
 

INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI 
 

 

Wpusty dachowe KESSEL z tworzywa Ecoguss 

Odpływ pionowy DN 70 / DN 100 / DN 125 
 

 

 
 

Rysunek pokazuje produkt 48310.01 

 
    Zalety produktu 

 

 

 Niewielki ciężar 

 Niezwykle łatwa zabudowa 

 Dzięki zastosowaniu elementów pośrednich możliwość dopasowania 

do każdego poziomu podłoża 

 Możliwość rozbudowy i kombinacji z osprzętem uzupełniającym 

(patrz strona 6) 

 Odpowiada normie DIN EN 1253 

 
 Instalację  Uruchomienie   Instruktaż 
przeprowadził zakład specjalistyczny 

 
 

 

_________________________________________ 
Nazwisko /podpis           Data               Miejscowość      Pieczęć zakładu specjalistycznego 

Wersja: 07/2010 Numer  325-918 Zastrzega się możliwość zamian technicznych 
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Opis produktu 
 

 

 

 

1. Kosz na żwir Ecoguss 

 

 

2. Kołnierz stały Ecoguss 

 

 

 

 

3. Korpus wpustu dachowego Ecoguss 

 

Rysunek przedstawia:  
Wpust na dach płaski z tworzywa Ecoguss nr art. 48310 DN 100 
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Przykład zabudowy 
 

Dach betonowy podwójne uszczelnienie  
bez podgrzewania 
 

Dach betonowy podwójne uszczelnienie  
z podgrzewaniem* 

 
  

1) Podsypka żwirowa  
ziarno okrągłe 16/32 
2) Płaszczyzna uszczelnienia 
folia/gorący bitumen 
grubość 1,2-10 mm** 
3) Izolacja cieplna 
ok. 140 mm 

4) Warstwa paroszczelna 
gorący bitumen/folia 
5) Warstwa betonowa 
(grubość w zależności od statyki) 
6) Korpus izolowany 
 
 
** Przestrzegać wskazówek ze strony 5. 

1) Podsypka żwirowa 
ziarno okrągłe 16/32 
2) Płaszczyzna uszczelnienia 
folia/gorący bitumen 
grubość 1,2-10 mm** 
3)  Izolacja cieplna 
(ok. 140 mm) 

4)  Warstwa paroszczelna 
gorący bitumen/folia 
5) Warstwa betonowa 
(grubość w zależności od statyki) 
6) Korpus izolowany 
7) Podgrzewanie 
 
* Wskazówka: przestrzegać wskazówek odrębnej 

instrukcji zabudowy dla urządzenia z 
podgrzewaniem na str. 8/9. 
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Rysunek wymiarowy 
 

 
 

 
 

Konserwacja 
 
Wpusty dachowe zgodnie z normą DIN 1986-3 (rozdział 3.5) i DIN 1986-30 (rozdział 4) oraz instrukcją eksploatacji i konserwacji należy regularnie 
sprawdzać pod kątem działania i w razie potrzeby urządzenie należy wyczyścić. Uszkodzone części należy wymienić, brakujące uzupełnić.
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Wskazówki dotyczące zabudowy 
 

Zabudowa dociskowego kołnierza uszczelniającego 
Dociskanie taśm uszczelniających należy przeprowadzić przy użyciu maksymalnego momentu dociągającego 612 Nm (patrz tabela). Po 24 
godzinach należy sprawdzić momenty dociągające 6 - 12 Nm. Przy zabudowie uszczelnień dachowych przestrzegać normy DIN 18531-3. Taśmy 
uszczelniające mogą być używane w zależności od materiału od grubości 1,2 mm. 
Przy zabudowie w gorącej masie bitumiczne dopuszczalna temperatura w okolicy kołnierza dociskowego wynosi przez krótki czas maks. 400°C (ok. 
1-2 min). 
Odporność korpusu wpustu dachowego KESEEL oraz kosza na żwir na wysokie temperatury sięga do 220°C i nie stanowi żadnego problemu przy 
zabudowie w gorącym bitumie. Wpusty dachowe z tworzywa Ecoguss wytrzymują maks. obciążenie wynoszące do 80 kg . 

 

Wskazówka: 
Załączoną uszczelkę założyć jak 
pokazano na obrazku. W przypadku 
dachów odwróconych uszczelka nie 
ma zastosowania! 
Uszczelkę zakładać wtedy, gdy 
przepływ wody na tej płaszczyźnie 
dachu nie jest pożądany. 

 

 
 

Materiał 
 

Minimalna grubość 
warstwy w mm 

Moment 

dociągają
cy w Nm 

EVA - octan etylowinylu 

FPO - elastyczne poliolefiny 

PIB poliizobutylen 

PVC-P – polichlorek winylu miękki 

Papa smołowa piaskowana 

Elastomerowa taśma uszczelniająca z 
NK/SBR (nr art. 83023) 

1,2 

1,5 

1,5 

1,5 

4,0 

5,0 

6 do 8 

6 do 8 

6 do 8 

6 do 8 

6 do 8 

10 do 12 

 
 

 
Wyciąg z dyrektywy w sprawie 
dachów płaskich: 

 Wpusty dachowe produkowane 
fabrycznie muszą odpowiadać 
normie DIN EN 1253 (punkt 
5.7.1(1)). 

 Wpusty dachowe i przelewy 
awaryjne należy zamocować w 
konstrukcji spodniej. 

Wskazówka: 
W przypadku dachów trapezowych o powierzchni ponad 2500 m2 należy 
zasięgnąć porady fabryki. 
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Wskazówki dotyczące zabudowy 
 
Szkic zabudowy: 

 
 

 

 

 

Wskazówka: 
Należy zwrócić uwagę na to, aby pokrywy przykręcane przylegały do 
powierzchni/konstrukcji spodniej i aby śruby zostały dokręcone z 
użyciem momentu dociągającego maks. 20 Nm. 
Jeśli istnieje odległość pomiędzy pokrywą przykręcaną i 
powierzchnią/konstrukcją spodnią, odległość tę należy wyrównać. 
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System 200 osprzęt 
 
 

 

  

1. Pierścień spiętrzeniowy 35 mm 48335 

    Pierścień spiętrzeniowy 45 mm 48345 

2. Pierścień dystansowy 48302 

3. Ochrona na czas fazy budowlanej 45301 

4. Osadnik 48300 

5. Multistop* 48520* 

6. Nasadka 48954 

7. Przedłużka 48988 

8. Korpus izolowany 48352 

9. Łącznik 48958 

 
 
 

* Multistop 48520 nie nadaje się do urządzeń 48370, 48310, 
48312, 48370.03, 48310.03, 48312.03 
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4.  

Wpusty dachowe z podgrzewaniem 
 
Karta danych wpustów dachowych z podgrzewaniem 
 

Typ Kabel podgrzewania wpustu dachowego 

Napięcie/częstotliwość 230V AC/50 Hz 

Pobór mocy kabla podgrzewania (zależny od temperatury, samoregulacja) 1,5W przy 45°C; 5W przy 20°C; 15W przy -20°C 

Rodzaj ochrony IP 68 do 1 m 72 godz. (kabel podgrzewania zalany we wpuście) 

Klasa bezpieczeństwa I (z przewodem ochronnym) 

Zakres temperatur kable podgrzewania -20° C do 45° C 

Średnica płaszcza kabla 9 mm 

Tworzywo płaszcza kabla H07RN-F3G1 VDE (guma) 

Długość kabla podgrzewania 0,5 m 

Maksymalna długość kabla 

- przy średnicy 

- przy średnicy 

30 m (możliwość przedłużenia puszkami zaciskowymi z przewodem NYM 3G1,5 lub 
podobnym, rodzaj ochrony puszki min. IP65, instalacja do układania na stałe)  

3 x 2,5 mm
2
, 16 A = 45 m  

3 x 1,5 mm
2
, 16 A = 30 m 

Łączenie równoległe kilku kabli podgrzewania przez wspólny przewód zasilający 
możliwe 

zwrócić uwagę na długość kabla na wiązkę 30 m, przestrzegać wartości maks. 
bezpiecznika 

Zabezpieczenie wspólnego przewodu zasilającego FI 30mA i 

bezpiecznik automatyczny 16 A charakterystyka B 

 
Propozycja/zalecenie: Na przewodzie zasilający przewidzieć dla wszystkich biegunów wyłącznik główny lub automatyczne urządzenie rozłączające za pomocą termostatu 
(w temperaturze zewnętrznej) w celu wyłączania kabla podgrzewania w ciepłej porze roku. 
 

 
 
 



 
 
 

9 

 

Wpusty dachowe z podgrzewaniem 
 

Podgrzewanie 
Samoregulujące się podgrzewanie dodatkowe z aprobatą VDE: Podgrzewane wpusty dachowe mogą być podłączane pojedynczo lub 
równolegle. Automatyczne sterowanie centralne odbywa się za pomocą termostatów zewnętrznych (w przypadku dużych urządzeń 
także za pomocą higrostatów) i regulatora dwupunktowego. Konieczne do tego elementy są dostępne w handlu, np. w w zakresie 
sterowania podgrzewaniem domowym. Podgrzewane wpusty dachowe nie mogą być podwieszane w sposób budowlany ani 
zmieniane. Podgrzewane wpusty dachowe mogą być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać 
przy tym obowiązujących przepisów VDE oraz przepisów energetyki. 
 
Dane elektryczne: 
Napięcie zasilania (V)        230V AC/50 Hz 
maks. dopuszczalna temperatura otoczenia     + 45° C 
Zabezpieczenie elektryczne i maksymalna liczba    16 A do 55 sztuk 
Należy przewidzieć bezpieczniki automatyczne z charakterystyką B. 
Maksymalna długość przy przekroju 3 x 2,5 mm2, 16 A    45 m 
Maksymalna długość przy przekroju 3 x 1,5 mm2, 16 A    30 m 
Przewidzieć wyłącznik różnicowo-prądowy (FI)     30 mA, 100 ms 
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9. Gwarancja 

 
 
1. Jeśli dostarczono wadliwy towar lub usługa została wykonana wadliwie, 
firma KESSEL ma prawo wyboru sposobu postępowania, czy usterka 
zostanie usunięta, czy też wadliwy produkt  zostanie wymieniony. Jeśli po 
dwóch naprawach wada nadal nie zostanie usunięta, kupujący/zlecający 
ma prawo do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. Fakt 
stwierdzenia jawnych wad należy zgłosić niezwłocznie na piśmie, w 
przypadku wad ukrytych fakt ten należy zgłosić niezwłocznie po ich 
stwierdzeniu. Za naprawy i dostarczone w terminie późniejszym części 
firma KESSEL odpowiada w takim samym stopniu jak w przypadku umowy 
pierwotnej. W razie dostarczenia nowych części gwarancja biegnie na 
nowo, ale tylko w zakresie nowej dostarczonej części. 
 
Gwarancja obejmuje jedynie przedmioty nowe. 
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od wydania partnerowi umowy. 

Zastosowanie mają przepisy §§ 377.378 Kodeksu handlowego (HGB). 
Wykraczając poza ramy przepisów ustawowych, firma KESSEL  AG 
wydłuża okres gwarancji w przypadku separatorów cieczy lekkich, 
separatorów tłuszczu, studzienek, przydomowych oczyszczalni ścieków i 
cystern na wodę deszczową do 20 lat na zbiorniki. Odnosi się to do ich 
szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa  statycznego. 
Wymogiem jest jednak fachowy montaż oraz zgodna z przeznaczeniem 
eksploatacja z przestrzeganiem aktualnie obowiązujących instrukcji 
zabudowy i obsługi a także obowiązujących norm. 
 
2. Firma Kessel wyraźnie informuje, że zużycie nie jest wadą. To samo 
dotyczy błędów, które powstaną w wyniku wadliwej konserwacji. 
 

 Stan z dnia  10.11.2009 
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Wszystko do odprowadzania ścieków 
 

 
Nasz kompleksowy program - kompetentne rozwiązania  
 
 

 Zawory zwrotne, czyszczaki 

 Wpusty z tworzywa sztucznego i żeliwa 

 Blokady przepływu cieczy lekkich 

 Przepompownie, pompy, urządzenia ostrzegawcze i sterownicze 

 Urządzenia do wykorzystania wody deszczowej 

 Separatory 

 Systemy studzienek 

 Budowa instalacji, wykonania specjalne 

 Kształtki z tworzywa sztucznego 

 Wpusty i odpływy liniowe ze stali nierdzewnej 

 
 
 
 


