
Neregulovateľná zábrana proti spätnému toku s rôznymi tlakovými zónami. Typ CAa  SK

Fungovanie Zábrana proti spätnému toku je určená na použitie vo všetkých sústavách, pri ktorých existuje 
nebezpečenstvo kontaminácie systému zásobovania pitnou vodou. Zabraňuje náhodnému 
zníženiu tlaku v obvode distribučného systému, ktorý by spôsobil vniknutie znečistenej vody späť 
do verejného vodovodného obvodu. Vyhovujúca požiadavkám noriem EN 14367.
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Materiály: - teleso:  CR zliatina odolná voči dezincifikácii EN 12165 CW602N
  - stredové uloženie uzáveru a spätné ventily: CR zliatina 
   odolná voči dezincifikácii EN 12164 CW602N
  - teleso spätného ventilu:  POM
  - pružiny: nehrdzavejúca oceľ
  - membrána:  NBR
  - tesniace O-krúžky:  NBR
  - tesnenia:  bezazbestové
  - sitko:  nehrdzavejúca oceľ
Médium:   Pitná voda
Menovitý tlak:  PN 10
Maximálna prevádzková teplota:  65 °C
Závitové pripojenia:  1/2”, 3/4” F so spojkou
Vyhovuje požiadavkám štandardov:  NF, KIWA, SVGW, BELGAQUA, ACS
Certifikácia:  EN 14367
Akustická skupina: - DN 15: I
   - DN 20: II

Technické 
špecifikácie

10

2 5

20 50

Δp  (bar)

1

0, 5

1

0, 2

1,4

1, 2

0, 9

0, 8

0, 7

0, 6

0, 4

0, 3

10

5

2

14

12

9

8

7

6

4

3

Pr
ie

to
k

(m
3/

h)
   

(l/
m

in)

0,
5 1 2

0,
1

0,
2

Δp (m vodného stĺpca)Prietokové krivky



4

Prevádzka Zábrana proti spätnému toku sa skladá z dvoch spätných ventilov (1) a (2), medziľahlej 
prepažovacej komory nazývanej tiež zóna zníženého tlaku (B) a vypúšťacieho ventilu 
(3), ktorý je k nej pripojený.  Za správnych podmienok prietoku sú obidva spätné ventily 
otvorené. Tlakový rozdiel medzi úsekom na vstupe (A) a medziľahlou zónou (B) pôsobí 
na vnútornú membránu (4) a vytvára tak silu, ktorá udržiava vypúšťací ventil uzavretý (3), 
komunikuje s ovzduším a tlačí na vratnú pružinu (5). Tlak v medziľahlej prepažovacej komore 

(B) je za normálnych prevádzkových podmienok vždy nižší ako tlak proti 
smeru toku (A) v dôsledku vopred vypočítanej tlakovej straty na prvom 
spätnom ventile (1). Týmto spôsobom, akonáhle je prietok na výstupe 
zastavený, zatvoria sa dva spätné ventily a v dôsledku rozdielu tlaku, ktorý 
zostáva medzi úsekom na vstupe (A) a medziľahlou zónou (B), zostáva 
vypúšťací ventil uzavretý.
Naopak, ak dôjde k výraznému zníženiu tlaku na vstupe (A), spätné 
ventily sa zatvoria a zábrana proti spätnému toku prostredníctvom 
vratnej pružiny (5) otvorí vypúšťací ventil, komunikuje s ovzduším a 
vypustí médium obsiahnuté v medziľahlej prepažovacej komore (B). Tým 
dôjde k vytvoreniu (bezpečnostného) vzduchového pásma v medziľahlej 
komore a zamedzí sa tak kontaminovanej vode z okruhu za ventilom v 
možnom spätnom prietoku do verejného vodovodného rádu v prípade 
zlyhania spätného ventilu (2).
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Inštalácia Zábranu proti spätnému toku smie inštalovať len vyškolený technik v súlade s pokynmi uvedenými 
v tomto návode a v súlade s platnými predpismi.
Zábrana proti spätnému toku Caleffi série 573 musí byť nainštalovaná a zvolená so zohľadnením 
príslušnej schémy uvedenej v tomto návode. 
Odpojovacia jednotka musí byť nainštalovaná vo vodorovnej polohe s uzatváracím ventilom proti 
smeru toku a kontrolovateľným sitkom, pričom ďalší uzatvárací ventil musí byť nainštalovaný v 
smere toku.
Jednotka musí byť nainštalovaná v prístupnom priestore, ktorý je zároveň dostatočne veľký, aby sa 
eliminovalo riziko ponorenia ventilu pri náhodnom zaplavení.
Okrem toho musí byť vytvorené zodpovedajúce odpadové potrubie, aby médium vypúšťané z jednotky 
odtekalo.
Pred inštaláciou zábrany proti spätnému toku je potrebné vyčistiť potrubie
vysokokapacitným prúdom vody. Nedostatočné vyčistenie systému môže ľahko narušiť prevádzku 
jednotky.
Zábrana proti spätnému toku musí byť nainštalovaná vo vodorovnej polohe a pri inštalácii na potrubie 
je potrebné rešpektovať smer toku označený šípkou na telese zariadenia.
Pre ochranu verejnej vodovodnej siete musí byť odpojovacia jednotka nainštalovaná za 
vodomerom, zatiaľ čo za účelom ochrany výstupov z domácej vnútornej vodovodnej siete by mala 
byť nainštalovaná na hranici oblastí, kde môže dôjsť ku kontaminácii, napríklad: ústredné kúrenie, 
záhradné zavlažovanie a pod.

Schéma inštalácie

VEREJNÝ 
VODOVODNÝ RÁD
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1 Regulačný kohút na strane verejného vodovodného rádu

2 Regulačný kohút na vstupe

3 Regulačný kohút na výstupe

4 Uzatvárací ventil na vstupe a na výstupe 

5 Voliteľný filter typu Y

6 Zábrana proti spätnému toku série 573 s revidovateľným filtrom na vstupe

7 Vypúšťacia výlevka
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Údržba Zábrana proti spätnému toku je bezpečnostný prvok na ochranu zdravia, 
ktorý si kvôli zaručeniu bezpečnosti vyžaduje pravidelné kontroly. 
Prvou známkou nesprávneho fungovania, obvykle spôsobeného cudzími telesami (piesok 
alebo iné nečistoty), je permanentná strata z odpadu. Táto strata neznamená, že prvý alarm 
ohrozí bezpečnosť spätného ventilu, vyžaduje si však demontáž a vyčistenie jednotky a 
sitka na vstupe. Rýchly spôsob kontroly (kratší ako 15 minút) je uvedený v postupoch nižšie.
Poznámka: v prípade strát z odpadu odporúčame zosilniť prietok otvorením jedného alebo 
viacerých kohútov na niekoľko minút: tento postup často stačí, aby bola prípadné cudzie 
telesá odstránené a všetko sa dalo do poriadku.

Návod na  obsluhu 1. Obsluha regulácie odtoku. Keď dôjde k poklesu tlaku v prívode vody, teda pred ventilom, je 
 potrebné vypúšťací ventil otvoriť a nechať vytiecť vodu obsiahnutú v telese ventilu:
 a. Zatvorte uzatváracie ventily proti smeru toku a v smere toku (4).
 b. Otvorte regulačný kohút (2) proti smeru toku. Voda obsiahnutá v telese ventilu by teraz 
  mala vytekať, čo znamená, že zariadenie sa vyplo a otvorilo vypúšťací ventil. 
2. Skontrolujte tesnosť druhého spätného ventilu. Pri spätnom tlaku za ventilom sa musí druhý 
 spätný ventil uzavrieť, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu vody: 
 a. Zatvorte uzatváracie ventily pred a za zábranou proti spätnému toku.  
 b. Otvorte regulačný kohút (2) proti smeru toku.
 c. Nainštalujte obtokovú hadicu na pripojenie regulačného kohúta (1) k druhému 

regulačnému kohútu (3) za ním a otvorte obidva kohúty na zastavenie tlaku vo 
vodovodnom ráde za druhým spätným ventilom. 

Z vypúšťacieho ventilu nesmie vytekať voda, čo znamená, že druhý spätný ventil neprepúšťa.

Oprava Ventily sa nedajú opraviť. V prípade poruchy je potrebné vymeniť ich.

Zábranu proti spätnému toku Caleffi série 573 smie inštalovať len vyškolený technik v súlade s 
pokynmi uvedenými v tomto návode a v súlade s platnými predpismi.
Ak zábrana proti spätnému toku nie je správne nainštalovaná, uvedená do prevádzky alebo na nej 
nie je vykonávaná správna údržba podľa pokynov uvedených v tomto návode, nemusí fungovať 
správne a môže ohroziť bezpečnosť používateľa. 
Presvedčte sa, že všetky pripojovacie potrubia spĺňajú požiadavky vodotesnosti. Pri osadzovaní 
vodovodných prípojok dávajte pozor, aby ste na armatúry odpojovacej jednotky nevystavovali 
nadmernému mechanickému namáhaniu.
To by časom mohlo spôsobiť prasknutie a netesnosť v hydraulickom systéme, s rizikom 
poškodenia majetku a/alebo ohrozenia zdravia osôb. 
Voda s teplotou vyššou ako 50 °C môže spôsobiť ťažké popáleniny.
Pri inštalácii, uvádzaní do prevádzky a údržbe odpojovacej jednotky vykonajte všetky potrebné 
preventívne opatrenia tak, aby tieto teploty predstavovali riziko pre zdravie ľudí.
V prípade veľmi tvrdej vody musia byť v súlade s platnými predpismi pred odpojovacou 
jednotkou integrované zodpovedajúce zariadenia na úpravu vody. V opačnom prípade by mohlo 
dôjsť k poškodeniu jednotky a následnému narušeniu jej správneho fungovania.
Je zakázané používať zábranu na iné účely, než je určená.

Bezpečnosť

Odložte tento návod ako referenčnú príručku pre používateľa


