Prezentacja firmowa

UrzÈdzenia przeciwzalewowe KESSEL
Krótkotrwaïe, lecz intensywne opady deszczu na dobre zadomowiïy siÚ w naszej strefie
klimatycznej. Skutki takiego silnego opadu
czÚsto bywajÈ katastrofalne, poniewaĝ powodujÈ przeciÈĝenie kanalizacji. NapierajÈca
woda zamiast swobodnie spïywaÊ do kanaïu, cofa siÚ i wdziera do piwnic oraz innych
nisko usytuowanych pomieszczeñ, powodujÈc ich zalanie, a w efekcie czÚĂciowe bÈdě
caïkowite zniszczenie. UĂwiadomienie sobie takiego problemu, pozwala zawczasu mu
zaradziÊ. WïaĂciciele domów powinni zdawaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe profilaktyczne
zabezpieczenie tego typu pomieszczeñ jest
mniej kosztowne, niĝ póěniejsze usuwanie
skutków zaistniaïego przepïywu zwrotnego.
NajwïaĂciwszym rozwiÈzaniem jest zakup
odpowiedniego urzÈdzenia przeciwzalewowego firmy KESSEL.
Firma KESSEL posiada w swojej ofercie
zarówno proste mechaniczne zasuwy burzowe Staufix®, jak i w peïni zautomatyzowane, zasilane napÚdem zewnÚtrznym zawory
zwrotne Staufix® FKA lub zawory z pompÈ Pumpfix® F. Wybór wïaĂciwego urzÈdzenia zaleĝy od wielu róĝnych czynników. Szczególnie naleĝy uwzglÚdniÊ cechy
obiektu odwadnianego, usytuowanie kanaïu, rodzaj Ăcieków oraz obowiÈzujÈce normy
i przepisy. CzÚsto wybór wïaĂciwego urzÈdzenia jest kompromisem pomiÚdzy pewnoĂciÈ zabezpieczenia a cenÈ urzÈdzenia.
Podstawowym zabezpieczeniem przeciwzalewowym w ofercie KESSEL jest zasuwa burzowa Staufix® posiadajÈca jednÈ lub
dwie swobodnie zawieszone klapki umoĝliwiajÈce przepïyw w stronÚ kanaïu i zamykajÈce siÚ samoczynnie w momencie wystÈpienia cofki. Tego typu rozwiÈzania zalecane
sÈ do odprowadzania Ăcieków bez fekaliów. Ryzyko przytkania klapki a tym samym przedostania siÚ Ăcieków z powrotem
do budynku w momencie wystÈpienia cofki, jest bowiem tutaj minimalne. Jeĝeli takie
mechaniczne zawory zwrotne majÈ byÊ jed-
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nak stosowane do Ăcieków zawierajÈcych fekalia naleĝy wybraÊ zasuwÚ Staufix® z dwoma klapami. Takie zabezpieczenie daje nam
pewnoĂÊ, ĝe mimo przyblokowania jednej
klapki, podczas przepïywu zwrotnego zadziaïa klapka druga. DecydujÈc siÚ na takie
rozwiÈzanie warto zwróciÊ równieĝ uwagÚ
na ochronÚ przed gryzoniami. Wybór klapki
ze stali nierdzewnej uchroni nas przed wizytÈ „nieproszonych goĂci”.
W przypadku gdy odprowadzane sÈ Ăcieki zawierajÈce fekalia caïkowicie spokojny sen moĝe nam zagwarantowaÊ wyïÈcznie urzÈdzenie zasilane energiÈ zewnÚtrznÈ.
Stosowanie tego typu rozwiÈzañ zaleca siÚ
przede wszystkim w sytuacji, kiedy straty
wynikïe z ewentualnego zalania szacuje siÚ
na bardzo wysokie.
Przykïadem takiego wïaĂnie urzÈdzenia
jest automatyczny zawór zwrotny Staufix ®
FKA, wystÚpujÈcy w Ărednicach DN100/150.
Staufix® FKA posiada dwie klapy zwrotne, które w normalnym trybie pracy sÈ zawsze otwarte i gwarantujÈ swobodny odpïyw Ăcieków. W momencie wystÈpienia
cofki nastÚpuje automatyczne domkniÚcie klapy za pomocÈ siïownika sterowanego sondÈ umieszczonÈ w kanale. DziÚki
temu nie istnieje moĝliwoĂÊ przyblokowania klapki przez zanieczyszczenia znajdujÈ-
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ce siÚ w Ăciekach. Przepïyw zwrotny zostaje
rozpoznany przez sondÚ, w momencie 80%
wypeïnienia kanaïu. Informacja o wystÈpieniu przepïywu zwrotnego zgïaszana jest za
pomocÈ alarmu na szafce sterowniczej. Po
ustÈpieniu cofki, nastÚpuje automatyczne
podniesienie siÚ klapy.
Kolejnym urzÈdzeniem przeznaczonym
do Ăcieków zawierajÈcych fekalia jest zawór z pompÈ Pumpfix® F. ZaletÈ tego rozwiÈzania jest moĝliwoĂÊ korzystania z przyborów sanitarnych, takĝe podczas cofki.
Pumpfix® F posiada klapÚ swobodnie zawieszonÈ. W momencie wystÈpienia cofki, klapa zamyka siÚ i nie dopuszcza do przedostania siÚ Ăcieków do wewnÈtrz budynku. JeĂli
jednak przy zamkniÚtej klapie napïywajÈ Ăcieki, wówczas po osiÈgniÚciu okreĂlonego poziomu za pomocÈ sondy wïÈcza siÚ
pompa, która zasysa Ăcieki, rozdrabnia i tïoczy je w kierunku przeciwnym do przepïywu zwrotnego.
UrzÈdzenia przeciwzalewowe nie muszÈ byÊ wyïÈcznie instalowane w budynku.
Ciekawym rozwiÈzaniem jest montaĝ zaworu zwrotnego w studzience przyïÈczeniowej
KESSEL umiejscowionej na zewnÈtrz budynku. Umiejscowione w ten sposób urzÈdzenia pracujÈ cicho, umoĝliwiajÈ dostÚp
w celu wykonania prac konserwacyjnych.
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