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W wielu sytuacjach budowlanych wyst -
puje naturalny spadek przewodów kana-
lizacyjnych do kolektora. Aby zapobiec 
przep ywowi zwrotnemu wystarczy by w ta-
kich przypadkach zawór przeciwzalewowy, 
jednak ze wzgl du na wymagania normy
PN-EN 12056 trzeba zastosowa  przepom-
powni cieków.

Przepompownia hybrydowa KESSEL Ecolift 
jest innowacyjnym rozwi zaniem cz cym 
w sobie bezpiecze stwo przepompowni cie-
ków z wydajno ci  i oszcz dno ci  urz dze
wykorzystuj cych naturalny spadek do ko-
lektora. 

Klasyczna przepompownia nieustannie 
pompuje nap ywaj ce cieki, wi c stale zu-
ywa energi  elektryczn . Urz dzenie hybry-

dowe KESSEL Ecolift w normalnym trybie 
pracy wykorzystuje grawitacyjny spadek 

do kana u i dzia a bez wykorzystania ener-
gii elektrycznej. Pompa za czana jest tylko 
podczas przep ywu zwrotnego, a wówczas 
klapy zaworu automatycznie blokuj  na-
p yw cieków, chroni c obiekt przed zala-
niem, a pompa t oczy je do kolektora przez 
p tl  przeciwzalewow . Pozwala to znacz-
nie zaoszcz dzi  na kosztach energii zu y-
wanej na sta e przepompowywanie cieków 
w klasycznych przepompowniach, a tak e
umo liwia istotnie ograniczenie kosztów 
konserwacji dzi ki mniejszemu eksploata-
cyjnemu zu yciu pomp. 

Dzi ki temu tak e u ytkownicy nie s  nara-
eni na sta y i uci liwy ha as, bowiem mimo 

najbardziej zaawansowanych technik wykona-
nia pomp, ich nap dy zawsze generuj  odg o-
sy szczególnie k opotliwe gdy pompy dzia aj
w trybie ci g ym. 

Przepompownia hybrydowa KESSEL Ecolift
zapewnia wy szy poziom bezpiecze stwa 
tak e w przypadku braku pr du, jako e wy-
korzystuj c naturalny spadek do kana u, nie 
zagra aj  jej przestoje w pracy pomp. Stanowi 
to ogromn  zalet  zw aszcza w budynkach 
przemys owych, w których brak odwadnia-
nia móg by spowodowa  kosztowne przesto-
je w pracy przedsi biorstwa.

Urz dzenie KESSEL Ecolift jest nie tyl-
ko niezawodne, bezpieczne i oszcz dne, ale 
tak e charakteryzuje si  ró norodnymi mo -
liwo ciami zabudowy, zarówno w nowych, 
jak i remontowanych budynkach. W zale no-
ci od wymogów budowlanych mo e bowiem 

zosta  ustawione samodzielnie, zabudowane 
w betonie przy pomocy odpowiednich kom-
ponentów systemowych, b d  w studzience 
na zewn trz budynku. Wyj tkowa konstruk-
cja studni sprawia, e s  one nie tylko atwe 
w zabudowie ze wzgl du na niewielk  wag ,
ale tak e odporne na uderzenia i wrastanie 
korzeni. Na polietylen – materia , z którego 
s  wykonane studnie – KESSEL zapewnia
20 lat gwarancji.

KESSEL Ecolift idealnie sprawdzi si  tak-
e w budynkach przemys owych, poniewa

jest w stanie t oczy  du e obj to ci cieków 
funkcjonuj c jako urz dzenie dwupompowe. 
Jest tak e dost pny z pompami pracuj cymi 
w trybie ci g ym.

Urz dzenie KESSEL Ecolift to innowacja 
w zakresie po czenia zaworu zwrotnego 
z zaletami przepompowni cieków. Jest ide-
alnym, korzystnym kosztowo i jedynym na 
rynku rozwi zaniem bezkosztowo odprowa-
dzaj cym cieki przy naturalnym spadku do 
kana u, a jednocze nie zapewniaj cym bez-
piecze stwo i pe n  ochron  przed przep y-
wem zwrotnym.

Rewolucja w zakresie odwadniania
– po czenie zaworu zwrotnego z zaletami przepompowni w urz dzeniu KESSEL Ecolift XL
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Ecolift w normalnym trybie pracy odprowadza cieki 
grawitacyjnie do kana u: brak pracy pompy, podnie-
sione klapy przeciwzalewowe, brak zu ycia pr du,
odprowadzanie cieków tak e przy braku zasilania 
w energi  elektryczn .

W przypadku przep ywu zwrotnego Ecolift wt acza 
cieki do zalanego kolektora umo liwiaj c nieprze-

rwane korzystanie z przyborów sanitarnych: praca 
pompy, automatycznie zablokowane obie klapy prze-
ciwzalewowe, odprowadzanie cieków poprzez ich 
wt aczanie w kolektor przez p tl  zalewow .
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