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Przepompownia KESSEL Aqualift F Compact do zabudowy w p ycie pod ogowej z funkcj
wpustu.

Wwi kszo ci sytuacji podstawowy 
element w takich miejscach sta-
nowi  w a ciwie dobrane i odpo-

wiednio zabudowane wpusty kanalizacyj-
ne. Poza walorami estetycznymi kluczowym 
kryterium przy wyborze rozwi zania po-
winna by  funkcjonalno  oraz mo liwo
wygodnego u ytkowania i eksploatacji wpu-
stu. Najistotniejsze kwestie stanowi  tu 
szczelno  oferowanego odp ywu oraz mo -
liwo  czyszczenia syfonu. Przeoczenie tych 
cech podczas wyboru rozwi zania mo e
skutkowa  pó niejsz , bardzo k opotliw
i kosztown , wymian  ca ego odwodnienia 
z powodu trwa ego zapchania syfonu lub 
nieszczelno ci produktu. 

Zagadnienie odwadniania cz sto doty-
czy jednak tak e z o onych problemów 
w infrastrukturze obiektu. Chocia by tam, 
gdzie pomieszczenia po o one s  poni-
ej poziomu zalewania lub gdy kolektor 

kanalizacyjny jest zlokalizowany wy ej 
ni  instalacja kanalizacyjna w budyn-
ku i konieczne jest zastosowanie ochro-
ny przeciwzalewowej. W takich sytuacjach 
nale y przyk ada  szczególn  uwag  do 
wyboru najbardziej funkcjonalnego oraz 
najbezpieczniejszego rozwi zania, które 
w przysz o ci nie b dzie sp dza o nam snu 
z powiek niew a ciwym dzia aniem czy 
awaryjno ci .

AZIENKA NARA ONA NA 
COFK  LUB ZALANIE

azienki po o one poni ej poziomu zalewa-
nia wymagaj  specjalnego zabezpieczenia 
przed cofk cieków w kanalizacji. Najlepsze 
rozwi zanie tego problemu stanowi  za-
montowane w odpowiednim miejscu zawo-

ry przeciwzalewowe lub przepompownie 
cieków. Jednak przy adaptacji na azien-

k  istniej cych ju  pomieszcze  ingeren-
cja w istniej cy system kanalizacyjny mo e
by  k opotliwa. W takich przypadkach naj-
prostszym rozwi zaniem zwykle okazuje si
wpust z zaworem przeciwzalewowym (jak 
KESSEL Drehfix czy KESSEL Universale), 
który poza odprowadzaniem wody z posadz-
ki skutecznie zatrzymuje cofaj ce si  pod-
czas przep ywu zwrotnego cieki. Do takiego 
urz dzenia mo na podpi  tak e odp ywy 
z innych przyborów sanitarnych, jak umy-
walka czy prysznic, kompleksowo chroni c
pomieszczenie przed zalaniem.

BRAK SWOBODNEGO 
SPADKU DO KANALIZACJI
W miejscach, w których instalacja kanaliza-
cyjna po o ona jest poni ej kolektora trzeba 
wspomóc si  przepompowni . Najcz ciej 
wystarcza tu niewielkie, kompaktowe urz -
dzenie, które przy minimalnych wymaga-
niach przestrzennych spe nia wiele funk-
cji np. przepompownia KESSEL Aqualift F 

Compact. Przejmuje ona bowiem funkcj
kompleksowego odwadniania pomieszcze-
nia t ocz c cieki do wy ej po o onego ko-
lektora zarówno z powierzchni posadzki, 
jak i pod czonych do niej przyborów sani-
tarnych. Pokrywa do wype nienia p ytka-
mi umo liwia tak e uzyskanie estetycznego 
wygl du wn trza.

W pomieszczeniach nara onych na za-
lanie tylko kompleksowe rozpoznanie pro-
blemów i potrzeb u ytkowników umo li-
wia dobór w a ciwych rozwi za . KESSEL 
to produkty sprawdzone i niezawodne, które 
pozwalaj  skutecznie rozwi za  ka dy pro-
blem z odwadnianiem, cz sto wyznaczaj c
w tej dziedzinie nowe cie ki. 

Do bezpiecznego 
u ytkowania pomieszcze
nara onych na dzia anie
wilgoci lub czasowe 
zalewanie, takich jak azienki 
lub pomieszczenia po o one
poni ej poziomu zalewania, 
niezb dna jest instalacja 
skutecznie i niezawodnie 
odprowadzaj ca wod
z powierzchni posadzki. 
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Odwadnianie powierzchni 
– jak bezpiecznie i skutecznie 
odprowadzi  wod
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