Leckageschutz

KEMPER Leckage-Sicherheitssystem
KEMPER
захист від протікання
Комплексний
від затоплення
для всієї будівлі
Sicherheit
vor захист
Überflutung
in allen Gebäuden
mit
DVGW-zugelassener
Absperrtechnik
nachDIN
DINEN
EN13828
13828
Затверджена
DVGW система
безпеки згідно
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Проблема
Das Problem
Пошкодження,
що
спричинені
Wasserschäden
durch
Leckagen
in
протіканням води можуть
завдати
Trinkwassersystemen
können enorme
значної verursachen.
шкоди.
Schäden
Трубопроводи
та
установки,
що
Anlagen oder Versorgungsleitungen sind
використовують
воду,
можуть
kritisch zu betrachtende Bauteile, von deстановити загрозу аварії та
nen das Risiko einer Überflutung ausgehen
затоплення. Витік може знищити
kann. Eine Leckage kann zur Zerstörung
високовартісне обладнання чи
von hochsensiblem Inventar, z. B. in EDVмеблі, наприклад в складських та
Räumen
und
Archiven,
führen.
In
Geофісних приміщеннях чи житлових
schäftsgebäuden
können Betriebsunterбудинках.
brechungen
auch Kundenverluste
bedeuten.
Аварії на комерційних
об’єктах,
що
Datenverlust
und die Zeitводи,
bis zurможуть
Wiederвикликані витоками
inbetriebnahme
sehr teuer.
призвести до sind
зупинки
діяльності та
втратиim клієнтів,
наприклад,
при
Wenn
privaten Bereich
immaterielle
затопленні
серверів.
Werte
betroffen
sind, bleibt der persönliche
З б и т к иmeist
вна
слідок затоплення
Schaden
irreparabel.
можуть бути непоправними.

In будівлях,
saisonal genutzten
Immobilien (z. B.
У
що використовуються
Ferienwohnung),
die über
lange Zeit
сезонно
(наприклад,
апартаментах
для
відпочинку)
та які bleiben,
залишаються
hinweg
unbeaufsichtigt
können
без нагляду тривалий час, витоки

Leckagen призвести
immense Schäden
als Konseможуть
до величезної
quenz haben.
шкоди.

Schadenursache
Leckage
Запобігання затопленню
Рішення
Die
Lösung

Контролер системиLeckage-Steuerung
захисту від протікання

Запірний KHS-VAV-Vollstromabsperrventil
повнопрохідний клапан KHS-VAV

Датчик
води
Wasserfühler

Захист завдяки системі безпеки KEMPER

Безпека завдяки часовому програмуванню

Prävention durch das KEMPER Leckage-Sicherheitssystem

Sicherheit durch zeitgesteuerte Absicherung

Виявлення витоку за допомогою датчиків:
Leckage-Erkennung mittels Sensorik:
Точне виявлення витоків води дозволяє уникнути
Durch
die
gezielte
Detektion
von
Havariewasser
werden
enorme
величезних витрат на спостереження. Коли датчик води
Folgekosten
vermieden.
Erkennung
der Leckage
am Wasserвиявляє витік,
він Bei
передає
імпульс
до контролера
fühler
leitetзахисту
dieser einen
Impuls an dieЦе
Leckage-Steuerung
weiter.
системи
від протікання.
забезпечує безпечне
Diese
veranlasst das
sichere Absperren
der betroffenen
Trinkwasвідключення
постраждалої
ділянки
водопроводу
serleitung
druckstoßfreies
des KEMPER клапана
KHS-VAV
шляхом durch
закриття
запірногоSchließen
повнопрохідного
Vollstromabsperrventils
nach DIN EN
KEMPER KHS-VAV, відповідно
до13828.
DIN EN 13828.

Безпека за допомогою індивідуального програмування:
Sicherheit durch individuelle Programmierung:
На додаток до основних параметрів моніторингу
Über
die
Grundeinstellung
der
Leckage-Überwachung
hinaus
könвитоків, можуть бути запрограмовані часові інтервали
nen
zum Öffnenклапанів,
und Schließen
der
дляtimergesteuerte
відкриття таZeitintervalle
закриття запірних
згідно
Sicherungsventile
einprogrammiert
werden.
Somit wirdабо
bei Abтаймеру. Таким
чином, коли
ви відсутні
не
wesenheit
oder Nichtnutzung,
B. bei Ladenschluss,
jeweilige
використовуєте
систему, z.
наприклад,
під часdie
відпустки,
Versorgungsleitung
abgesperrt. відключається.
відповідна лінія водопроводу
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Використання
в серверних кімнатах
Anwendungsfall
EDV-Raum
Три KHS-VAV-plus
запірних повнопрохідних
клапани
Drei
Vollstromabsperrventile
KHS-VAV
паралельно
підключені до
werden
parallel
an die Leckage-Steuerung
контролера системи
захисту
від
angeschlossen.
Die Wasserfühler
werden
протікання.
Датчики
встановлені
im
Zwischenboden
imводи
EDV-Raum
angeв
зоні
фальшпідлоги
серверної.
Таким
bracht. Leckagen werden auf diese Weise
чином, витоки можна одразу виявити
frühzeitig erkannt. Ein Ausfall der Rechner
та запобігти виходу з ладу комп’ютерів
mit Datenverlust wird verhindert, da die
з базами даних, оскільки три запірні
drei KHS-VAV-plus Vollstromabsperrventile
повнопрохідні клапани KHS-VAV
gleichzeitig
TWK,
TWW
und
TWZ
abвимикають одночасно лінії холодного
sperren.
Die Installation
eines Signalhorns
та гарячого
водопостачання,
а також
außerhalb
des EDV
Raumes unterstützt
die
трубопровід
рециркуляції.
Установка
Leckage-Meldung
akustisch.
Die Weiterзовнішньої сигналізації,
встановлена
за
leitung
Störmeldung
anакустичний
die GLT ist
межамиeiner
серверної,
подає
сигнал-повідомлення
про витік. Також
ebenfalls
möglich.
повідомлення про помилку можна
передати в систему BMS.

Figur 620

Anwendungsfälle
Сфери
застосування
Архіви та сховища
Anwendungsfall
Archiv документів
Сховища важливих документів можна
Wichtige Dokumente und Unterlagen lasзахистити приєднавши датчики води
sen sich durch gezieltes Anbringen von
до системи захисту від пошкодження
Wasserfühlern
im
Zusammenspiel
mit
der
внаслідок протікання води KEMPER.

Завдяки двом лініям виявлення
KEMPER Leckage-Steuerung vor Wasserвитоків, можна відстежувати одним
schäden schützen. Durch die zwei Meldeконтролером одночасно декілька
linien
können
verschiedene
Räume
mit
einer
приміщень.

Крім того, програмування за часовими
Steuerung überwacht werden. Alternativ
проміжками, забезпечує загальне
ermöglicht die Timer-Funktion ein generelблокування трубопроводів поза
les
Sichern
außerhalb
der
Öffnungszeiten!
робочим часом!
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Anwendungsfall
Dachzentrale
Використання
в дахових теплопунктах
Durch
gezielte Detektion
in einer
DachzenЗа допомогою
точного
виявлення
витоку
в Leckagen
теплопункті
на даху,
trale
wird bei
die Zuleitung
Trinkзакривається
лінія подачі
wasser
Kalt geschlossen
(1). Dies холодної
geschieht
води (1).
відбувається
як у випадку
sowohl
beiЦе
Leckagen
im Trinkwassersystem
витоків
у системі
водопостачання,
так і
als
auch bei
heizungsseitigen
Undichtigkeiу випадку
витоку на стороні
ten
und Undichtigkeiten
z. B. imопалення.
Dach. So
Це запобігає пошкодженню будівлі,
werden Schäden am Bauwerk und an der
меблів та іншого оснащення. У великих
Haustechnik verhindert. In großen Gebäuбудівлях повідомлення про помилку
den ist die direkte Weiterleitung der Störможна переслати безпосередньо до
meldung
an
die
Gebäudeleittechnik
(GLT)
системи управління будівлею (BMS).
möglich.
Der
externe
Taster
(2)
ermöglicht
Зовнішня кнопка (2) дозволяє
die
Nutzung des Leckagesicherheitsventils
використовувати
запірний клапан
als
с иWartungsabsperrung.
стеми антизатоплення для
відключення під час технічного
обслуговування теплопункту.

Flexible
Гнучкий Raumüberwachung
моніторинг приміщень
Використання
таймеру
пралень
Anwendungsfall
Waschsalon
mitдля
Timer-Überwachung

Після закриття пральні трудопроводи
Nach Ladenschluss werden automatisch
водопостачання пральних машин
die
Trinkwasserleitungen
zu den Waschавтоматично
закриваються.Таким
automaten
geschlossen.безпека
Havarienтаwerden
чином гарантується
захист
від затоплення.
vermieden.
Sicher und zuverlässig.

Leckageschutz

Використання
зливу води
з метою дотримання гігієнічних норм
Die Möglichkeiten:для
Kontrollierter
Wasseraustausch
Підтримання
гігієни
водопроводів
Hygiene aufrecht
erhalten
УGerade
будинках,
які використовуються
in Gebäuden,
die nur saisonal geлише
сезонно,
обов'язково
потрібно
nutzt werden,
ist es
zwingend erforderlich,
підтримувати
регулярну
циркуляцію
в
den bestimmungsgemäßen Betrieb im
системі
водопроводу.
Цього
можна
Trinkwassersystem aufrecht zu erhalten.
досягти за допомогою системи захисту
Mit dem KEMPER Leckage-Sicherheitssysвід витоків KEMPER. Гігієна
tem ist dies realisierbar. Die Trinkwasserhyводопровідної води підтримується за
giene wird durch kontrollierten Wasserausдопомогою контрольованого
tausch
aufrecht
erhalten.
Desweiteren
wird
водообміну. Крім того, регулярний
durch regelmäßigen
Wasseraustausch
die
обмін
води дозволяє
запобігти
mikrobiologisch
initiierte Korrosion
(MIC),
розвитку
мікробіологічної
корозії (MIC)
vermieden
(Schadensursache
bei Kupferщо
є причиною
пошкодження
в
rohrsystemen).
системах
мідних трубопроводів.

Figur 620

Hygiene
Sicherheit
Trinkwasser
Гігієна
та und
безпека
питної im
води
Apparate
Пристрої

A
M

z.Індивідуальний
B. Einzelentnahmestelle
пункт гігієнічного зливу

2.OG

M

1.OG
Система
захисту від витоків KEMPER і
KEMPER
Leckage-Sicherheitssystem
und
KHS-Freier
Auslauf
KHS
патрубок
для зливу

M

Speicher-,
Б а к и дFeuerlöschbehälter,
ля зберігання, пожежний
Regenwassernutzung
etc.
резервуар, використання
дощової води
тощо.

EG

M

TWK

KG

Wasseraustausch
beiвикористовуваних
endständigen oder секціях
selten genutzten
Leitungsabschnitten
Злив
води в рідко
чи ділянках
трубопроводів
durch
gezielten Einsatz
des KEMPER
Leckage-Sicherheitssystems
Verbindung
за
допомогою
використання
системи
безпеки від витоку inKEMPER,
в
комплекті
з патрубком
mit KHS-Freier
Auslauf. вільного зливу KHS.

Empfehlung:
Рекомендація:
Вода,
що зливається,
Das
anfallende
Wasser soll повинна
in einem
збиратися в резервуар
(наприклад,
Speicherbehälter
aufgefangen
werden
для
системи
збору
дощової
води,
(z. B. Regenwassernutzungsanlage, Bewäsсистеми зрошування тощо).
serung von Außenanlagen etc.).
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Die Möglichkeiten
im Überblick
Огляд
можливостей
11)) Система
захисту від витоків
Leckage-Überwachung

3

KHS-VAV
1 Клапан
KHS-VAV mit
Stellantriebз приводом
(максимум
10 штук)
(bis max. 10доStück)
датчиків mit
води
з 2 -ма
2 Макс.
max. 5050
Wasserfühler
bis zu
можливими
лініями (je
виявлення
2 möglichen Meldelinien
max.
(максимум 25 датчиків води на лінію)
25 Wasserfühler pro Meldelinie)
витоків KEMPER
3 Контролер
KEMPER Leckage-Steuerung
4 Пересилання
Weiterleitung derповідомлення
Alarmmeldung про
аварію
до системи управління
z. B. aus Hausanschlussraum
oder Dachбудинком
(BMS)
zentrale mit
TW-Erwärmung an GLT

4

1

2

1

2

1

22)) Захист
будівлі
за допомогою
Absicherung
eines
Gebäudes
часового
програмування
mittels Timerprogramm

2

Часова програма дозволяє
Das Timerprogramm ermöglicht ein auавтоматично захистити будівлю у
tomatisches
Absichern
des
Gebäudes
bei
разі тривалої відсутності або під час
längerer Abwesenheit
oderвстановлення
bei Verlassen.
від’їзду.
Є можливість
Es besteht
die Einstellmöglichkeit
von та
16
16-ти
інтервалів
відключення
вмикання
води.
Wasserabsperrund Öffnungszeitpunkten.

1

KHS-VAV
1 Клапан
KHS-VAV mit
Stellantriebз приводом
(максимум
10 штук)
(bis max. 10доStück)
2 Контролер
KEMPER Leckage-Steuerung
витоків KEMPER

1

1

3
за часом злив in
3)) Контрольований
Zeitgesteuerter Wasseraustausch
води
системі водопостачання
einemвTrinkwassersystem

3

Програма
санітарного
зливу einen
дозволяє
Das
Spülprogramm
ermöglicht
auа в т о м а т иWasseraustausch
ч н и й в о д о о бinм іnicht
н в
tomatischen
трубопроводах, які тривалий час не
bestimmungsgemäß genutzten Trinkwasвикористовуються за призначенням. Є
serleitungen.
Es
besteht
die
Einstellmögможливість встановити 16 інтервалів
lichkeit
von 16Можливість
Spülintervallen.
Die Anпромивання.
підключення
schlussmöglichkeit
Freien Auslauf
патрубку зливуeines
з моніторингом
переливу
дозволяє клапану
KHS-VAV
mit
Überlaufüberwachung
ermöglicht
das
автоматичноSchließen
закриватися
в разі
automatische
des KHS-VAVзворотного потоку. У той же час
Ventils bei Rückstau. Gleichzeitig wird ein
контролер системи подає оптичний та
optisches
und akustisches
Warnsignal von
акустичний
попереджувальний
der
Leckagesteuerung abgegeben.
сигнал.
KHS-VAV-plus
1 KHS-VAV
KHS-VAV mitабо
Stellantrieb
oder KHS- із
пружинним зворотним приводом
VAV-plus mit Federrückzug-Stellantrieb
2 Злив
KHS-Freier
mit
KHS Auslauf
з моніторингом
переливу
Überlaufüberwachung

4

1
2

3
4

Контролер
витоків KEMPER
KEMPER Leckage-Steuerung

Weiterleitung
Störmeldung
an die GLT
Лінія
передачіeiner
повідомлення
в систему
BMS
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Проблема
Das Problem
Nicht selten відключення
ist die Absperrtechnik
in Zwischendecken
oder in
Технологія
не рідко
використовується
в
großer Höhe,
z. B. in Fabrikhallen,
ist sie nur schwer
випадках
застосування
підвіснихinstalliert.
стель абоSoпрокладанні
труб
на
висоті,
у виробничих
приміщеннях.
У
zuвеликій
erreichen.
Im Fallнаприклад,
einer Leckage
strömt das Wasser
über einen
випадках
аварійноїaus,
ситуації,
за відсутності
системи
längeren Zeitraum
ohne dass
reagiert werden
kann. захисту
від протікання, не має можливості відреагувати швидко і
тому
вода витікає
протягом
більш
періоду
часу.
Ein besonderes
sensibles
Thema
sindтривалого
verschlossene
Räume.
Wenn
Замкнені
особливоwertvolle
чутлива
Коли
es zu einer приміщення
Havarie kommt,- verstreicht
Zeit,тема.
bis man
sich
трапляється
аварія,
може
пройти
багато
часу,
перш
ніж
ви
Zutritt verschaffen kann. Bei solchen Anwendungsfällen ist der Einзможете отримати доступ до таких кімнат. У таких випадках
satz von motorischen Absperrventilen zu bevorzugen.
можна використовувати запірні клапани з приводом та
кнопкою ручного управління, яка встановлюється за
межами приміщення.

Відключення
KHS-VAV-plus
в приміщенні
замкненими
дверима
Absperrung
des KHS-VAV-plus
bei verschlossener
Türізmittels
Schlüsseltaster.
за допомогою клавішного вимикача.

Figur 620

Absperren über
Вимкнення
черезGebäudeleittechnik
систему управління будівлею
Рішення
Die Lösung
Забезпечення
завдяки
системі
Sicherheit durchбезпеки
manuelle
oder automaрtische
у ч н Absperreinrichtungen
о г о а б о а в т о м von
а т иKEMPER.
чного
відключення
Kemper.
Beim Verlassenвідdes
Gebäudes, des Hauses,

(1)

(2)

(3)

ПриWohnung
відсутності
людей
будинку,
запірнихProgrammierte
клапанів системи
der
etc. wird
manuellв über
einen Робота
risch geschlossen.
Serviceквартирі чи oder
офісі,automatisch
клапан KHS-VAV
може бути
Schlüsseltaster
über die антипотопу
intervalle garantieren
dieзапрограмована,
Funktion der moзакривається вручну
за допомогою
часовогоVollstromabsperrventile.
графіку.
Gebäudeleittechnik
das KHS-VAV
moto- згідно
torbetriebenen
вимикача або автоматично через
систему управління будівлею.

(4)

(5)

(1)
GLT

(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1) WC/Küche
Санвузол
/ кухня EG
Офіс (2) Verwaltung
(3) Produktion
1
Виробниче
приміщення
(4)
Produktion
2
Серверна
(5) Lager
Підвал
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Продукти
Das Produkt
KEMPER Leckage-Sicherheitssystem
Система
захисту від затоплення Kemper

Оптимально
Gezielt
straff підібраний
gehaltenes асортимент
Programm

Артикул
Figur-Nr.

Компоненти для
завдань
Komponenten
für найскладніших
schwierigste Aufgabenstellungen

Armaturen
allen
erforderlichen
Zulassungen
Елементи зmit
усіма
необхідними
погодженнями

Номінальний
Nennweite розмір

з приводом
VAV
mit
VAV mit Stellantrieb
(напруга живлення
(Speisespannung
230 230
V AC)В)

620 00 015
620 00 020
620 00 025
620 00 032

DN 15, AG (G) 3/4“
DN 20, AG (G) 1“
DN 25, AG (G) 1 1/4“
DN 32, AG (G) 1 1/2“

з приводом
VAV з пружинним зворотним приводом
mit
VAV mit Federrückzug-Stellantrieb
(напруга живлення
(Speisespannung
230 230
V AC)В)

620 01 015
620 01 020
620 01 025
620 01 032

DN 15, AG (G) 3/4“
DN 20, AG (G) 1“
DN 25, AG (G) 1 1/4“
DN 32, AG (G) 1 1/2“

bestehend
aus einer
Leckage-Steuerung
integrierter із
Складається
з контролера
системиmit
антипотопу
Zeitschaltuhr
Vollstromabsperrventil
Stellantriebіз
вбудованимundтаймером,
запірним mit
клапаном
приводом
230 ВWasserfühler
та датчиком води
230
V und einem

KHS-VAV-Vollstromabsperrventil
Повнопрохідний
запірний клапан KHS-VAV
mit
Stellantrieb
з
приводом

KHS-VAV-plus-Vollstromabsperrventil
Повнопрохідний запірний клапан KHS-VAV
mit
Federrückzug-Stellantrieb
з пружинним
зворотним приводом

Артикул
Figur-Nr.

Артикул
Figur-Nr.
686 05 015
686 05 020
686 05 025
686 05 032

686 04 015
686 04 020
686 04 025
686 04 032

Номінальний розмір
Nennweite
DN 15, AG (G) 3/4"
DN 20, AG (G) 1"
DN 25, AG (G) 1 1/4"
DN 32, AG (G) 1 1/2"

Злив
KHS зAuslauf
моніторингом
переливу
KHS-Freier
mit Überlaufüberwachung

DN 20, DN 25, DN 32
Артикул
Figur-Nr.
688 00 020
688 00 025
688 00 032

Номінальний
Nennweite розмір

DN 20, IG (Rp) 3/4"
DN 25, IG (Rp) 1"
DN 32, IG (Rp) 1 1/4"

Номінальний
Nennweite розмір

DN 15, AG (G) 3/4"
DN 20, AG (G) 1"
DN 25, AG (G) 1 1/4"
DN 32, AG (G) 1 1/2"

Wasserfühler
2 m Anschlusskabel
Датчик води mit
з кабелем
2м
Артикул
Figur-Nr.
620 00 001

2 m Kabellänge

Безпечне
виявлення
допомогою
датчика
з негайним
відключенням
водопроводу
Sichere
Erfassung
einerвитоку
Leckageзаmittels
Wasserfühler
mitводи
sofortiger
Absperrung
des Trinkwassersystems
Компактне рішення
, що легко інтегрується
у різних
типах будівель,
в уund
існуючих
Platzsparende,
leicht nachrüstbare
Lösung für alle
Gebäudearten
in Bestand
Neubauта нових будівлях

DVGW-zugelassenes
Vollstromabsperrventil
Druckschlag
bei Schließen/Öffnen
nach DIN EN відповідно
13828
Затверджений DVGW
запірний клапан з ohne
запобіганням
гідравлічного
удару / відкривання
до DIN EN 13828
Timerprogramme
eineавтоматичну
automatischeбезпеку
Absicherung
bei виходу
Verlassenз будівлі
des Gebäudes
oder längerer
Abwesenheit
Часові програмиermöglichen
забезпечують
під час
або тривалої
відсутності
Akustische
visuelle Alarmmeldung
anпро
der аварійну
Leckage-Steuerung
Leckage
Акустичнеund
та візуальне
повідомлення
ситуаіцю,meldet
пов’язану
з затопленням
Можлива передача
сигналу
про
витік до системи(GLT)
управління
Weiterleitung
des Alarms
an eine
Gebäudeleittechnik
möglichбудівлею (BMS)

Gebr.
Kemper GmbH
+ Co.
KG
Tel. ++49
61 - 8 91 - 0
ТОВ «САХАРА»
офіційний
представник
Kemper GmbH
Co в27
Україні
Metallwerke
Fax+38+49
27 06
6139- 8⎜91 - 1 75
м. Київ 04080 ⎜ вул. Новокостянтинівська, 1-В ⎜ тел.:
044 425
info@sahara.com.ua
⎜ www.sahara.com.ua
Harkortstraße
5 · D-57462
Olpe
info@kemper-olpe.de

www.kemper-olpe.de
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Vermeidung
von mikrobiologisch
initiierter
durch regelmäßigen
Уникнення мікробіологічної
корозії
(MIC)Korrosion
шляхом (MIC)
регулярного
зливу води Wasserwechsel
(підтримка регулярного
водорозбору)
(Aufrechterhaltung
des bestimmungsgemäßen
Betriebes)

