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DIN EN 13564-2

GARANTI NR.: ______________

STAUFIX SWA & CONTROLFIX
Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning
-højvandslukker til spildevand uden fækalier.
Kære kunde
Før De tager denne Staufix SWA højvandssikring i brug, skal De læse denne vejledning grundigt.
Kontroller venligst straks:
• at varen er intakt ved modtagelse.
Produktfordele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Til fækaliefrit spildevand
Til installation på gennemgående rørledninger
Ved opstuvning lukker klapperne automatisk
Optimal rengøring af rør
Løbende tilpasning til gulvet ved teleskopisk højdeindstillig,
drejelig og vipbar overdel
Kan ved hjælp af ombygningssæt ændres til FKA højvandslukke eller
Pumpfix  F til fækalieholdigt spildevand.
Frit rør tværsnit
Nem vedligeholdelse

Til montering i gulv.

Til montering på fritliggende
rørledninger eller i Ø1000
mm. eksisterende brønde.

SWA Højvandslukker
Den bedste løsning
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MONTAGEVEJLEDNING
1. Generalt
1.1 Anvendelse
I følge DIN 12056 er det ikke tilladt, at installere højvandslukke, så alle rørledninger i huset sikres. der skal være
min. et afløb, som er brugbart.

1.2 KESSEL Renserør Controlfix består af:
Kessel renserør tjener som grundskål for KESSEL Staufix SWA.
Denne installationsvejledning gælder også for dette produkt. Da der ikke er indbygget nogen tilbageløbs klapper,
kan den ikke anvendes som højvandslukke. Disse kan eftermonteres.

1.3 KESSEL Staufix SWA består af:
Kessel Staufix SWA består af en grundskål med indbygget højvandslukke og nødhåndtag. (medfølger ikke til
Controlfix ). En betjenings- og vedligeholdelsesvejledning og en tragt for kontrol ved eftersyn. (medfølger ikke til
Controlfix).
1.4 Generelle instruktioner for installation af højvandslukker

Kun ved afløb som ligger under oversvømmelses
niveau må installeres højvandslukke. Alle afløb
som findes over oversvømmelses niveau skal føres
bagom højvandslukkeren.

Spildevand fra de huslige installationer foran
højvandslukkeren kan max nå en højde som svarer
til gade niveau. Regnvand må ikke ledes gennem
højvandslukkeren.

Vær opmærksom på:
Ved lægning af kloaksystemet skal DIN 1986 overholdes. Faldstammer skal tilsluttes i strømretningssiden
ca. 1 meter efter SWA højvandslukkeren.
Ved indbygning skal man være opmærksom på retningspilene på produktet.
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2. Installation af SWA højvandslukke
2.1 Kessel Staufix SWA til indbygning i gulv.

Højvandslukkerens underdel skal monteres vandret.
Der er indbygget et fald i højvandslukkeren.

Den vedlagte profilpakning lægges ned i noten på
opføringen/mellemstykket og smøres med glidemiddel.

Ved hjælp af det teleskopisk justerbare topstykke kan
højvandslukkeren tilpasses højden på slutbelægningen.
Dækslet kan desuden justeres, så det tilpasses en hældning
på op til 5%.
Efter montering skal kontrolleres om profilpakningen
sidder rigtigt.

Vigtigt:
For at opnå en minimale indbygningsdybde kan forhøjerstykket
afkortes i den ønskede længde. Den maximale indbygnings dybde
er 2 meter.
Efter endelig indstilling af topstykket skal der laves en udskæring
omkring kabelgennemføringen, således det senere er muligt ved
inspektion af trække kablerne ud igen.

2.2 Mulighed for ombygning:
Staufix SWA kan ved hjælp af ombygningssæt, ombygges til Kessel højvandslukker
FKA eller Pumpfix F med pumpe til fækalieholdigt spildevand.
Derfor bør man ved instalation indbygge et kabelrør Ø50 mm. for forberedelse af
tilslutning til elektriske sonde og motor. Kabelrøret skal lægges så kablet føres ind i
højvandslukkerens mellemstykke. For at lette monteringen kan der
sammen med højvandslukkeren monteres en HTK-bøjning.
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2.3 Indbygning af dæksel med valgfri overflade (flisehøjde max. 15mm inkl. fliseklæb):
Ved indbygning af dæksel med valgfri overflade består muligheden for at anvende fliser eller natursten og dermed
tilpasse dækslet til rummets gulvbelægning. For at opnå en problemfri bearbejdning og hæftning anbefaler vi
følgende fremgangsmåde:

Nedlægning af flise:
1. Dækslet rengøres med grundrens. Efter tilpas tørretid nedlægges flisen i egnet fliseklæb
(spørg i byggemarkedet). Denne fremgangsmåde er især egnet til tynde fliser.
2. Nedlægning af flise i silikone – denne skal være selvhæftende. Denne metode egner sig til lidt
kraftigere fliser.

Nedlægning af natursten: (Marmor, granit o.l.):
1. Dækslet rengøres med grundrens. Efter tilpas tørretid nedlægges flisen af natursten i egnet
fliseklæb (spørg i byggemarkedet).

2.4 Indbygning i gulv
Ved indbygning under vandtryk henvises til afsnit 2.6. Alt efter indbygnings dybde kan højden reguleres ved hjælp
af forhøjerstykke. Gummiringen skal smøres med glidemiddel. Forhøjerstykket skal afkortes til den rigtig længde.
OBS: Ved anvendelse af mere end 2 forhøjerstykker er det ikke længere muligt at foretage det lovpligtige eftersyn
pga. dybden.

2.5 Indbygning fritliggende rørledning
Ved indbygning under vandtryk henvises til afsnit 2.6. Alt efter indbygnings dybde kan højden reguleres ved hjælp
af forhøjerstykke. Gummiringen skal smøres med glidemiddel. Forhøjerstykket skal afkortes til den rigtig længde.
OBS: Ved anvendelse af mere end 2 forhøjerstykker er det ikke længere muligt at foretage det lovpligtige eftersyn
pga. dybden.

Monteringsforslag:

1: Kessel Staufix SWA højvandslukke.
2: Automatiske klapper.
3: Nødhåndtag.
4: Topstykke med dæksel.
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2.6 Indbygning, hvor højt grundvandstryk forefindes.
Monter et tætningssæt bestående af tætningsring og flange.

Tætningssæt

Såfremt det er nødvendig at gennembryde muren for tilsslutning af tilløb, kabelrør ol.
skal disse være vandtætte.

Modflange

Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton
Betongulv
Isolering
Beton
2
4

Montagevejledning til sort spildevand

2

3
1

1. Kessel Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA,
Renserør Controlfix.
2. Tætningssæt.
3. Forhøjerstykke.
Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton

3
1

Montagevejledning gråt spildevand

Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton
Betongulv
Isolering
Beton

4

Trykflange

Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton

4

5

2

1

1. Kessel Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA,
Renserør Controlfix.
2. Tætningssæt.
3. Forhøjerstykke.
4. Mellemstykke med tætningssæt til grundvands
tryk.
5. Elastomere spærring.

2.7 Indbygning med forhøjerstykke
4

2

5
1
Med forhøjerstykkerne
(af vedligeholdelse
årsager må kun anvendes 2) er det muligt
at teleskop justere højden til gulv niveau.
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3. Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning
3.1 Inspektion:
Højvandslukkeren skal tilses 1 x pr. mdr. af brugeren, aut. kloakmester eller VVS installatør. Ved dette eftersyn skal
den automatiske klap efterses og afprøves ved åbning og lukning af klappen.
Vær OBS på, at håndtaget efter inspektion står i position “AUF”
3.2 Vedligehold:
Højvandslukkeren skal tilses af en aut. kloakmester eller VVS installatør 2 gange årligt.
Denne betjenings- og vedligeholdelses vejledning skal opbevares i umiddelbar nærhed af højvandslukkeren.
OBS.
Der ydes ingen garanti ved utilstrækkelig vedligehold.
Manglende vedligehold kan bringe forsikrings dækning i fare.
Eftersynet skal foretages som følgende:

a) Luk nødlukken med håndtaget
b) Fjern låget

Hængsel for klap

a) Fjern de aftagelig klapper
b) Rengør alle dele
c) Efterse tætninger og udskift
eventuelt med Kessel originaldele
d) Efterprøv højvandsaggregatet og
tilløbet

a) Smør glidemiddel på alle
tætningsringe.
b) Påmonter alle indskudsdele.
c) Monter dæksel
d) Efterprøv klapperne
e) Funktionstest i henhold til 3.4

Anvend glidemiddel
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Højvandslukkeren skal tilses af en aut. kloakmester eller VVS installatør 2 gange årligt. Under
inspektionen må højvandslukkeren ikke være fyldt med vand.
Følgende skal gennemføres:
• Fjern skidt og aflejringer.
• Kontroller at tætninger er i god stand og udskift om nødvendigt disse.
• Kontroller mekanikken i de bevægelige dele. Smør med glidemiddel.
• Kontroller tæthed ved hjælp af funtionstest (se afsnit 3.4).

Højvandslukke håndtag
Håndtag lukket

Håndtag åben

Retning

3.3 Montage af låg.
Placer et låg på hver side, tryk dem på plads og lås alle 4 håndtag.
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3.4 Funktionstest
Sæt håndtaget på låget i position “Zu”. Fjern ½” skruen i låget og skru tragten fast.
Hæld vand i tragten til der nåes et vandspejl på 100mm. I agttag vandspejlet i tragten i min. 10min. og efterfyld
om nødvendigt til oprindeligt vandspejl nås.
Højvandslukkeren betragtes som tæt, hvis der i indeværende tidsrum ikke efterfyldes mere end 500 cm³ vand.
Efter funktionstesten fjernes tragten og klappen åbnes igen, ½” skruen med tætningsringen skrues igen fast i låget.
Håndtaget sættes tilbage i position “ AUF”
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4. Reservedele
4.1 SWA til indbygning på fritliggende rørledninger.
Alle viste reservedele er skaffevarer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SWA låg tilløb.
SWA låg afløb.
SWA højvandsklapper.
SWA indskudsdel.
Beskyttelseslåg.
Overgangsstykke.
Prøvetragt.
Tætningssæt til låg tilløb og afløb.

5
1

4

2

3
6

4.2 SWA til indbygning i gulv.
Alle viste reservedele er skaffevarer.
1.
2.
3.
4.

SWA låg tilløb.
SWA låg afløb.
SWA højvandsklapper.
SWA indskudsdel.
Tætningssæt til låg tilløb og afløb.

1
2

3

4
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5. Garanti
1. I det tilfælde, at et KESSEL produkt er defekt, har KESSEL muligheden for at reparereeller udskifte produktet.
Hvis produktet forbliver defekt efter det 2. forsøg på at reparere eller udskifte produktet, eller hvis det er økonomisk umuligt, har kunden ret til at annullere ordren / kontrakten eller nedsætte betalingen i overensstemmelse
hermed. KESSEL skal straks meddeles skriftligt om, fejl i et produkt. I tilfælde af, at fejlen ikke er synlig eller svær at
opdage, skal KESSEL straks underrettes i en skriftlig meddelelse om manglen, så snart det opdages.
Hvis produktet er repareret eller udskiftet, skal det nyligt reparerede eller udskiftede produkt have en ny garanti
identisk med den, som det oprindelige (defekte) produkt blev tildelt. Betegnelsen, defekte produkt, refererer kun
til produktet eller den del af produktet, der har behov for reparation eller udskiftning og ikke nødvendigvis til hele
produktet eller enheden. KESSEL produkter dækker en garanti på en periode af 24 måneder. Denne garanti
begynder den dag, hvor produktet er sendt af sted til kunden. Garantien gælder kun nyproducerede produkter.
Yderligere oplysninger kan findes i afsnit 377 i HGB. Ud over standardgarantien, tilbyder KESSEL en ekstra 20 års
garanti på polymer tankene i klasse I / II olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, inspektionskamre, spildevandsrensning systemer og regnvandsmagasiner. Denne yderligere garanti omhandler at produktet er tæt overfor vand,
brugbar og ingen unødig støj.
Et krav for denne ekstra garanti kræver, at produktet er korrekt installeret
og drives i overensstemmelse med den gældende installations- og brugsanvisning, samt
de tilsvarende normer og regler.
2. Slitage på et produkt, vil ikke blive betragtet som en fejl. Problemer med produkter som følge af forkert installation, håndtering eller vedligeholdelse vil heller ikke blive betragtet som en fejl.

Der henvises endvidere til Salgs- og Leveringsbetingelser juni 2003 gældende
for Lauridsen Handel - Import A/S.
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