pe ni zautomatyzowa-

ne, zasilane nap dem zewn trznym zawory 

zwrotne Staufix® FKA lub zawory z pom-

p Pumpfix® F. Wybór w a ciwego urz -

dzenia zale y od wielu ró nych czynni-

ków. Szczególnie nale y uwzgl dni  cechy 

obiektu odwadnianego, usytuowanie kana-

u, rodzaj cieków oraz obowi zuj ce normy 

i przepisy. Cz sto wybór w a ciwego urz -

dzenia jest kompromisem pomi dzy pewno-

ci  zabezpieczenia a cen  urz dzenia. 

Podstawowym zabezpieczeniem przeciw-

zalewowym w ofercie KESSEL jest zasu-

wa burzowa Staufix® posiadaj ca jedn  lub 

dwie swobodnie zawieszone klapki umo li-

wiaj ce przep yw w stron  kana u i zamyka-

j ce si  samoczynnie w momencie wyst pie-

nia cofki.  Tego typu rozwi zania zalecane 

s  do odprowadzania cieków bez feka-

liów. Ryzyko przytkania klapki a tym sa-

mym przedostania si cieków z powrotem 

do budynku w momencie wyst pienia cof-

ki, jest bowiem tutaj minimalne. Je eli takie 

mechaniczne zawory zwrotne maj  by  jed-

nak stosowane do cieków zawieraj cych fe-

kalia nale y wybra  zasuw  Staufix® z dwo-

ma klapami. Takie zabezpieczenie daje nam 

pewno , e mimo przyblokowania jednej 

klapki, podczas przep ywu zwrotnego za-

dzia a klapka druga. Decyduj c si  na takie 

rozwi zanie warto zwróci  równie  uwag

na ochron  przed gryzoniami. Wybór klapki 

ze stali nierdzewnej uchroni nas przed wi-

zyt  „nieproszonych go ci”.

W przypadku gdy odprowadzane s cie-

ki zawieraj ce fekalia ca kowicie spokoj-

ny sen mo e nam zagwarantowa  wy cz-

nie urz dzenie zasilane energi  zewn trzn .

Stosowanie tego typu rozwi za  zaleca si

przede wszystkim w sytuacji, kiedy straty 

wynik e z ewentualnego zalania szacuje si

na bardzo wysokie. 

Przyk adem takiego w a nie urz dzenia 

jest automatyczny zawór zwrotny Staufix ®

FKA, wyst puj cy w rednicach DN100/150. 

Staufix® FKA posiada dwie klapy zwrot-

ne, które w normalnym trybie pracy s  za-

wsze otwarte i gwarantuj  swobodny od-

p yw cieków. W momencie wyst pienia 

cofki nast puje automatyczne domkni -

cie klapy za pomoc  si ownika sterowa-

nego sond  umieszczon  w kanale. Dzi ki 

temu nie istnieje mo liwo  przyblokowa-

nia klapki przez zanieczyszczenia znajduj -

ce si  w ciekach. Przep yw zwrotny zostaje 

rozpoznany przez sond , w momencie 80% 

wype nienia kana u. Informacja o wyst pie-

niu przep ywu zwrotnego zg aszana jest za 

pomoc  alarmu na szafce sterowniczej. Po 

ust pieniu cofki, nast puje automatyczne 

podniesienie si  klapy. 

Kolejnym urz dzeniem przeznaczonym 

do cieków zawieraj cych fekalia jest za-

wór z pomp Pumpfix® F. Zalet  tego roz-

wi zania jest mo liwo  korzystania z przy-

borów sanitarnych, tak e podczas cofki. 

Pumpfix® F posiada klap  swobodnie zawie-

szon . W momencie wyst pienia cofki, kla-

pa zamyka si  i nie dopuszcza do przedosta-

nia si cieków do wewn trz budynku. Je li 

jednak przy zamkni tej klapie nap ywa-

j cieki, wówczas po osi gni ciu okre lo-

nego poziomu za pomoc  sondy w cza si

pompa, która zasysa cieki, rozdrabnia i t o-

czy je w kierunku przeciwnym do przep y-

wu zwrotnego. 

Urz dzenia przeciwzalewowe nie mu-

sz  by  wy cznie instalowane w budynku. 

Ciekawym rozwi zaniem jest monta  zawo-

ru zwrotnego w studzience przy czeniowej 

KESSEL umiejscowionej na zewn trz bu-

dynku. Umiejscowione w ten sposób urz -

dzenia pracuj  cicho, umo liwiaj  dost p

w celu wykonania prac konserwacyjnych. 
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Zasuwa burzowa Staufix ® z dwiema klapami

Klapa ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed 

gryzoniami

Automatyczny zawór 

zwrotny Staufix ®FKA

Przyk ad zabudowy zaworu 

Staufix ®FKA

Przydomowa studzienka 

przeciwzalewowa z poliety-

lenu wyposa ona w zawór 

zwrotny z pomp  Pumpfix F


