Undgå vandforurening med
den rette tilbagestrømningssikring
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Intro

Den autoriserede installatør skal være garant for fejlfrit arbejde
og rent drikkevand. Derfor er det vigtigt, at han hele tiden holder sig
ajour med den tekniske udvikling og gældende regler og ikke laver fejl.
Det er afgørende for at sikre det rene drikkevand, at installatøren husker
at installere en tilbagestrømssikring i alle typer af brugsvandsinstallationer – og at installatøren vælger den rette tilbagestrømssikring til løsningen.
TEKNIQ forklarer med denne brochure blandt andet, hvilke tilbageløbssikringer der skal anvendes i hvilke tilfælde. Det giver installatøren et
hurtigt overblik og et brugbart opslagsværk, som han kan have med sig i
arbejdsbilen.
I brochuren findes for eksempel information om krav til anvendelse og en
oversigt over sikringstyper og sikringer i forskellige typer byggerier.
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Krav til anvendelse
af tilbagestrømningssikringer
Der er krav til anvendelse af tilbagestrømningssikringer i alle typer af brugsvandsinstallationer.
Tilbagestrømningssikringen skal sikre, at tappet eller
forurenet vand ikke trænger tilbage i drikkevandsinstallationen, så brugerne bliver syge af det.
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Almindelig kontraventil.
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Figuren viser princippet i en tilbagestrømningssikring.

20 mm eller 50 mm

Hvad er en tilbagestrømningssikring:
En tilbagestrømningssikring (fig. 1) er indrettet sådan,
at vandet kun kan strømme igennem i én retning.
Sikringen er konstrueret sådan, at jo mere forurenet
vandet er, jo vanskeligere er det for vandet at strømme
tilbage til drikkevandsinstallationen.
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Eksempel på luftgab.

Sikringer i gamle installationer:
Tidligere anså man brugen af almindelige kontraventiler (fig. 2) for at være en tilstrækkelig sikring mod at
forurenet vand kunne strømme baglæns i installationen.
Ved særligt farlige installationer skulle der anvendes
et luftgab (fig. 3), uden at det var specificeret nærmere.
Endelig skulle der også ved særlige installationer
anvendes en kombination af en vacuumventil (fig. 4 )
og en kontrollerbar kontraventil. I dag er disse typer af
sikringer ikke tilstrækkelige.
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> 300 mm
¯

Kombination af kontraventil og vacuumventil.

Krav i dag:
Kravet til anvendelse af tilbagestrømningssikringer er
i dag afhængigt af, hvad det er for et medie (kemikalie
eller tilsvarende), der skal sikres imod, og hvor farligt
dette anses for at være sundhedsmæssigt. Jo farligere
mediet anses for at være, jo skrappere krav er der til
den anvendte sikring.

I forbindelse med installation af tilbagestrømningssikringer er det i dag DS/EN 1717
og Rørcenter Anvisning 015 der skal anvendes og IKKE DS 439, Vandnormen
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Oversigt
over
mediekatagorier
5

6
50° C

Eksempel på tilbagestrømssikring af mediekategori 1.

Eksempel på tilbagestrømningssikring af mediekategori 2.

I DS/EN 1717 anvendes i dag begrebet mediekategorier.
De er baseret på, hvor farligt det medie (stof) er, som
anvendes, og om det kan give anledning til forurening.

Kategori 2

Kategori 1

Medie, som er kendt egnet til menneskeligt forbrug, inklusive vand fra et drikkevandssystem, som kan have
gennemgået et skift i smag, lugt, farve eller temperatur (opvarmning eller køling).

Vand til menneskeligt forbrug, som kommer fra et
vandledningsnet med drikkevand.
I forbindelse med kategori 1, drikkevand, skal der ikke
sikres specielt i installationen ud over en kontraventil
i måleren. Installationsgenstande og tapsteder sikres i
henhold til deres farlighed.
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Medie, som ikke medfører menneskelig sundhedsrisiko.

Kategori 3
Medie, som indeholder et eller flere skadelige stoffer,
der kan medføre nogen menneskelig sundhedsrisiko.
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Sundhedsskadelig,
lokalirriterende,
hudsensibiliserende

Eksempel på tilbagestrømningssikring for mediekategori 3.
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Mikrobiologiske elementer for mediekategori 5.

Kategori 4
Medie, som indeholder et eller flere giftige,
meget giftige, radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer, og som derfor medfører en
menneskelig sundhedsrisiko.

Kategori 5
Medie, som indeholder mikrobiologiske elementer eller
virus, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko.

Eksempel på tilbagestrømningssikring for mediekategori 4.

Det kan være vanskeligt at skelne mellem
mediekategori 3 og 4. Når der er tvivl, skal
den højeste kategori altid anvendes.
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Oversigt over
sikringstyper og deres
mærkning
10

Sikringsfamilie

AA

Sikringstype

Symbol for tilbagestrømningssikring.

Tilbagestrømningssikringerne betegnes med en
sekskantet figur, hvori bogstavssymboler angiver henholdsvis et bogstav for sikringsfamilie og et bogstav
for sikringstype.
I figuren herover er angivet bogstaverne AA, hvilket
betyder sikringsfamilie A (der er luftgab) og sikringstype A (der er frit luftgab).
I den efterfølgende tabel er vist bogstavsymbolerne
for de mest anvendte tilbagestrømningssikringer i
Danmark.
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Sikringsmetode

Dækker kategori

AA

Frit luftgab		

5

AB

Luftgab med ikke-cirkulært overløb (frit)		

5

AG

Luftgab med overløb testet med vakuumprøvning		

3

BA

Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner		

4

CA

Tilbagestrømningssikring med forskellige ikke-kontrollerbare trykzoner 		

3

DA

Lavtryksvakuumventil		

3*

DB

Rørafbryder med bevægeligt element for tilgang af luft		

4*

DC

Rørafbryder med permanent adgang for luft		

5*

EA

Kontrollerbar kontraventil		

2

EB

Ikke-kontrollerbar kontraventil		

1

EC

Kontrollerbar dobbelt kontraventil		

2

ED

Ikke-kontrollerbar dobbelt kontraventil		

1

GA

Mekanisk afbryder direkte aktiveret		

3

GB

Mekanisk afbryder hydraulisk aktiveret		

4

HA

Slangekobling med tilbagestrømningssikring		

2 + 3*

HB

Bruserslangekobling med vakuumventil		

2*

HC

Automatisk omstiller		

1

HD

Slangekobling med kombineret vakuumventil og kontraventil		

2 + 3*

LA

Højtryksvakuumventil (åbner under vakuum)		

2*

LB

Højtryksvakuumventil kombineret med en kontraventil monteret nedstrøms

2 + 3*

Ved markering med * gælder mediekategori kun ved udløb ved atmosfæretryk.

9

Sikringstyper
og mediekategorier
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Kontrollerbar kontraventil sikringstype EA til
venstre. Vacuumventil til højre.

Tilbagestrømningssikring af typen med luftgab ,
type AG til venstre.
Tilbagestrømningssikring type CA til højre.

Mediekategori 1

Mediekategori 3

Drikkevand skal ikke sikres specielt i installationen ud
over en kontraventil i måleren. Installationsgenstande
og tapsteder sikres i henhold til deres farlighed.

Følgende tilbagestrømningssikringer vil normalt
kunne anvendes.

Mediekategori 2
Følgende tilbagestrømningssikringer vil normalt
kunne anvendes.
Til bruserslanger kan anvendes bruseslangekobling
med vacuumventil sikringstype HB. Koblingen kan
kun anvendes, hvor der er frit udløb efter den, fx til en
bruser. Koblingen skal godkendes i Danmark.
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Tilbagestrømningssikring af luftgab af typen luftgab
med overløb sikringstype AG. Denne type af ventiler
anvendes primært som cisterneventiler.
Tilbagestrømningssikring med ikke kontrollerbare
trykzoner, sikringstype CA. Denne anvendes fx i
forbindelse med faste forbindelser til vandpåfyldning
af centralvarmeanlæg, eller hvor der arbejdes med
mindre farlige kemikalier.
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Sikringstype BA.

Mediekategori 4

Mediekategori 5

Følgende tilbagestrømningssikringer vil normalt
kunne anvendes.

Følgende tilbagestrømningssikringer vil normalt
kunne anvendes.

Der anvendes primært tilbagestrømningssikring med
kontrollerbare trykzoner sikringstype BA.

Der anvendes enten et frit luftgab sikringstype AA
eller et luftgab med ikke-cirkulært overløb sikringstype AB.

Hvis der er problemer med trykket i installationen,
er det også muligt at anvende en hydralisk aktiveret
mekanisk afbryder sikringstype GB. Ventilen skal være
godkendt i Danmark.
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Sikringer i
boliger

UNDERSØG FØLGENDE:
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1. Målerinstallation
2. Varmtvandsforsyning
3. Er der fast forbindelse til centralvarme
4. Installationer i fællesvaskeri
5. Regnvandsinstallationer til tøjvask og WC
6. Udendørs spuleventiler

Kontrollerbar kontraventil sikringstype EA.

Installationer i almindelige boliger regnes for altid at
være mediekategori 2, og de skal derfor sikres derefter.

12

Vandmålerinstallation
Ved indføringen i bygningen skal der enten være en
almindelig kontraventil i vandmåleren eller en kontrollerbar kontraventil umiddelbart i forbindelse med den.
Det er vandforsyningen, der bestemmer, hvad der skal
monteres.
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Til tapsteder

Beholder over 300 liter med kontrollerbar kontraventil mellem 2 afspærringsventiler.

Vandpåfyldning til centralvarmeanlæg.

Varmtvandsforsyningen

Fast forbindelse fra vand til centralvarme

Ved varmtvandsforsyningen skal der enten være et
sikkerhedsaggregat med kontraventil, hvis det er en
beholder på mindre end 300 liter, eller en kontrollerbar
kontraventil mellem 2 afspærringsventiler, hvis beholderen er større.

Hvis der er etableret en fast forbindelse mellem brugsvand og centralvarme, skal der installeres en kategori
3-sikring.
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Vaskemaskine.

Blødgøringsanlæg / kontrollerbar kontraventil.

Maskiner og apparater i boliger

Fællesvaskerier i boligkomplekser

Vaske og opvaskemaskiner til husholdningsbrug har
generelt indbygget tilbagestrømningssikring i form
af et luftgab i maskinen. Derfor er der ikke krav om
yderlig sikring af disse maskiner.

Hvis der installeres blødgøringsanlæg i forbindelse
med disse maskiner, skal anlægget sikres mod tilbagestrømning i overensstemmelse med kravene. Normalt
vil en sikring med en kontrollerbar kontraventil være
tilstrækkelig.
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Ø15

G 1/2

Ø22

Frostsikret udendørs spulehane.

Slangeforskruning til montering af haveslange.

Regnvandsanlæg til tøjvask og
WC-skyl

Udendørs spuleventiler

Regnvandsanlæg til tøjvask og WC-skyl skal være
installeret i henhold til Rørcenter Anvisning 003.

Udendørs spuleventiler skal være sikret mod frost,
men de skal også være sikret mod tilbagestrømning
når det er muligt at skrue en haveslange på ventilen.
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Sikring i
offentlige
bygninger
UNDERSØG FØLGENDE:
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1.	Målerinstallation og
tilbagestrømningssikring
2. Slangevinder i installationen
3. Opvasker i kantinekøkken

I offentlige bygninger skal en række af installationerne
sikres ud over det, der er krævet i almindelige boliger.

Kontrollerbar
kontraventil der
er beregnet for
ekstremt højt tryk

Slangevinde m. kontraventil type EA.

Målerinstallationen
I forbindelse med målerinstallationen skal der installeres en tilbagestrømningssikring. Det er den lokale
vandforsyning, der bestemmer typen. Spørg derfor
altid vandforsyningen.

Sikring af slangevindere
I forbindelse med slangevinder skal der altid monteres
en tilbagestrømningssikring kategori 2 umiddelbart
efter afgrening fra hovedledning. Det skal være en
kontrollerbar kontraventil, og den skal være med metalsæde eller lignende.
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Kantinekøkkener
I kantinekøkkener er der ofte installeret en industriopvaskemaskine, der skal være sikret med en tilbagestrømningssikring på en af følgende måder:
1.	På maskiner uden indbygget blødgøringsanlæg skal
monteres en tilbagestrømningssikring til minimum
mediekategori 4 sikringstype BA på tilgangsledningen.

En del især mindre maskiner er ikke tilsluttet og har ikke indbygget blødgøringsanlæg.

2.	På maskiner med indbygget blødøringsanlæg skal
monteres en tilbagestrømningssikring beregnet til
minimum mediekategori 3 og minimum sikringstype CA på tilgangsledningen.
3.	Forsynes opvaskemaskinen med et separat blødgøringsanlæg eller doseringsapparat, skal det sikres
mod tilbagestrømning i henhold til godkendelsen af
det pågældende apparat.

De fleste separate blødgøringsanlæg er mediekategori 2. Se dog godkendelse af disse.

FAKTA:
1.	Spørg altid forsyningen om, hvilken
tilbagestrømningssikring de kræver.
2.	Slangevinder skal have monteret en kontrollerbar kontraventil type EA lige efter
afgrening fra hovedledning.
3.	Ved industriopvaskemaskine er sikringen
afhængig af eventuelt blødgøringsanlæg,
og hvordan det er tilsluttet.
	
Industriopvaskemaskiner skal sikres afhængig af, hvordan blødgøringsanlægget er
tilsluttet.
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Sikringer i let
industri uden
produktion
UNDERSØG FØLGENDE:
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1.	Hvilke typer af produkter arbejdes der med?
Er der kemikalier, og hvor farlige er de?
2.	Målerinstallation og tilbagestrømningssikring.
3.	Er der spulehaner eller tilsvarende, hvor der
arbejdes med farlige produkter/kemikalier?
4. Er der slangevinder i installationen?
5. Er der kantinekøkken med opvasker?

Let industri uden egentlig produktion er normalt
virksomheder, der fx har oplagring, ompakning m.v. af
forskellige produkter, som de får udefra.

18

Brug af kemikaliemærkning
Man kan nemt se, om et kemisk stof eller materiale
kan være farligt ved at se efter faresymboler, risikosætninger eller kodenummer på etiketten. Det er
derfor vigtigt at vide, hvad de forskellige faresymboler
betyder.
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Akut giftighed
(farlige)

Akut giftighed
(mindre farlige),
irritation, allergi ved
hudkontakt, narkotisk
virkning

Hvis der arbejdes med stoffer med farlighedssymbol
Akut giftighed (farlige), skal der regnes med mediekategori 4, og hvis stofferne er med faresymbol Akut
giftighed (mindre farlige) regnes normalt med mediekategori 3.

DS/EN 1717 anfører
MÅLERINSTALLATION:

Tilbagestrømningssikring placeret efter måler.

Dette betyder i praksis, at der skal installeres en
tilbagestrømningssikring ved vandmåleren, der passer til farligheden af de kemikalier, der arbejdes med i
virksomheden.

For ikke-husholdningsbrug, hvor indvendig
inspektion ikke er mulig, og for anlæg, hvor
sikkerheden er utilstrækkelig, skal tilbagestrømningssikringen vælges efter den
maksimale risiko, som kan opstå ved brug af
vandet.
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Sikringer på
tankstationer
Bilvaskeanlæg og dets tilslutning
UNDERSØG FØLGENDE:
1.	Bilvaskeanlæg og dets tilslutning
2. Slangevindere
3. Spulehaner og tapsteder i værksted
4.	Kaffemaskiner tilsluttet
vandinstallationen

På tankstationer vil der ofte være både autoværksted
til service samt et vaskeanlæg. Derudover kan der
være slangevinder og automater til kolde og varme
drikke.
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Bilvaskeanlæg er normalt installeret med en forrådstank.
Aftapningsarmaturer, der fører drikkevand, skal tilsluttes vandinstallationen før vaskeanlægget og dets
tilbagestrømningssikringer.
På tilgangsledningen til vaskeanlægget skal monteres
en afspærringsventil og en tilbagestrømningssikring i
mediekategori 5, sikringsfamilie A (type AA eller AB)
På tilgangsledningen til forrådstanken skal monteres
en afspærringsventil.
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Kontrollerbar
kontraventil der
er beregnet for
ekstremt højt tryk

Slangevinder

Spulehaner og tapsteder i værksted

I forbindelse med slangevinder skal der altid monteres
en tilbagestrømningssikring kategori 2 umiddelbart
efter afgrening fra hovedledning. Dette skal være
en kontrollerbar kontraventil, og den skal være med
metalsæde eller lignende.

Slanger, der er forbundet til spulehaner, vil kunne
komme i berøring med de forskellige typer af kemikalier, der arbejdes med i et autoværksted. Der skal derfor
sikres med enten kategori 3 (type CA) eller kategori 4
(type BA). Kategorien kan måske bestemmes ud fra
mærkningen af kemikalier o.l.
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Kaffemaskine tilsluttet
vandinstallationen

Afløbet fra maskinen skal føres til gulvafløbet eller til
en anden installationgenstands vandlås. Afløbet kan
også føres gennem en vandlås, som er fast forbundet
til apparatet, med tilslutning til afløbssystemet.

På koblingsledningen til maskinen skal monteres en
afspærringsventil og en kontrollerbar kontraventil
(type EA).
Monteres maskinen med et separat blødgøringsanlæg,
skal det være godkendt til maskiner og sikres mod
tilbagestrømning i henhold til godkendelsen af det pågældende apparat. Disse anlæg er ofte mediekategori
2, og sikringen skal derfor være fx en kontrollerbar
kontraventil (type EA).
Forbindes maskinen til vandledningsnettet med en
fleksibel slange, skal den være godkendt til drikkevand, GD-mærket.
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FAKTA:
1.	Bilvaskeanlæg skal sikres med et luftgab
type AA eller AB.
2.Slangevinder skal have monteret en
kontrollerbar kontraventil type EA lige
efter afgrening fra hovedledning.
3.Spulehaner i værksted skal være sikret
mod tilbagestrømning efter farligheden
af de kemikalier, der er mulighed for, at en
eventuel slange kan komme i forbindelse
med.
4.	Kaffemaskiner skal sikres med en kontrollerbar kontraventil type EA. Tilslutningsslange skal være godkendt til drikkevand.
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Sikringer i
industri med
kemisk produkttion
UNDERSØG FØLGENDE:
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1.	Hvilke typer af kemikalier arbejdes der
med i virksomheden?
2.	Hvordan er drikkevandsforsyningen fordelt rundt til de enkelte områder?
3.	Hvordan er hovedmålerinstallationen
indrettet. Der kan være flere bimålere i
produktionen på grund af forskellig afregning af vand og afledning?

Akut giftighed
(farlige)

Akut giftighed
(mindre farlige),
irritation, allergi ved
hudkontakt, narkotisk
virkning

4.	Er laboratorier placeret i et afgrænset
område med selvstændig drikkevandsforsyning?
5.	Hvilke kemikalier m.v. arbejdes der med?
6.	Er kontorer og tilsvarende tilsluttet selvstændig drikkevandsforsyning?

I industrier med kemisk produktion vil der normalt ofte
indgå flere af følgende enheder:
Egentlig produktion i produktionsområder
Laboratoriefaciliteter
Kontorer m.v. med fx kantine og omklædning
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Det er vigtigt ud fra kemikaliesymbolerne at finde ud
af, hvor farlige de kemikalier, der arbejdes med, er.
Hvis der arbejdes med stoffer med farlighedssymbol
Akut giftighed (farlige), skal der regnes med
mediekategori 4, og hvis stofferne er med faresymbol
Akut giftighed (mindre farlige), regnes normalt med
mediekategori 3.
Hvis det kun er i en del af produktionen, der arbejdes
med farlige kemikalier, undersøges det, om det er hele
eller kun en del af den, der skal sikres.
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Produktion B
Produktion A

Kontor

Kantine
Bad

I laboratorier skal man være opmærksom på, at der
både kan arbejdes med farlige kemikalier, men også
mikrobiologisk materiale (mediekategori 5), og sikringen skal derfor afpasses efter dette.
I laboratorier vil der ofte være ionbytteanlæg (demineraliseringsanlæg), der skal sikres korrekt. Se efterfølgende eksempel fra godkendelse for et anlæg:
På tilgangsledningen til anlægget skal monteres en
afspærringsventil.
Der monteres en tilbagestrømningsventil som type
CA eller lignende sikringsmetode, der som minimum
dækker kategori 3. Kontorer, bad og kantine vil normalt
være mediekategori 2, men vær dog opmærksom på,
hvis der er en industriopvaskemaskine, der skal sikres
særskilt.

FAKTA:
1.	Produktionshaller m.v. skal sikres efter
farligheden af de kemikalier der arbejdes
med.
2.	I laboratoriet skal der i visse tilfælde sikres mod mikrobionlogisk materiale.
3.	Demineraliseringsanlæg skal sikres som
angivet i godkendelsen.
4.	Husk at der skal være en sikring ved vandmåleren, der dækker farligheden af det
man arbejder med i installationen.

25

Landbrugets avlsog driftsbygninger
(med dyrehold)
UNDERSØG FØLGENDE:

33

1.	Er der spulehaner med slangeforskruning?
2.	Er der tilsluttet medicinanlæg til drikkevandet?
3.	Hvilken type af drikkekopper er der anvendt?
4.	Er der vandingstrug på marken med tapventiler?

Spuleventil i avlsbygning.
Medie kategori 5 tilbagestrømningssikring , luftgab
AA elle AB.

Landbrugets avls- og driftsbygninger er normalt altid
henlagt til kategori 5, når der er dyrehold. Det er dog
muligt at opdele/sektionere installationen, så kun dele
af den kommer ind under kategori 5 og derfor skal
sikres med et luftgab.
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Doseringsapparatet er et præcitionsinstrument,
der arbejder med 95% nøjagtighed, og som er lige
velegnet til medicin - vitaniner - flydende gødning
og meget mere, blot det er fuldt opløselig i vand.

Lukkeventil
Kontraventil

Hane
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Montering:
Pumpen leveres med:
- et vægbeslag for ophængning
- en sugeslange med filter og ballast til
montering nederst på pumpen.
Før opstart skal de to beskyttelses studse på tilog afgang fjernes. Ligeledes skal den røde beskyttelsesprop i bunden fjernes, hvor man monterer
sugeslangen.
BEMÆRK, pumpen er testet på fabrikken, og kan
derfor indeholde vandrester.
Pumpen kan monteres på forskellige måder, men
vi anbefaler følgende (se illustration).

Medicinblandeanlæg tilsluttet drikkevandsinstallation, mediekategori 4, tilbagestrømningssikring
type BA.

Drikkekop med korrekt indbygget luftgab.

Drikkekopper til dyr
Drikkekopper til dyr har normalt indbygget et luftgab og vil derfor ikke kræve en særskilt sikring mod
tilbagestrømning. Drikkekopperne skal være godkendt
(GD og VA).
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Dyrevanding på mark
Dyrevanding på mark foregår ofte ved, at der tappes
vand i i et gammelt badekar eller lignende fra en spulehane med slangeforskruning. Denne type af installation er mediekategori 5 og skal sikres efter dette. Det
er muligt at sikre installationen med en tilbagestrømningssikring type DC.
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Tilbagestrømningssikring med permanet adgang
for luft type DC. Kan kun anvendes hvis udløbstryk
= atm. tryk.

FAKTA:
1.	Spuleventiler, der kan tilsluttes slanger
eller højttryksspulere, er mediekategori
5, da de kan tilbagesuge møddingsvand.
Installationen skal sikres med et luftgab
(AA eller AB).
2.	Hvis der er tilsluttet medicinblandere til
drikkevandsinstallationen, skal disse sikres med mediekategori 4, fx en TBS-ventil
(BA).
3.	En række drikkekopper er med indbygget luftgab og kræver derfor ikke særlig
sikring.
4.	Drikkekopper, der ikke har et tilstrækkeligt luftgab, skal sikres efter mediekategori 5 over et luftgab (AA eller AB).
5.	Tapventiler med slangeforskruninger ved
drikketrug på fx marken skal sikres med
mediekategori 5 (DC).
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Landbrugets avisog driftsbygninger
(uden dyrehold)
UNDERSØG FØLGENDE:

Følgende kemikalier findes ofte opbevaret
anvendt i landbruget:

1.	Hvilke kemikalier opbevares der i de forskellige bygninger, og er der drikkevand i
disse?

Insektmiddel

Dimethoat

Insektmiddel

Permethrin

Ukrudtsmiddel

MPCA

Ukrudtsmiddel

Glyphosat
(RoundUp)

2.	Hvilke rengørings- og desinfektionsmidler
anvendes i malkerum?

Landbrugets avls- og driftsbygninger uden dyrehold
hører normalt til den mediekategori som det farligste
stof, der anvendes eller opbevares. Det er dog muligt
at opdele installationen, så kun dele af den skal sikres
efter den farligste mediekategori.
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Kemikalier i landbruget
Ovenstående kemikalier vil efter mærkningen være
mediekategori 3.
I malkerum anvendes der kemikalier i form af rengørings- og desinfektionsmidler. Disse vurderes umiddelbart til at være mediekategori 3. De anvendes ofte i
forbindelse med højtryksspuling.

Sikring på
større
byggepladser
UNDERSØG FOR BYGGEPLADSINSTALLATIONER:
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1. Kontakt den lokale vandforsyning
2.	Hvordan etableres drikkevandsinstallation?
3.	Etablering af installation for byggevand
4.	Er det muligt at låne/leje tilbagestrømningssikring hos forsyning?

Det er VVS-installatørens ansvar, at en tilbagestrømning af forurenet vand fra byggepladsen ikke kan ske.

Eksempel på installation hvor der ikke er nogen
sikkerhed mod tilbagestrømning overhovedet. (Lånt
fra Honeywell).
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40
zone
beskyttelse

Mediumkategori 5
sikring
Vand til
byggeplads

Vand til
byggeplads

Vand til
brandslukning
Drikkevand

Ved nybygning af parcelhuse er det op til vandforsyningen, om der skal anvendes byggevandsmåler. Når
byggeriet er større end et parcelhus, skal du altid kontakte den lokale vandforsyning, inden du starter op.
Ved byggeri af parcelhuse og større komplekser skal
der altid monteres en tilbagestrømningssikring, så der
ikke kan ske forurening af vandforsyningsnettet fra
byggepladsen. Det er den lokale vandforsyning der
bestemmer, hvilke type af tilbagestrømningssikring
der skal anvendes. Større byggepladser vil normalt
være i mediekategori 5 og skulle egentlig sikres med
et luftgab, men det er ikke praktisk muligt, da der også
skal kunne tappes drikkevand. Derfor skal der normalt
anvendes en kategori 4-sikring.
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Normalt er kravet til byggevand, at der skal installeres
en kategori 5 sikring, men det er ikke praktisk muligt,
hvis der også skal kunne tappes drikkevand.
På de fleste store byggepladser er det muligt at opdele
vandforsyningen så drikkevand kommer for sig og
vand til konstruktionsformål for sig. I disse tilfælde
skal vand til konstruktionsformål være kategori 5,
og drikkevandet skal blot sikret med en kontrollerbar
kontraventil.
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Eksempel på sikring fra en mindre byggeplads fx et
parcelhus, hvor der er monteret en kontrollerbar kontraventil inden spulehanerne til byggevand. (Lånt fra
Vandcenter Syd).

Eksempel på unit med tilbagestrømningssikring type
BA og vandmåler der kan lånes på vandforsyningen.
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Sikring på
marinaer
Drikkevand til både i lystbådehavne består ofte af
standere langs kajen med tapventiler med slangeforskruninger, så der kan tappes drikkevand over på
bådene med en slangeforbindelse.
Denne type af forsyning kræver egentlig tilbagestrømningssikring efter mediekategori 5, da slangen
kan falde i havnebassinet og havvand kan suges
tilbage i vandforsyningen. Det vil da kræve en tilbagestrømningssikring type AA eller AB.
Da det ikke er muligt i relation til drikkevand, skal
installationen sikres med en kategori 4-sikring, fx type
AB.
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Sikring af regnvandsanlæg til tøjvask og
WC-skyl
Undersøg følgende:
1.	Er der monteret en mediekategori 4 ventil
(TBS) ved vandmåleren?
2.	Er der luftgab ved spædevandspåfyldningen?
3.	Er der kun tilsluttet WC’er og vaskemaskiner?
4.	Er det muligt at lave ”kortslutninger” mellem regnvand og drikkevand?

Regnvandsanlæg skal installeres i henhold til Rørcenteranvisning 003. Den stiller de relevante krav, der er,
til sikring mod tilbagestrømning fra installationen.
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