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KANALIZACJA  I  DRENAŻ

Z A S T O S O W A N I E
Zasuwy burzowe

Chronią budynki przed zalaniem na skutek cofających się ścieków oraz zapewnia-
ją ich swobodny odpływ do kanalizacji zewnętrznej

Z A L E T Y
Zasuwy burzowe

skuteczne zabezpieczenie przeciwzalewowe
niezawodna konstrukcja, bezobsługowa praca
skuteczna ochrona przed emisją nieprzyjemnych zapachów do wnętrza budynku
mechanizm samoczynnie zamykający urządzenie w przypadku pojawienia tzw.
cofki w kanale ściekowym
mechanizm awaryjnego ręcznego zamknięcia urządzenia
korpus odporny na zawarte w ściekach substancje agresywne, tłuszcze, węglowo-
dany, itp.
łatwy demontaż pokrywy
zmniejszają ryzyko dostania się do mieszkania gryzoni poprzez kanalizację
specjalna konstrukcja korpusu minimalizująca ryzyko osadzania się i blokowania
we wnętrzu zasuwy nieczystości

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Zasuwy burzowe

Materiał: tworzywo ABS odporne na uderzenia (obudowa); EPDM o twardości 55
IRHD (uszczelka), stal nierdzewna (śruby), polipropylen (zawór zwrotny), blacha sta-
lowa nierdzewna (wkładki)
Średnica [mm]: 50, 110, 125, 160, 200

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: zgodność z PN-EN 13564 (zasuwa burzowa), zgodność 
z PN-EN 1253 (wpusty kanalizacyjne), Certyfikat ISO 9001:2000

Pozostała oferta:
Technika Grzewcza – akcesoria do systemów grzewczych (np. grupy bezpie-
czeństwa, odpowietrzniki do grzejników), akcesoria instalacyjne do montażu ogrze-
wania płaszczyznowego (np. rail system, tacker, rozwijak)
Technika Sanitarna – systemy odwodnień zewnętrznych (np. osadnik rynnowy)
oraz wewnętrznych (np. wpusty kanalizacyjne), systemy wietrzenia i napowie-
trzania kanalizacji (np. wywiewki, napowietrzacze), akcesoria do kanalizacji we-
wnętrznej i zewnętrznej (np. osadnik rynnowy)
Technika Zamocowań – systemy zamocowań rur, kabli, ceramiki sanitarnej (np.
uchwyty tworzywowe, metalowe, metalowe z gumą, listwy bateryjne)

W maju 2009 roku firma Capricorn wprowadziła do swojej oferty nowe modele
zasuw burzowych dwuklapowych o nr kodu 5100/110 oraz 5100/125.

Zasuwy dwuklapowe marki Capricorn stanowią podwójne zabezpieczenie przed
tzw. „cofką”, gryzoniami czy robactwem, dzięki zastosowaniu drugiej klapy zwrot-
nej działającej automatycznie. Nawet w wypadku awarii czy zablokowania się jed-
nej z klap, pozostaje druga skutecznie chroniąca pomieszczenie przed zalaniem.

Stosując zasuwy marki Capricorn unikniesz nieprzyjemnych i kosztownych w na-
prawie szkód spowodowanych cofaniem się ścieków do budynku!

Zasuwy burzowe
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