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Typ RSK nr Anslutning Avloppstratt Flöde ∆P
Höjd 
(mm)

Längd 
(mm)

6610 BA 504 53 94 R15 40mm 2,9 m³/h 1,5 bar 165 201

504 53 95 R20 40mm 5,1 m³/h 1,5 bar 174 240

504 53 96 R25 40mm 7,9 m³/h 1,5 bar 174 248

504 53 97 R32 40mm 13,0 m³/h 1,5 bar 212 350

504 53 98 R40 40mm 20,3 m³/h 1,5 bar 212 354

504 53 99 R50 40mm 31,8 m³/h 1,5 bar 212 375

Återsugningsskyddet 6610 BA, i blyfri mässing, är en godkänd backventil 
i enlighet med den svenska standarden SS-EN 1717 för vätska t.o.m. 
kategori 4, ”Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera 
giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena 
eller cancerogena ämnen”, till exempel glykoler och etanol.

Återsugningsskyddets uppgift är att förhindra kontaminerat vatten 
från att överföras till dricksvattennätet på grund av återströmning. 
Återsugningsskyddet är uppbyggt enligt ett trekammarsystem och består 
av två efter varandra monterade backventiler. Mellan dessa finns en 
kammare med ett dräneringsutlopp som ger en säkerhetszon mellan 
inkommande och utgående dricksvatten. På ventilhuset sitter 3 kulventiler 
där differenstrycket mellan varje kammare kan testas. 6610 BA används för 
att skydda det externa kommunala vattennätet eller internt i en fastighet. 

Ett filternät finns inbyggt i ventilen men det är rekommenderat att installera 
ett separat filter innan ventilen, beroende på vattnets kvalité. Hela ventilens 
interna delar går att byta enkelt då allt innefattas i en enda kompakt patron.

6610 BA används ofta vid påfyllning av värme- och kylsystem som 
innehåller frostskyddsmedel.

6610 BA
Återsugningsskydd

Arbetstemperatur: Max 65°C
Ingångstryck:  Min 2 bar
Montage:  Vågrätt, avloppstratten nedåt

Typ RSK nr

Differenstrycksset -

Tillbehör

* Differenstrycksset finns även för uthyrning, 
kontakta oss så berättar vi mer.

Tryckklass:
PN 10


