
WABACK®

Selv om vi ikke selv har været udsat for det, er det noget, vi 
kender til. Vi har alle læst om hjem, der bliver oversvømmet af 
kloakvand. Vi kan føle den lidelse, som familien gennemgår.  
Vi kan endda forestille os lugten, selv om vi ikke ønsker det.

Da Mats Persson designede den oprindelige WaBack, var 
hans tanker hos de familier, som han havde mødt, og som 
havde lidt i forbindelse med overbelastede kloakker, der 
oversvømmede deres hjem.

Det var Mats hensigt, at give familierne fred i sindet ved 
at holde tingene tørre. Så sidst i 1980’erne efter en lang 
udviklingsperiode lancerede Mats WaBack på det svenske 
marked. Siden da er WaBack blevet installeret i mange lande 
og beskytter tusinder af hjem og familier.

• Nem alt-i-en installation  
• Enestående konstruktionsmaterialer
• Fuldstændig åben for strømning ved normal drift
• Lav livscyklusomkostning

• Ingen bevægelige dele - praktisk talt vedligeholdelsesfri  
•  Stopper tilbageløb effektivt selv ved lave 
strømningshændelser

• Fred i sindet - stop oversvømmelse på en effektiv måde

Vores WaBack er designet til brug i meget forurenet 
vand og kan derfor bruges til anvendelser med 
både kloakvand og overfladevand. Ved design af 
WaBack valgte vi at have et fuldstændig åbent 
strømningsområde for at sikre, at der ikke opstår 
blokeringer. 

Erfaring har ført til videreudvikling af WaBack. Vores 
teknikere har finjusteret mekanismen for at sikre årtiers 
brug med lav vedligeholdelsesbeskyttelse. Med en 
valgfri alarm sikrer vi, at husejere altid bliver informeret 
om, at deres hjem er beskyttet med WaBack. Den 
valgfrie alarm fås som enten trådløs eller med ledning 
for at passe til enhver installation. 

WaBack er en alt-i-en installation med et kammer 
til eftersynsformål og en indbygget automatisk 
kontraventil. Alt sammen designet til at holde hjem og 
ejendomme sikre og tørre.

FORDELENE VED WABACK®

ANVENDELSER - SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND

WABACK® KONTRAVENTIL



Model - WaBack Mini Tilslutnings 
diameter [mm]

WB110-MINI      110

www.wapro.com

VED BESKYTTELSE AF MENNESKER OG EJENDOM

WaBack er designet til at give ejere af aktiver og ejendom fred i sindet. Ganske enkelt den 
mest driftssikre kontraventil i høj kvalitet på markedet.

LANDBRUG
• Lang driftslevetid og lav livscyklusomkostning 

med materialer af høj kvalitet 
• Beskyttelse af landbrugsområder mod 

oversvømmelse og beskyttelse af vigtige 
fødevareaktiver

INDUSTRI
• Nem installation
• Fuldstændig beskyttelse
• Perfekt for mindre end optimalt fald på led-

ninger 
• Kontrolventil og kammer i et hjælper dig med 

at holde dit budget

BEBOELSE
• Lavere infrastrukturomkostninger
• Fred i sindet i vished om, at pakningen er 

100% tæt
• Lav livscyklusomkostning
• Perfekt til kloakanvendelser i enkelte eller 

flere hjem
• Hurtig og nem installation

MODELLER TIL RÅDIGHED
Model - WaBack Standard Tilslutnings 

diameter [mm]
Stigerør [mm]

WB110-600 110 Ø 600

WB160-600 160 Ø 600

WB200-600 200 Ø 600

WB315-800 315 Ø 600

Model - WaBack Access Tilslutnings 
diameter [mm]

Stigerør 
[mm]

WA110-425-1 110 Ø 425

Kammeret i WaAccess giver dig fred i sindet. Efter installation sikrer WaAccess-kammeret 
fuldstændig beskyttelse mod tilbageløb i kloakken eller et kombineret kloaknet. Et 
genialt produkt beskytter din kælder eller ejendom mod oversvømmelse forårsaget af en 
overbelastning eller for meget tryk i kloakanlægget.

• Nem adgang fra terrænhøjde
• Nem at efterse. Løft blot dækslet til mandehullet, og træk WaBack-modulet op
• Leveret komplet - eftersynskammer og kontraventil i en enhed

WABACK® FORINSTALLERET I ET ADGANGSKAMMER


