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GDZIE SIĘ STOSUJE?

Do zabezpieczania pomieszczeń położonych na najniższych kondy-

gnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem

ścieków (zagrożenie  występujące najczęściej w instalacjach kanaliza-

cji sanitarnej podłączonych do sieci ogólnospławnych i w instalacjach

kanalizacji deszczowej); do zapobiegania przedostawaniu się szczurów

i innych gryzoni do wnętrza budynków przez instalacje kanaliza-

cyjne, sanitarne i deszczowe; do ochrony przed nieprzyjemnymi

zapachami w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu instalacji

JAKIE MA ZALETY?

� dzięki zastosowaniu specjalnie ukształtowanej chromoniklowej

osłony chroniącej zarówno klapę, jak i uszczelkę klapy, zasuwa

jest całkowicie odporna na próby uszkodzenia przez gryzonie

� zachowuje pełną przepustowość instalacji kanalizacyjnej

� działa w pełni automatycznie, bez zasilania zewnętrznego

� jest łatwa w eksploatacji i konserwacji

� pozwala na okresową blokadę przepływu ścieków (zamknięcie

remontowe)

� jest bardzo odporna na działanie agresywnych czynników

chemicznych i gorących ścieków 

� zastępuje rewizję montowaną przy wyjściu instalacji kanaliza-

cyjnej z budynku

CHARAKTERYSTYKA
Typy: ZB 110, ZB 160

Średnica przyłącza [mm]: 110 (ZB 110), 160 (ZB 160)

Masa [kg]: 0,88 (ZB 110), 1,89 (ZB 160)

Maks. temperatura robocza [°C]: 95

Maks. ciśnienie robocze [bar]: 0,5

Materiał: 

� obudowa – polipropylen (PP), materiał bardzo trwały, nieszkodli-

wy dla środowiska, odporny na działanie agresywnych czynników

chemicznych i wysokiej temperatury; gładka i odpowiednio

wyprofilowana powierzchnia wewnętrzna uniemożliwia gro-

madzenie się osadów

� uszczelki – guma na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego

(EPDM), o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne

i starzenie

� elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki) – stal

nierdzewna chromoniklowa typu 0H18N9

Montaż: na poziomych przewodach odpływowych przed wyj-

ściem z budynku lub na przewodzie przykanalika przed

podłączeniem do sieci zewnętrznej – głównie w studzienkach

rewizyjnych okrągłych o średnicy 800 mm lub kwadratowych

o boku 800 mm

Ceny brutto: � ZB 110 – 180 zł � ZB 160 – 245 zł

Zasuwa burzowa KARMAT 

kanalizacyjny zawór zwrotny
P R E Z E N TA C J A

Klapa i uszczelka ukryte są pod chromoniklową

osłoną

Zamknięcie remontowe: położenie A – praca

automatyczna, położenie B – zamknięcie 

przepływu w obu kierunkach

Wszystkie elementy złączne wykonane są 

ze stali chromoniklowej
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KANALIZACJA  I  DRENAŻ

NOWOŚĆ: System rur spustowych do rynien KARMAT KASKADA

Średnica [mm]: 110, 160 (w zależności od powierzchni dachu i rodza-

ju podziemnej kanalizacji deszczowej)

Materiał: polipropylen barwiony w masie i wzbogacony stabiliza-

torem UV – tworzywo niezwykle wytrzymałe i odporne na czynniki

atmosferyczne (nie ulega korozji i nie odkształca się pod wpływem

niskich i wysokich temperatur), charakteryzujące się podwyższoną

odpornością na odbarwienie na skutek bezpośredniego działania

promieni słonecznych

Kolory: ciemnobrązowy (wszystkie elementy systemu), pomarańczo-

wy, szary

Elementy systemu: czyszczaki z sitem, rury, uchwyty do rur, kolana,

zwężki

Zastosowanie: możliwość adaptacji rur spustowych do sys-

temów rynnowych z tworzyw sztucznych i blachy; specjalnie

opracowane zwężki umożliwiają łączenie elementów o różnych

średnicach; czyszczaki mają za zadanie chronić podziemną

kanalizację deszczową przed zanieczyszczeniami (sita w kształ-

cie liścia skutecznie zatrzymują zanieczyszczenia nie tamując

przepływu wody, są także łatwe do czyszczenia)

Nowość! Czyszczaki serii 160 Classic. Idealne rozwiązanie dla domów wielorodzinnych,

obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej i budynków gospodarczych

Czyszczaki 

serii 110 Modern

Czyszczaki serii Classic i Modern wyposażone są

w praktyczne i estetyczne sita w kształcie liścia

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 24 miesiące

Aprobaty i certyfikaty: PN-EN 13564-1:2004 (zasuwy burzowe,

oznakowane znakiem CE), PN-EN 1451 (systemy kanalizacyjne), Apro-

bata Techniczna nr AT/2005-02-1557 (złączki do rur drenarskich); 

wzór osłony metalowej klapy zasuw burzowych jest zastrzeżony Wspól-

notowym Wzorem (Certificate of Registration nr 0004364407-0001),

zasuwy burzowe są objęte prawem ochronnym na wzór użytkowy 

nr 62785; na system złączy do rur drenarskich został udzielony patent 

nr P.339280

Usługi: transport (bezpłatny przy wartości zamówienia powyżej 

5000 zł), konsultacje techniczne pod adresem: porady@karmat.pl

Pozostała oferta:

� kompletny system kanalizacji wewnętrznej w kolorach szarym

i białym, zawierający elementy nastawne (m.in. kolana nastawne

o kącie od 0 do 90°), ułatwiające montaż i modernizację instalacji

� wpusty podłogowe o podwyższonej odporności na obciążenia

(nacisk do 10 ton)

� syfony z sitkami z polipropylenu lub blachy chromoniklowej 

� system rur spustowych do rynien KARMAT KASKADA

� system uniwersalnych złączek do rur drenarskich

Wszystkie produkty KARMAT wytwarzane są z polipropylenu

Uzupełnieniem czyszczaków serii Classic są

dedykowane do nich rury montażowe Æ160x500

Elementy systemu 

KARMAT KASKADA  Æ110 mm

Zakłady Produkcyjne 

Systemów Sanitarnych

KARMAT

Świlcza 147C, 

36-072 Świlcza 

k. Rzeszowa

tel. 017 856 03 76, 

faks 017 851 31 41, 

www.karmat.pl,

www.zasuwaburzowa.pl, 

e-mail: karmat@karmat.pl
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