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Warto pamiętać o tym, już na etapie projekto-
wania instalacji w budynku. Niezbędne jest zapew-
nienie przepływu ścieków tylko w jedną stronę.  
W takim celu należy umieścić w odpowiednich miej-
scach zawór zwrotny, czyli zasuwę burzową. 
Urządzenie to zapewnia swobodne odprowadzenie 
ścieków z budynku i jednocześnie blokuje cofanie się 
ścieków i wody deszczowej w momencie spiętrzenia 
wody w kanalizacji.
Dodatkowo, urządzenie to chroni dom przed szczu-
rami i innymi gryzoniami, które mogą przedostać się 
do budynku przewodami kanalizacyjnymi oraz przed 
nieprzyjemnymi zapachami z instalacji kanalizacyj-
nej, zwłaszcza przy dłuższym jej nieużytkowaniu.

Budowa zasuwy burzowej

Zasuwy burzowe firmy Capricorn działają automa-
tycznie i nie wymagają zewnętrznego zasilania, czy 
jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika. Umoż-
liwiają swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spad-
kiem kanału kanalizacyjnego wody deszczowej. 
Skonstruowane są na zasadzie luźno zawieszonej 
w korpusie klapy, wyposażonej w precyzyjną uszczel-
kę. Klapa pozwala na swobodny przepływ ścieków 
z budynku do kanalizacji, ale jednocześnie podczas 
wystąpienia przepływu zwrotnego, woda dociska 

Sprawna instalacja kanalizacyjna to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu użytkowników budynku. Należy jednak pamiętać, 
że nawet krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu często powodują przeciążenie kanalizacji. Nadmiar wody, zamiast 
swobodnie spływać do kanału, cofa się i wlewa do pomieszczeń, powodując zalanie i zniszczenia. Szczególnie narażone 
na zalanie są pomieszczenia, które położone są najniżej w budynku. W domach są to najczęściej garaże, podpiwniczenia 
i kotłownie, jednak na zniszczenia narażone są również budynki jednokondygnacyjne, gdzie wszystkie pomieszczenia 
znajdują się praktycznie na poziomie gruntu i przez to są również zagrożone.

Zasuwy burzowe Capricorn
Ochrona budynków przed zalaniem

Zasuwa burzowa końcowa Zasuwa burzowa końcowa Zasuwa dwuklapowa Zasuwa jednoklapowa

Swobodny przepływ – ochrona przed cofką Zablokowana klapa Ochrona przed gryzoniami
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klapę do otworu korpusu i szczelnie ogranicza prze-
pływ w stronę budynku.
Zasuwy burzowe są wykonane z wysokiej jakości 
materiałów. Tworzywo sztuczne, z którego wyko-
nany jest korpus, klapa oraz pozostałe elementy są 
wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę ście-
ków oraz na środki chemiczne. 
Zasuwy burzowe Capricorn przystosowane są do 
montażu na poziomych odcinkach rurociągów  
w studzienkach kanalizacyjnych wewnątrz lub na 
zewnątrz budynków. Stanowią pewne zabezpie-

czenie przeciwzalewowe – chronią budynek przed 
zalaniem na skutek cofnięcia się wód deszczowych 
w kanalizacji, a także przed gryzoniami i przykry-
mi zapachami. 

Zasuwy burzowe końcowe

Zasuwy burzowe końcowe Capricorn montowane są 
na zakończeniach rurociągów w studzienkach zbior-
czych lub przy rowach melioracyjnych. Chronią przed 
cofaniem się wód deszczowych w kanalizacji oraz sku-
tecznie zabezpieczają instalacje przed przedostawa-
niem się szczurów do wnętrza budynku. Zasuwy bu-
rzowe Capricorn działają automatycznie, umożliwiając 
swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spadkiem ka-
nału kanalizacyjnego wody deszczowej. Zasuwy bu-
rzowe końcowe wyposażone są w osłonę ze stali nie-
rdzewnej chroniącą klapę i uszczelkę, a także 
zabezpieczoną osłonę dźwigni. Chronią one nie tylko 
przed gryzoniami, ale także przed warunkami atmos-
ferycznymi i środowiskowymi (np. nurt rzeki).

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl
www.capricorn.pl
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W ofercie firmy znajdują się zasuwy 
burzowe jednoklapowe typu I i typu  
IV oraz zasuwy dwuklapowe typu II  
z systemem Duo Protect, zapewniają-
cym podwójną ochronę dzięki dwóm 
automatycznie zamykającym się kla-
pom zabezpieczającym. Od niedawna 
dostępne są również w ofercie firmy 
zasuwy burzowe końcowe.Dane techniczne

Szeroka oferta rozmiarowa zasuw burzowych  
Capricorn, umożliwia ich montaż w sieciach i insta-
lacjach kanalizacyjnych o średnicach rur:
• zasuwy jednoklapowe: od Ø50 do Ø200
• zasuwy dwuklapowe: od Ø110 do Ø200
• zasuwy burzowe końcowe: Ø110 i Ø160

Parametry techniczne zasuw burzowych Capricorn:
• materiał: ABS
• klapy przeciwzalewowe wykonane ze stali nie-
rdzewnej
• przetestowane pod kątem bezpieczeństwa – speł-
niają normę PN-EN 13564

Mają certyfikowany przez TÜV Rheinland Znak 
Zgodności T+M!
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