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ARTYKU  PROMOCYJNY KESSEL 

Wed ug normy PN-EN 12056-4, po-
mimo w a ciwego przeprowa-
dzenia doboru urz dzenia prze-

ciwzalewowego zgodnie z obowi zuj cymi 
zasadami techniki oraz przy do o eniu 
wszelkiej staranno ci podczas eksploatacji, 

w systemach i instalacjach kanalizacyjnych 
mo e wyst pi  przep yw zwrotny.

Ze wzgl dów ekonomicznych nie ma mo -
liwo ci wymiarowania kanalizacji ogólno-
sp awnej i deszczowej w taki sposób, aby 
podczas opadów nawalnych zagwarantowa-

ne by o niezak ócone odprowadzanie wody 
i cieków w systemach kanalizacyjnych. 
Podczas silnych opadów trzeba si  wi c za-
wsze liczy  ze spi trzeniem w kolektorze, 
które wywo uje przep yw zwrotny m.in. 
w przykanalikach, a w konsekwencji – w in-
stalacji wewn trznej budynków.

Zasadniczo od inwestorów i w a cicie-
li budynków wymaga si  wykonania zabez-
pieczenia przed szkodami spowodowanymi 
przep ywem zwrotnym poprzez zabudow
odpowiednich zabezpiecze  przeciwzalewo-
wych. Jednak bardzo cz sto w a ciciele nie-
ruchomo ci nie maj  o tym zagro eniu po-
j cia. Dlatego to fachowcy powinni pomóc 
w doborze i poinformowa  jak w a ciwie 
chroni  si  przed przep ywem zwrotnym. 

ROZWI ZANIA 
DO OCHRONY 
PRZECIWZALEWOWEJ 
Najw a ciwszym rozwi zaniem jest wyposa-
enie budynku w specjalistyczne i wysokiej 

jako ci urz dzenia przeciwzalewowe, np. fir-
my KESSEL, dostosowane do potrzeb u yt-
kownika, charakteru nieruchomo ci i wyma-
ga  budowalnych. 

Wed ug normy PN-EN 12056 ochron
przed przep ywem zwrotnym zapewnia si
za pomoc  przepompowni cieków. Je li jed-
nak przybory sanitarne i odwadniaj ce s
zlokalizowane poni ej poziomu zalewania, 

Ochrona budynku przed zalaniem
Krótkotrwa e, intensywne 
opady deszczu coraz cz -
ciej powoduj  przeci e-

nie kanalizacji. Cofaj ca si
w kana ach woda wdziera 
si  do przykanalików, a da-
lej do piwnic i innych nisko 
usytuowanych pomiesz-
cze . Prowadzi to do ich 
cz ciowego b d  ca ko-
witego zalania, powoduj c
znaczne szkody. 

Prawid owo zainstalowana ochrona przeciwzalewowa za zewn trz budynku: przybory 
zlokalizowane poni ej poziomu zalewania s  zabezpieczone zaworem zwrotnym w studzience. 
Przybory zlokalizowane powy ej poziomu zalewania oraz odp ywy z rynien w czone do 
studzienki za urz dzeniem przeciwzalewowym.
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ale cieki odp ywaj  do kana u ze swobod-
nym spadkiem, alternatywnie mo na zasto-
sowa  odpowiednie zawory przeciwzalewo-
we. Wymagania normy PN-EN 12056-4 co do 
warunków ich zastosowania s  nast puj ce: 

Musi istnie  spadek przewodu odp ywo-
wego do kana u ulicznego. 

Pomieszczenia pe ni  raczej podrz d-
n  funkcj , tj. nie znajduj  si  w nich war-
to ciowe obiekty, a w przypadku zalania nie 
jest nara one na niebezpiecze stwo zdrowie 
mieszka ców.

Liczba u ytkowników jest niewielka. 
Musi by  dost pna inna toaleta powy ej 

poziomu zalewania.
W zale no ci od sytuacji budowlanej mo -

na w tym wypadku zastosowa  automatycz-
ne urz dzenia przeciwzalewowe do wody 
brudnej KESSEL Staufix SWA, do cieków 
zawieraj cych fekalia KESSEL Staufix FKA 
oraz zawory z pomp  KESSEL Pumpfix F.

Staufix FKA posiada dwie stale otwarte 
klapy zwrotne (gwarancja swobodnego od-
p ywu cieków), które zamykaj  si  i blo-
kuj  automatycznie w momencie wyst -
pienia cofki. Wówczas nast puje równie
uruchomienie alarmu w szafce sterowni-
czej. Po ust pieniu cofki, nast puje auto-
matyczne podniesienie si  klapy, a system 
kanalizacyjny wraca do normalnego try-
bu pracy. 

Podobnym urz dzeniem jest KESSEL 
Pumpfix F, a jego dodatkow  zalet  jest mo -
liwo  korzystania z przyborów sanitarnych, 
tak e podczas wyst powania cofki. Jest to 
szczególnie u yteczne w budynkach, w któ-
rych nie ma mo liwo ci poinformowania 
wszystkich u ytkowników o wyst pieniu 
przep ywu zwrotnego i konieczno ci zaprze-
stania u ywania przyborów sanitarnych. 

PRZEPOMPOWNIE
Wed ug normy PN-EN 12056, je li przy-
bory sanitarne lub odwadniaj ce znajduj
si  poni ej poziomu zalewania, a instala-
cja kanalizacyjna budynku nie jest popro-
wadzona ze spadkiem do kolektora, cie-
ki powinny by  odprowadzane do systemu 
kanalizacyjnego za pomoc  przepompow-
ni cieków. Kessel oferuje przepompownie 
o ró norodnym zakresie stosowania, do-
pasowane do konkretnych warunków i po-
trzeb: do cieków zawieraj cych fekalia 
i bez fekaliów, montowane wewn trz lub 
na zewn trz budynków. 

Jednak w wielu sytuacjach budowla-
nych wyst puje naturalny spadek przewo-
dów kanalizacyjnych do kolektora. W celu 
zapobiegania przep ywowi zwrotnemu 
wystarczy by w takich przypadkach za-
wór przeciwzalewowy, jednak ze wzgl -
du na spe nienie wymaga  normy PN-EN 
12056 musi zosta  zastosowana przepom-
pownia cieków. W takiej sytuacji ide-
alnie sprawdzi si  urz dzenie hybrydo-
we KESSEL Ecolift, które czy w sobie 
bezpiecze stwo przepompowni cieków 
z wydajno ci  i oszcz dno ci  urz dze
wykorzystuj cych naturalny spadek do 
kolektora. 

Urz dzenie hybrydowe w normalnym 
trybie pracy wykorzystuje grawitacyjny 
spadek do kana u i dzia a bez wykorzysta-
nia energii elektrycznej, podczas gdy kla-
syczna przepompownia nieustannie pom-
puje nap ywaj ce cieki. Ecolift za cza 
pomp  tylko podczas przep ywu zwrotne-
go, a klapy zaworu automatycznie blokuj
nap yw cieków, chroni c obiekt przed za-
laniem. Pozwala to zaoszcz dzi  na kosz-
tach energii zu ywanej na sta e przepom-

powywanie cieków, a tak e umo liwia 
istotne ograniczenie kosztów konserwacji. 

Zmiany klimatu powoduj ce nag e, sil-
ne ulewy sk aniaj  do powa nego zaj -
cia si  tematem przep ywu zwrotnego. 
Fachowe oraz dostosowane do sytuacji za-
bezpieczenie nieruchomo ci zapewnia 
jej sta  ochron  i spokojny sen zarówno 
w a cicieli, jak i profesjonalnych instala-
torów.

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne 

55-040 Kobierzyce 
tel. 71 774 67 60 
www.kessel.pl

Urz dzenie KESSEL Pumpfix F w normalnym trybie pracy odprowadza 
cieki grawitacyjnie do kana u.

W przypadku przep ywu zwrotnego KESSEL Pumpfix F wt acza cieki do 
zalanego kolektora umo liwiaj c nieprzerwane korzystanie z przyborów 
sanitarnych. 

Przepompownie hybrydowe KESSEL Ecolift XL.
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