
   

 

Godkendelse 
VA 1.57/19954 

 

  Udstedt: 2018.01.31 
Gyldig til: 2020.10.01 

 

             Opfylder kravene i BR 18 

 

 

GODKENDELSESINDEHAVER: 

Agrometer A/S, Danmark 
Fælledvej 10 
DK-7200 Grindsted 
Telefon: +45 76 72 13 00 
Telefax: +45 76 72 13 98 
Internet: www.agrometer.dk 

 

Tilbagestrømningssikring med ikke-cirkulært overløb (frit) 

AGM 
type 80/4 med variabel beholdervolumen 
 

 

FABRIKAT: 

Agrometer A/S, Danmark 
 
MÆRKNING: 

 Fabrikantmærke: Agrometer A/S 

 Type 

 Serienummer 

 Vægt 

 Produktionsdato 

 Godkendelsesnummer 

 Godkendelsesmærke:  
 
KVALITETSKONTROL: 

Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus. 
 

 

 

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav 
om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. 
 
Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets  
§ 417 er opfyldt. 
 
BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 

På tilgangssiden til tilbagestrømningssikringen skal monteres en afspærringsventil. 
 
Vandtilgangen skal være koldt vand og overløb skal føres til gulvafløb. 
 
Tilbagestrømningssikringen kan anvendes, hvor DS 439, Norm for 
vandinstallationer eller VA-godkendelser af apparater eller maskiner kræver sikring 
med luftgab. 
 
Tilbagestrømningssikringen monteres på tilgangsledningen til det apparat eller den 
maskine, hvorfra tilbagestrømning kan ske samt i henhold til installationskravene i 
DS/EN 1717 samt Rørcenteranvisning 015. 
 
Tilbagestrømningssikringen monteres i henhold til godkendelsesindehaverens 
anvisninger.  
 
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 

Tilbageløbssikringen er udført som en komplet enhed, bestående af en 
tilbageløbssikringsunit med svømmerventil, pumpe, pressostat og styreenhed samt 
beholder med variabel volumen og niveauføler for vandregulering til beholderen 
 
Der er et luftgab på 54 mm mellem svømmeventilens indløb og max. vandhøjde i 
beholderen. 
 
Vandtilførelsen til cisternen reguleres af en svømmerventil, som er monteret på 
tilgangsledningen. 
 
Pressostaten styrer vandtrykket på afgangssiden. 
 
Beholdervolumen varierer fra 90 - 10000 l 
 
Anvendelsesområde: I henhold til DS/EN 1717:2002 

 
Sikringsmetode: AB 

 
Mediumkategori: 1, 2, 3, 4 og 5 
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