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Kære kunde,
Som førende producent af innovative produkter for dræ-
ningsteknik, tilbyder KESSEL integrerede systemløsnin-
ger og kundeorienteret service. Herved stræber vi efter den
højeste kvalitet og fokuserer kraftigt på bæredygtighed - ikke
kun ved produktionen af vores produkter, men også ift. deres
drift i mange år, så du og din ejendom er beskyttet på lang
sigt.
Med venlig hilsen KESSEL AG
Bahnhofstraße 31
85101 Lenting, Tyskland

Vores kvalificerede lokale servicepartnere vil med
glæde hjælpe dig med ethvert teknisk spørgsmål.
Find din kontaktperson på:
www.kessel.de/kundendienst
Efter behov, kan vores Fabrikskundeservice yde
support med services som idriftsættelse, vedlige-
holdelse eller generel inspektion gennem DACH
regionen, andre lande på anmodning.
For information om håndtering og bestilling, se:
http://www.kessel.de/service/kundenservice.html
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1 Bemærkninger til denne manual
De følgende konventioner forenkler navigationen i
denne manual:

Symbol Forklaring

[1] Se figur 1

(5) Position nummer 5 fra viste illustration

... Handlingstrin i illustration

Kontroller at
manuel styring er
aktiveret.

Forudsætninger for arbejdet

Tryk OK. Handlingstrin

Systemet er drifts-
klart. Resultat af handling

på "Sikker-
hed", side 4 Krydsreference til Kapitel 2

Fed skrift Særlig vigtig information eller
sikkerhedsrelevant information

Kursiv Varianter eller yderligere information
(f.eks. kun gældende for ATEX varianter)

Teknisk information eller instruktio-
ner der skal observeres specielt.

De følgende symboler er anvendt:
Symbol Betydning

Isoler enhed!

Bemærk instruktioner for brugen

CE-mærkning

Advarsel, elektricitet

ADVARSEL

Advarer mod farer for personer.
Manglende observering kan med-
føre alvorlig kvæstelse eller død.

BEMÆRK

Advarer mod farer for personer og mate-
riel. Manglende observering kan med-
føre alvorlig kvæstelse eller tingskade.
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2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsbemærkninger

ADVARSEL
Spændingsførende dele!
Ved arbejder på elektriske ledninger og tilslutninger
skal følgende observeres:

Ved alle elektriske arbejder på anlægget gælder
de nationale sikkerhedsforskrifter.
Anlægget skal forsynes med en fejlstrømsafbry-
der (RCD) med en mærkefejlstrøm på ikke over
30 mA.

FORSIGTIG
Risiko for infektion ved kontakt med fækalt spilde-
vand:

Benyt vandtætte genbrugshandsker.
Undgå kontakt med skind og øjne.
Vask omhyggeligt hænderne efter arbejde.

BEMÆRK
Afbrydelse af system fra energikilder!

Kontroller at elektriske komponenter er afbrudt
fra strømforsyning under arbejdet.

Drifts- og vedligeholdelsesmanual skal altid opbeva-
res i nærheden af produktet.
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2.2 Personale - kvalifikation

De relevante driftssikkerhedsregulativer og direktiver for far-
lige stoffer eller tilsvarende nationale for driften af systemet.
Systemoperatøren skal:

udfærdige en risikovurdering
udføre sikkerhedstræning
få udført inspektion og vedligeholdelse i henhold til DIN
EN 13564
beskyt systemet mod uautoriseret anvendelse.

Person 1) Godkendt arbejde på KESSEL tilbageløbsventil

Driftsselskab

Teknisk ekspert / inspektør (bekendt
med, forstår driftsinstruktioner)

Visuel inspektion,
åbning og lukning af
nødlukningsgrebet

Teknisk fagmand (specialiseret håndvær-
ker efter definitionen i installationsvejled-

ningen og standarderne for udførelse)

Inspektion,
installation, service- og
vedligeholdelse, udskift-

ning af komponenter

Kvalificeret elektriker (i henhold til natio-
nale regler for elektrisk sikkerhed)

Elektrikerarbejde (se om nød-
vendigt den vedlagte doku-

mentation til kontrolenheden)

1) Betjening og montagearbejde må kun udføres af personer der er mindst 18 år gamle.
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2.3 Tilsigtet anvendelse

KESSEL Staufix FKA (automatisk tilbageløbsventil, der er
benævnt nedenfor: system) ifølge EN 13564 er konstrueret
til gennemgående spildevandsrør. Disse spildevandsrør kan
tilsluttes rør, der er forbundet med toiletter og urinaler. Syste-
met må ikke betjenes i potentielt eksplosive atmosfærer.
Antallet af klapper og deres drev har afgørende betydning
for, om tilbageløbsventilen kan bruges til et specifikt anven-
delsesformål (fx. fækalt/fæcesfrit spildevand). De respektive
nationale regler skal overholdes
Derudover kan den respektive klap på udløbssiden betje-
nes som tilbageløbsventil type 1 med nedlukningsgrebet i
”neutralstilling”. Når tilbageløbsventilen er installeret, er til-
bageløbsventilen effektiv i byggefasen, selv hvis den måske
endnu ikke er tilsluttet strømforsyningen.

2.4 Produktbeskrivelse

Systemet kan fås i varianter til montering i fritliggende spil-
devandsrør eller gulvplade (om nødvendigt med en vandtæt
flange). Ved montering i gulvpladen er der valg mellem flise-
belagte dækplader eller varianter med en polymerflade. Muf-
fer og spidsender i diverse normalstørrelser mellem DN 100
og 200 fås til forskellige rørdimensioner.

6 / 24 Installation og driftsinstruktioner 010-842_01



3 Tekniske data

Specifikation Data

Beskyttelsesklasse Motor + sensorsy-
stem

IP 68 (3m/48h)

Højvandssikring Type 3 F

Vægt (eksponeret/installation i gulv-
plade)

13.5 kg / 22 kg

Belastningsklasse (montering i gulv-
plade) A15 (EN 1253)

Grundvandsresistent (installation i
gulvplade) 2 m

(1) Kontrolenhed
(2) Testklap”
(3) Installation og driftsinstruktioner
(4) Mekanisk klap
(5) Motordrevet klap
(6) Motor
(7) Betjeningsventil (kan kun aktive-

res, når motoren er afmonteret)
(8) Niveaumåling
(9) Nødstopgreb
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4 Installation

4.1 Tjek installationsforhold

Overhold forudsætningerne på installationsstedet:
Tag højde for bygningens imprægneringsudgave (hvid
tank, bituminøs membran), se tilsvarende installationsek-
sempler
Beregn højden eller tykkelsen af gulvflisen, maksimums-
dybden må ikke overskrides. En forlænger sektion (tilbe-
hør, art-nr. 83070 eller 83073) kan blive nødvendig.
Kontroller, om systemet er monteret i et gulv med vandbe-
lastning. For systemets grundvandsresistens, 3 "Tekniske
data".
Tjek, om der er rørudskillelse i overensstemmelse med
EN 12056-4. Spildevand og regnvand skal ledes separat.
For spildevand, der forekommer under vandniveau, skal
forbindelsen også befinde sig nedstrøms for nedløbsrøret.
Forvis dig om, at indløbsrøret er installeret med en pas-
sende aflejrningssektion, Overflytningen fra det nedadgå-
ende rør skal foretages med to 45°-bøjninger.

Overhold den maksimale installationsdybde
Der skal overholdes en maks. installationsdybde på 650
mm til overkanten af funktionsenheden (motor) ved instal-
lation i gulvpladen. Derved opnås adgang til de nødven-
dige dele for service- og vedligeholdelse.

4.1.1 Monter højvandssikringen for det nedadgående rør

(RSE) Vandniveau
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4.1.2 Eksempel på installation af bituminøs membran (gulvplade med separationslag)

1 Staufix FKA

2 Tætningssæt art.-nr. 83073: For-
længer sektion med flange og mod-
flange (for tilslutning til en tætnings-
folie på stedet)

3 Forlænger sektion art.-nr. 83070

a Gulvbelægning f Beskyttelsesbe-
ton

b Afretningslag g Kontrolenhed

c Isolering h Kabelrør

d Betongulv BWS* Nominelt
vandstand

e Vandtæt lag
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4.2 Tilslutning af bøsning og spidsende

Overhold følgende krav til placering af afløbskroppen.
Oprethold en rolig strækning på 1 m opstrøms og
nedstrøms for systemet.
Hold afstand til væggen og faste genstande for at sikre
adgang.
Fastgør om nødvendigt bøsningen (1) og spidsenden (2)
på udløbskroppen med drejelås (se installationsanvisnin-
ger for bøsning/spidsende).
Kontroller i begge tilfælde, om drejelåsen er lukket, og om
bøsningen og/eller keglehovedet flugter.
Tilslut tilbageløbsventil med rør. Sørg i den anledning for,
at

tilbageløbsventilen er justeret vandret opad med drifts-
elementerne, som vist
installationsstedet svarer til flowretningen (3)
selve systemet og rørene sidder forsvarligt fast.
nødlukningsgrebet er stillet i neutralstilling, på "Idrift-
sættelse", side 13.
På den måde sikrer højvandssikringen en ukompli-
ceret beskyttelse mod tilbageløb i anlægsfasen.

Fjernelse af beskyttelsesdækslet

Åbn lukkeklemmerne i først den ene side, så den anden.
Hvis klemmelukket løsnes på tværs, kan det beskadige
beskyttelsesdækslet.
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4.3 Evt. montering af gulvpladen

Forudsætninger for tilslutning
Kabelrør min. DN 50-udgave, brug 2x 45° vinkelrør i hvert
tilfælde. Brug en tætningsring (tilbehør) med den rette dia-
meter.

Monter oversektionen
Afkort om nødvendigt den øvre sektion. Overhold mini-
mums inføringsdybden ved afkortning Den øverste del
skal rage ca. 2,5 cm ud over tætningsringen på indersi-
den.
Kontroller tætningsringens pasform på afløbskroppen. 
Smør tætningslæben(erne).
Monter om nødvendigt forlænger sektionen, følg procedu-
ren i anvisningerne.
Sæt oversektionen på
Sæt kabelrøret i.
Oversektionen med dækplade udgør samtidig et midlerti-
digt beskyttelsesdæksel Beskyttelsesfilmen må først fjer-
nes efter installationen.

Efter fliselægningen kan overdelen vendes efter behov og
tiltes med op til 5°.
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Montering af dækpladen
Monter tætningsringen på undersiden af dækpladen. 
Smør tætningsringen på ydersiden. 
Monter dækpladen i den øverste sektions kliklås 
Brug nøglen til at låse Lock & Lift. 
KESSEL-dækplader, der kan belægges med fliser, kan
påføres neutral tværbunden silikone eller fugemateriale
på epoxyharpiksbasis. Fugning skal altid være uden hul-
rum, og der skal anvendes et tætningsmateriale, der mat-
cher flisematerialet.
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5 Idriftsættelse

5.1 Montering af de elektriske komponenter

Monter ventilmotoren, og stram den med de 4 skruer
Fjern blindproppen til den optiske sonde
Sæt den optiske sonde i, og spænd den fast med skruen.
Monteringen af elkablerne er forklaret i de vedlagte
anvisninger til kontrolenheden.
Kontroller, om alle kvik-lukninger er lukkede, og at låse-
dækslet er monteret fladt.
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Nødlukningsgrebets positioner.

Position Funktion Effekt Set fra siden

“ÅBEN”
(greb i

afløbssiden)

Betjenings-
position

De tilsluttede komponenter kan tømmes
og er låst af den motordrevne kontraklap.

“N”
(greb i cen-
tralstilling)

Position i byg-
gefasen, pen-

dulposition

De tilsluttede komponenter kan dræ-
nes og er låst mod tilbageløb af

en kontraklap. Denne ikke-motor-
drevne tilstand fra fabrikken er kun

egnet til afløb af fækalfrit spildevand
(fx. i byggefasen, indtil upåklage-
lig idriftsættelse har fundet sted).

“CLOSED” (luk-
ket)

(greb i stilling
i hussiden)

Rørlåsning ved
nedbrud eller
nedluknining:

Bygningen er sikret bedst muligt mod ind-
trængning af vand, men spildevandsrø-
rene fra forbrugerne kan IKKE tømmes.
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6 Service

6.1 Service- og vedligeholdelsesintervaller

Månedligt eftersyn af driftsselskabet:
Visuel inspektion af tilbageløbsventilen for tæthed.
Manuelt tjek for at se, om nødlukningsgrebet er frit
bevægeligt.
Aktivering af ”klap”-knappen.

Service skal udføres hver sjette måned af kompetente
medarbejdere.
Kontrolenhed: batteriudskiftning ca. hver 24. måned, eller
om nødvendigt tidligere.

6.2 Servicebemærkninger

FORSIGTIG
Systemet må ikke komme i berøring med mine-
ralske eller delvist mineralske smøremidler (fx.
WD-40). Mineralolie kan svække funktionsevnen og
tilspændingen.

Brug kun helsyntetiske smøremidler!

Bemærkninger om klappens position
De motordrevne klapper har kun positionerne ÅBEN eller
LUKKET og skal åbnes og lukkes af kontrolenheden. Det er
ikke muligt at manøvrere de motordrevne klapper manuelt
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6.3 Arbejde ifølge DIN EN 13564

6.3.1 Eftersyn/funktionstest

Funktionstest motordrevet klap
Tryk på knappen ”Manuel drift” på kontrolenheden, og tjek
om nedlukningsprocessen af den motordrevne klap udfø-
res upåklageligt.
Åbn, og luk nødlukningsgrebet flere gange ved at aktivere
"klap"-knappen tilsvarende.
Sæt klappen(erne) i driftstilstand igen.

Funktionstest optisk sonde
Demonter sonden, inkl. beslag. 
Rens om nødvendigt med en fugtig klud.
Sænk sonden ned i en klargjort beholder med vand. 
Vent på kontrolenheden signal (tilbageløb). 
Den motordrevne klap sættes automatisk i LUKKET posi-
tion. 
Tag den optiske sonde ud igen.
Den motordrevne klap sættes automatisk i ÅBEN position.
Strømdioden (LED) lyser grønt på kontrolenheden.
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6.3.2 Vedligeholdelse

Pakningerne på låsedækslet og klapbeslaget (mod
afløbskroppen) må kun smøres med KESSEL high-perfor-
mance-fedt (art.-nr. 681001).

Lås kvik-lukningerne op, derved hæves låsedæklet en
smule.
Demonter begge låsedæksler ved at løfte siden, der ven-
der væk fra afløbet først. 
Fjern klapholderne fra klapperne, og demonter klap-
perne.
Fjern snavs og aflejringer fra klapper, indføringsdele og
på indersiden af afløbskroppen.
Kontroller komponenterne og deres pakninger for skader.
Udskift beskadigede komponenter. 
Smør pakingerne på indføringsklappens hus og låse-
dækslerne med KESSEL high-performance-smørefedt.

Hvis det ønskes kan kontaktfladerne mellem låsegre-
bet og klapperne også påføres KESSEL High Perfor-
mence-smørefedt. (Art.-nr. 681001).
Monter komponenterne igen i omvendt rækkefølge.
Udfør funktionsprøvning af klapperne ved at betjene nød-
lukningsgrebet og "klap"-knappen.
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6.3.3 Lækagetest

Flyt det mekaniske nødlukningsgreb tilbage i LUKKET
position.
Luk den motordrevne klap ved at trykke på ”klap”-knap-
pen.
Skru udløbsproppen ud.
Skru testtragten på plads.
Hæld vand i tragten til testrykhøjden på 10 cm, og obser-
ver vandstanden i 10 minutter. Fyld om nødvendigt efter
for at holde vandstanden på det korrekte niveau.

Tilbageløbsventilen anses for vandtæt, hvis der ikke
skal fyldes mere end 0,5 liter vand på dette tidspunkt.

Noter resultatet i logbogen eller serviceloggen
Skru testtragten ud og udløbsproppen i igen.
Flyt nødstopgrebet i ÅBEN position.

Kontroller, om udløbsproppen slutter tæt (ingen
spalte).

Luk den motordrevne klap ved at trykke på ”klap”-knap-
pen.
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Registrieren Sie Ihr Produkt online, um von einer schnelleren Hilfe zu profitieren!
http://www.kessel.de/service/produktregistrierung.html
KESSEL AG, Bahnhofstr. 31, 85101 Lenting, Deutschland
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