
WABACK®

Även om vi inte har upplevt det själva så kan vi ändå relatera 
till det. Vi har alla läst om hem som fylls med avloppsvatten. 
Vi känner medlidande för vad de drabbade går igenom och 
vi kan till och med föreställa oss lukten, även om vi inte vill.

När Mats Persson ursprungligen designade WaBack var 
hans tankar med de familjer som drabbats av överbelastade 
avlopp och översvämningar i sina hem.

Mats ville ge trygghet till familjerna genom att hålla deras 
bostäder torra. Så i slutet av 1980-talet, efter att ha arbetat 
med utvecklingen länge, lanserades WaBack på marknaden 
i Sverige. Sedan dess har WaBack installerats i många länder 
och skyddar tusentals hem och familjer.

• Enkel installation - ”allt-i-ett” 
• Tillverkad av noggrant utvalt material
• Helt öppen för flöde vid normal drift - bygger inte upp 

vatten uppströms

• Låg livscykelkostnad
• Få rörliga delar - nästintill underhållsfri
• Stoppar tillbakaflöde effektivt även vid låga flöden
• Sinnesro - stoppar effektivt översvämningen

WaBack är avsedd att användas i kraftigt förorenat 
vatten och kan därför användas i både avlopp- och 
dagvattensystem. Vid utformningen av WaBack valde 
vi att ha en helt öppen flödesarea för att säkerställa att 
blockeringar inte inträffar.

Våra erfarenhet har lett till vidareutveckling av WaBack. 
Våra ingenjörer har finjusterat mekanismen för att säkra 
årtionden av skydd med lågt underhåll. Det finns även 
ett larm (valfritt) som informerar husägaren om, när 
WaBack skyddar dem från översvämningar.

WaBack är en ”allt-i-ett”-installation som fungerar både 
som inspektionsbrunn och som automatisk backventil. 
Helt utformad för att hålla våra hem säkra och torra.

FÖRDELARNA MED WABACK®

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - AVLOPP & DAGVATTEN

WABACK® BACKVENTIL



   

Modell - WaBack Mini Dämningsnivå 
[mm]

Anslutningsdia-
meter/DN [mm]

WB110-MINI      100 110

www.wapro.com

SKYDDAR MÄNNISKOR OCH EGENDOM

Den mest pålitliga, högkvalitativa backventilen på marknaden. WaBack är framtagen för att 
ge egendoms- och fastighetsägare sinnesro.

JORDBRUK
• Kvalitetsmaterial ger lång livscykel och låg 

driftskostnad
• Skyddar jordbruksmark från översvämning - 

skydda väsentliga livsmedelstillgångar
• Passar bra på ledningar med svag lutning

INDUSTRI
• Enkel installation
• Komplett skydd
• Perfekta valet då fallet på rörledningarna inte är 

det optimala 
• Backventil och inspektionsbrunn i ett, hjälper 

dig att klara budget

BOSTÄDER
• Lägre infrastrukturkostnader
• Sinnesro - med vetskapen om att den är  

100% tät
• Låg livscykelkostnad
• Perfekt för användning i avloppsnät för  

enskilda- eller flertalet bostäder
• Snabb och enkel installation

TILLGÄNGLIGA MODELLER
Modell - WaBack Standard Dämningsnivå 

[mm]
Anslutningsdia-
meter/DN [mm]

Stigarrör 
[mm]

WB110-600 100 110 Ø 600

WB160-600 145 160 Ø 600

WB200-600 150 200 Ø 600

WB315-800 340 315 Ø 600

Modell - WaBack Access Dämningsnivå 
[mm]

Anslutningsdia-
meter/DN [mm]

Stigarrör 
[mm]

WA110-425-1 100 110 Ø 425

En WaAccess-brunn ger dig lugn och ro. 
Väl installerad erbjuder WaAccess-brunnen fullständigt skydd mot tillbakaflöde i din 
avlopps- eller dagvattenledning. En genial produkt som skyddar din källare och egen-
dom från översvämningar som orsakas av överbelastning i avloppssystemet.

• Lätt åtkomst från marknivå
• Enkel tillsyn/inspektion. Lyft bara på brunnslocket och dra upp modulen.
• Levereras komplett – spolbrunn och backventil i ett.

WABACK FÖRINSTALLERAD I EN ACCESS-BRUNN


