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Reservdelar

Återsugningsskydd  
STBA 6625

ARMATUR
Made in Germany

®

Backventil patron:  6625.15.900 
Tryckregulator patron:  6625.15.901
Testanslutning DN 6 (3 styck): 6625.15.902
Klämma att täta ½"  6600.00.972

VARNING
Installation och underhåll får endast utföras av en auktori-
serad installatör . Följ instruktionerna för underhåll! Garantin 
omfattar inte fel som orsakats av smuts.
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Användningsområde

Design

Service
Funktionsbeskrivning

SYR återsugningsskydd BA omfattar alla komponenter som fastslås 
i DIN EN 1717 och är utformad som ett trekammarsystem. Varje 
tryckzon har en testanslutning som möjliggör tryckmätning och kon-
troll av tätheten i säkerhetsanordningarna. Återsugningsskydd BA är 
sammansatt av två backventiler med en ventilerbar mellantryckszon. 
Om inget vatten avtappas är ingångs- eller utgångssidan  samt dräne-
ringsventil stängd. Vid återsugning sjunker trycket. Dräneringsventilen 
öppnas senast när tryckskillnaden mellan flöde och mellantryckzonen 
minskar till 0,14 bar.

Installation
Spola noggrant röret före installationen. Serviceventiler finns på båda 
sidorna av backventilen (typ 100/600). Montera enheten i rörledningen 
med dräneringsventilen nedåt och observera flödesriktningen markerad 
med en pil för att avloppstratten ska fungera korrekt. Underhållsar-
beten och inspektioner underlättas om backventilen installeras så att 
den enkelt kan nås.  Backventilen får endast installeras i rum som 
är skyddade mot översvämningar och frost, samt är väl ventilerade.  
Dräneringsröret måste vara tillräckligt stort för att klara av volymen. Vi 
rekommenderar en uppströms installation av ett dricksvattenfilter enligt 
EN 13443, del 1 för att säkerställa en hållbar drift. När installation har 
gjorts, ventilera då enheten med hjälp av de tre testanslutningarna. 
Därefter är backventilen klar för drift. Efter installationen kan inlopps-
skruvanslutningen  förses med en ½ "klämma för att täta. För att ansluta 
avloppstratten till avloppsystemet måste kraven i EN 12056 uppfyllas.

Återsugningsskydd STBA 6625 är avsedd att skydda dricksvatten mot 
icke drickbart vatten till och med vätskekategori 4 enligt EN 1717. Enligt 
den nationella bilagan till EN 1717 som behandlar valet av säkerhetsan-
ordningar är användandet av återsugningsskydd obligatorisk för olika 
applikationer inom t ex tryckning, kemisk industri, livsmedelsindustrin  
och laboratorie- och medicinteknik.

Alla STBA  enheter  är utrustade med en inbyggd sil, ett BA återsugn-
ingsskydd enligt EN 1717 till och med vätske kategori 4, tre testanslut-
ningar där  manometer kan anslutas, gängade rördelar och ett avlopp.  
 
Värmefyllningsstation STBA 200 är lämplig för anslutning till en 
avtappningsventil . 
Läckageventilen STBA 400 är lämplig för att ersätta en vanlig DN 15 
avtappningsventil.
Värmefyllningsstation STBA 600 har en tryckreduceringsventil och 
en tryckmätare och kan användas som en påfyllningsventil för 
värmesystem.
Material

 Huset är  gjord av varmpressad mässing
 Insatsen i patronen är tillverkad av högkvalitativt syntetmaterial
 Backventilen är  av högkvalitativt syntetiskt material
 Tätningselement är av NBR och EPDM
 Interna delar är tillverkade av högkvalitativt syntetmaterial/mässigt
 Avloppstratten är gjord av högkvalitativt material
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Det är obligatoriskt att regelbundet underhålla ditt BA återsugnings-
skydd. Vi rekommenderar därför att ett underhållsavtal upprättas 
mellan användaren och installatören. Att återsugningsskyddet fungerar 
som den skall måste i enlighet med EN 806 del 5 kontrolleras minst 
en gång i halvåret. Funktionen hos  tryckreduceringsventilen måste 
kontrolleras minst en gång per  år. I varje tryckzon finns en testans-
lutning som gör det möjligt att kontrollera   att ventilen fungerar som 
den skall. (tillbehör, .. Servicesats Art nr 6600.00.902). 

Differenstrycktest av  
tryckzonerna

Tekniska specifikationer
Flödesmedium:  Dricksvatten
Nominell storlek:  Typ 100, 200: DN 10; 
   Typ 400, 600: DN 15
Tryck uppström:  max. 10 bar
Tilloppstryck:  1,5 bar
Montering    Typ 200/400: Vertikalt, avloppstratt ner
                Typ 100/600: Avloppstratt ner
Arbetstemperatur:  max. 65°C (ingångssidan), förutom  
   STBA 600 som har max 30°C på  
   ingångssidan.
   max. 65°C (utgångssidan)
Omgivningstemperatur: 5°C - 40°C
Anslutning avloppsrör: DN 40
Flödeshastighet:   STBA 100: 1,8 m³/h, ∆p 1,5 bar
   STBA 200: 1,27 m³/h, ∆p 1,5 bar

STBA 100

STBA 200

STBA 400

STBA 600

1 - Testanslutning uppström tryckzon 2 - Testanslutning mellantryckzon
3 - Testanslutning nedström tryckzon 4 - Avloppstratt
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STBA 100, 200, 400:

STBA 600:

STBA 100, 200, 400, 600:

NOTERA
Alla återsugningsskydd måste installeras i frostfri  
omgivning!

Utsätt ej för temperaturer under 5°C!

 För att kontrollera utloppsventilen, stäng av de båda avstängnings-
ventilerna uppströms (5) och nedströms (6) om backventilen. 

 Ta bort manometerpluggarna på testanslutningen1 + 2.
 Öppna testanslutningarna 1 + 2, för att göra ventilen trycklös.
 Montera manometerns nålventiler A och B på kulventilerna  
1 + 2.

 Öppna de båda avstängningsventilerna 5 + 6.
 Lufta enheten med hjälp av både nålventiler och kranvatten. Stäng 
sedan nålventilerna igen.

 Stäng avstängningsventilerna 5 + 6.
 Avlasta långsamt trycket med hjälp av nålventilen A.
 Iakta avloppstratten.  När den första droppen kommer ut ur avs-
loppstratten skall diff.trycket överstiga140 mbar . Om inte har smuts 
samlats i enheten eller så finns ett mekaniskt fel.

 Öppna nålventilen A och avlasta mellantryckszonen tills den är helt 
dränerad.

 STBA 200/400: Test är endast möjlig då slangmunstycke och en 
slang är ansluten. För att verifiera den sekundära backventilen, 
öppna utloppets avstängningsventil (6). Om vatten droppar från 
avloppsstratten är det förmodligen ett mekaniskt fel eller smuts 
som har samlats i den sekundära backventilen.

 Stäng de båda testanslutningarna 1 + 2.
 Ta bort mätanordningen och sätt manometerpluggarna tillbaka i  
sin position på testanslutningarna. 

 Öppna de båda avstängningsventilerna (5 + 6).
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Instructions for use 
and installation
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Spare parts

Backflow Preventer STBA
6625

ARMATUREN
Made in Germany

®

Backflow preventer cartridge: 6625.15.900 
Pressure reducer cartridge 6625.15.901
Ball valves DN 6 (3 units): 6625.15.902
Clamp to seal  6600.00.972

WARNING
Only qualified installers are authorized to install and service 
the device. Follow the maintenance instructions! The warranty 
does not cover malfunctions caused by dirt. 

1
2
3

Field of application

Design

Maintenance
Function

The BA backflow preventer (Reduced Pressure Zone Valve) from 
SYR includes all components set by EN 1717 and is designed as 3 
pressure-zone-system with a controllable upstream, intermediate and 
downstream pressure zone. Each pressure zone is equipped with 
connections for ball valves allowing to check each zone and to ensure 
the leaktightness of the safety devices by pressure measurement. The 
BA backflow preventer is equipped with 2 consecutive check valves 
with an intermediate pressure zone in between, which can be vented 
to the atmosphere. When no water is drawn off, the check valves on 
either side and the drain valve are closed. In case of back-siphonage, 
the inlet pressure drops. The drain valve opens at the latest, when 
the differential pressure between the upstream and intermediate zone 
decreases to 0.14 bar. 

Installation
Thoroughly flush the pipe prior to installation. Service valves shall 
be provided either side of the backflow preventer (type 100 / 600). 
Mount the device in the pipe with the drain valve facing downwards 
and observe the direction of flow indicated by an arrow on the 
body to ensure a perfect operation of the tundish. Free access to the 
backflow preventer shall be provided to facilitate maintenance works 
and inspections. Do not install the device in locations liable to frost and 
flooding. It should only be mounted in a well-ventilated environment. 
The drain pipe's diameter shall be able to accommodate the maximum 
discharge volume. 
We recommend to install a potable water filter according to EN 13443, 
part 1 upstream of the backflow preventer in order to ensure its perfect 
and durable operation. Once installed, vent the device by means of the 
3 ports. Then, the backflow preventer is ready for operation.  
After installation of STBA 200 the inlet screw connection can be fitted 
with a ½" clamp to seal.
When connecting the tundish to the sewer, comply with the require-
ments set in the standard EN 12056.

The backflow preventer STBA 6625 is designed to protect potable 
water against non-potable water up to and including fluid category  
4 according to EN 1717. As determined in the national annex of EN 
1717 dealing with the selection of safety devices, the use of backflow 
preventers is compulsory for various applications such as printing, 
chemical and food industry or laboratory and medical technology. 

All STBA's are equipped with an integrated strainer, a BA backflow 
preventer according to EN 1717 up to and including fluid category 
4, three connections for ball valves to connect differential pressure 
gauges, threaded unions and a tundish.  
The heating filling station with backflow preventer STBA 200 is suited 
for the connection to a draw-off valve. 
The leakage valve with nozzle and backflow preventer STBA 400 is 
suited for the replacement of a usual DN 15 draw-off valve. 
The heating filling station with backflow preventer STBA 600 has a 
pressure reducing valve and a pressure gauge and can be used as a 
filling valve for heating systems. 

Materials
 Body made of hot-pressed brass
 Cartridge insert made of high quality synthetic material 
 Check valve made of high quality synthetic material
 Sealing elements made of NBR and EPDM
 Internal parts made of high quality synthetic material / brass
 Tundish made of high quality material
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It is compulsory to service the BA backflow preventer on a regular 
basis. Therefore maintenance agreements between user and installer 
are very useful. The correct function of the backflow preventer has to 
be verified every 6 months as described in EN 806-part 5, the pressure 
reducing valve after a year and then periodically in accordance with 

Verification of the disconnection of the discharge 
valve and the secondary check valve

Technical specifications
Fluid:  potable water
Nominal size:  Type 100, 200: DN 10
   Type 400, 600: DN 15
Upstream pressure:  max. 10 bar
Min. inlet pressure:  1.5 bar
Mounting position (200/400): horizontal, tundish facing downwards
                          (100/600): any, if tundish faces downwards.
Service temperature: max. 65°C (Inlet), except STBA 600  
   which have max 30°C inlet
   max. 65°C (Outlet)
Ambient temperature: 5°C - 40°C
Drain pipe connection: DN 40
Flow rate:    STBA 100: 1.8 m³/h, ∆p 1.5 bar
   STBA 200: 1.27 m³/h, ∆p 1.5 bar
   STBA 400: 1.27 m³/h, ∆p 1.5 bar
   STBA 600: 1,27 m³/h, ∆p 1,5 bar

the operating conditions, but every year at the latest. The ball valve 
connection of each pressure zone allows to check the correct operation 
of the valve by means of the measuring device (accessories; service 
kit art. nr. 6600.00.902). 

 To check the discharge valve, close both shut-off valves upstream 
(5) and downstream (6) of the backflow preventer. 

 Remove the manometer plugs on the test ports 1 + 2.
 Mount the service ball valves 1 + 2.
 Open the service ball valves 1 + 2 to depressurize the device.
 Mount the measuring device's needle valves A and B on the service 
valves 1+2. Fit the measuring device.

 Open both shut-off valves 5 + 6.
 Vent the device by means of both needle valves and tap water. 
Close them again. 

 Close the shut-off valves  5 + 6.
 Relieve the pressure slowly by means of the needle valve A.
 Watch the tundish. When the first drop comes out of the tundish, 
the diff. pressure shall exceed 140 mbar. If it is not case, dirt has 
accumulated in the device or there is a mechanical defect.

 Open the needle valve A and discharge the intermediate pressure 
zone until completely drained. 

 STBA 200/400: Test is only possible, if hose nozzle and a hose is 
connected. To verify the secondary check valve (RV2), open the 
outlet shut-off valve (6). Should water drip from the tundish, there 
is probably a mechanical defect or dirt has accumulated in the 
secondary check valve. 

 Close both service ball valves 1 + 2.
 Remove the measuring device and put the manometer plugs back 
in their position on the test ports.

 Open both shut-off valves (5 + 6).

STBA 100

STBA 200

STBA 400

STBA 600

1 - Test port upstream pressure zone 2 - Test port intermediate pressure zone 
3 - Test port downstream pressure zone 4 - Tundish
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STBA 100 STBA 200

STBA 400
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STBA 100, 200, 400:

STBA 600:

STBA 100, 200, 400, 600:

NOTE
All backflow preventers BA have to be installed in a frost-
free area!

Do not expose to ambient temperatures below 5°C !


