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Защита срещу замърсяване на питейната вода във 

водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства 

за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

Този стандарт третира начините, използвани за предотвратяване на замърсяването

на питейната вода в сградите и основните изисквания към защитните устройства

срещу замърсяване при обратен поток.

Изискванията за спазване на хигиената на този стандарт се прилагат за всички

стандарти за системи или прибори, свързани с водоснабдителната система за

питейно-битови нужди. Този стандарт определя минималните изисквания към

стандартите за продукти на защитните устройства.

Стандартите за продукти се използват в подробните спецификации. При отсъствие

на стандарт за продукт, този стандарт се използва за справка при съставяне на

спецификация за вече разработени продукти.

9/30/2020



КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФЛУИДИТЕ

Вирусно замърсен флуид, вреден за човешкото здраве

Токсичен или радиоактивен флуид, вреден за човешкото 
здраве

Флуид, потенциално опасен за човешкото здраве, ако се 
консумира редовно, в големи количества

Флуид, който не е вреден за човешкото здраве, ако се 
консумира от време на време, в малко количество

Питейна вода, доставяна от обществената 
водоразпределителна мрежа за санитарни или хранителни цели



Категория 1:

Вода, която се използва за консумация от човека и идва директно от система за 

разпределение на питейна вода.

Категория 2:

Течност, която не представлява опасност за човешкото здраве, съгласно 1, чието качество 

може да претърпяло промяна във вкуса, мириса, цвета или температурата.

Категория 3:

Течност, представляваща известна опасност за здравето на човека поради наличието на едно 

или повече вредни вещества.

Категория 4:

Течност, представляваща опасност за човешкото здраве поради наличието на едно или повече 

„токсични“ или „много токсични“ вещества или едно или повече радиоактивни, мутагенни или 

канцерогенни вещества.

Категория 5:

Течност, представляваща опасност за човешкото здраве поради наличието на 

микробиологични или вирусни елементи.

БДС EN 1717:2001
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Референтна система за сертифициране NF – Против замърсяване на питейно-

битови инсталации

Тази референтна система за сертифициране в момента се прилага за защитни

устройства, използвани във водопроводни инсталации за предотвратяване на 

замърсяване от обратен поток.

Сертифицирането е признаване от трета страна на съответствието на 

характеристиките, показващи добавената стойност на продукта. Сертифицираните

характеристики на приложението NF - Против замърсяване на водовопроводни

инсталации са следните:

а) За въздушно празно място/междина/ AA, AB, AC, AF и AG: 

Постоянна и вертикална въздушна междина между най-ниската точка на 

захранващия отвор и критичното ниво в съда.

б) За въздушно празно място/междина/ AD:

Постоянна и хоризонтална въздушна междина между захранващия отвор

нагоре/срещу течението/ и входящия отвор надолу/по течението/на устройството.

9/30/2020
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в) За въздушно празно място/междина/АЕ:

Постоянна и вертикална въздушна междина между най-ниската точка на 

захранващия отвор и критичното ниво в съда. Тези устройства гарантират 

запазването на първоначалното качество на водата, предназначена за консумация от 

човека.

г) За предпазители за обратен поток тип BA

• Разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar. 

• Отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между 

горната зона и междинната зона е под 140 mbar. 

• Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и 

непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението.

д) За предпазители за обратен поток тип САа

• Отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между 

горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението.
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е) За предпазители за обратен поток тип САb

• Отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между 

горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението. Този 

предпазител за обратен поток е предназначен да бъде монтиран само на устройството 

за пълнене на интегрирана отоплителна система с бойлер.

ж) За DA анти-вакуумни клапани и DB и DC тръбни прекъсвачи с атмосферен отвор

• Обезвъздушаване към атмосферата на тръбата надолу по течението, когато налягането 

нагоре срещу течението е нула или веригата нагоре срещу течението е под отрицателно 

налягане.

з) За обратни клапи тип ЕА и ЕС (резбови или фланшови)

• Преминаване на флуида в нормалната посока на потока и непропускливост при ниско 

или високо налягане в обратна посока. 

• Тези обратни клапи са управляеми, а някои от тях са взаимозаменяеми. Фланшовите 

обратни клапи също имат ревизионни отвори (*).
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и) За обратни клапи тип ЕВ и ED (с или без корпус)

• Преминаване на флуида в нормалната посока на потока и непропускливост при 

ниско или високо налягане в обратна посока. 

• Тези обратни клапи не се управляват. Някои от тях са взаимозаменяеми.

й) За HA предпазител за обратен поток на маркуча

• Прекъсване на потока и обезвъздушаване към атмосферата на тръбата надолу по 

течението, когато налягането нагоре срещу течението е нула или веригата нагоре 

срещу течението е под отрицателно налягане.

к) За HB и HD анти-вакуумни клапи на маркуча

• Обезвъздушаване към атмосферата на тръбата надолу по течението и блокиране 

на захранващата тръба, ако веригата нагоре срещу течението е под отрицателно 

налягане.
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л) За автоматични отклонители HC 

• Предотвратяване на обратен поток чрез обезвъздушаване в атмосферата чрез 

автоматично връщане в положение „изход за баня“, ако потокът е прекъснат или 

веригата срещу течението е под отрицателно налягане.

м) За отводнителни кранове против замърсяване (*):

• Комбинация от отвеждащ кран и устройство против замърсяване след крана.

н) За тестващите устройства: 

• Тест на място, за да се провери дали защитните устройства функционират 

правилно.

о) За източване на въздушни прекъсвания (*): 

• Постоянна и вертикална въздушна междина между най-ниската точка на 

устройството или инсталационния дренаж и най-горната точка на устройството, 

събиращо тази вода.

(*): Допълнителни характеристики към продуктовите стандарти.
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УПОТРЕБА НА ВОДАТА

Индустрия

Селско 
стопанство

Домакински 
нужди

УПОТРЕБА НА 
ВОДА



ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

ЧАСТНИ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ 
МРЕЖИ

ОБЩЕСТВЕНИ МРЕЖИ ЗА ПИТЕЙНА 
ВОДА

МРЕЖА T1 :

Санитарни или хранителни 
цели

Минимална 
необходима защита 

след водомера

МРЕЖА T2 :

Технически цели, свободно 
време

МРЕЖА T3 :

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ

Система за защита 
в началото на 

мрежите



Индивидуални 
жилища

Колективни 
жилища

Селско стопанство

Индустрия

СЛОЖНОСТТА

НА ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ



ОБРАТЕН ПОТОК

СВРЪХНАЛЯГАНЕ

ОБРАТЕН СИФОНАЖ

Обратен поток се създава от две независими явления, които могат да 
се случат и едновременно .

Обратен поток възниква, когато обичайната посока на 
водоразпределителната мрежа се обърне.



ОБРАТЕН ПОТОК



ЗАЩИТНИТЕ УСТРОЙСТВА

BA

CA

HA - HD

DA

EA



SOCLA SAS, WATTS

Обратни клапи

Предпазители за обратен

поток

Автоматични контролни 

вентили

Регулатори на налягане 

Бътерфлай клапи

Ръчно & Електрическо 

задвижване



Сграда 23 000m²
Площ 85 000m²

Обратни клапи, предпазители за обратен поток, 

автоматични контролни вентили, регулатори на налягане

Логистичен център

Механична обработка и епоксидно прахово покритие

Асемблиране & 

тестване



ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА

Семейство Тип EN1717 

защитна 

единица

Защитна единица: графичен 

символ

Принцип на 

проектиране

BA  Предпазител за обратен поток с контролирана зона за 
понижено налягане 

CA  Предпазител за обратен поток с различни неконтролируеми 
зони на налягане



Предпазител за обратен поток с намалена 
неконтролируема зона на налягане

•Компактен

•Отлични експлоатационни качества

•Конкурентен

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА: TИП CA



Предпазител за обратен поток с 
контролируеми зони с понижено налягане

• Високо надежден

•Максимална достъпност

•Висококачествени материали

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА: ТИП BA



Статично състояние, без консумация

Двете обратни клапи са затворени. Налягането в 

междинната камера остава с 50 kPa по-ниско от 

налягането на входа, поддържайки предпазния 

клапан затворен.

Налягане, поток

Първата и втората обратни клапи са отворени. 

Налягането на водния цикъл по течението 

нагоре от предпазния клапан го държи 

затворен. Налягането в междинната камера е 

поне 50 kPa по-ниско от налягането на входа.

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА: ТИП BA



Обратен сифонаж, междинна зона на източване

Когато налягането на водния цикъл спадне, двете 

обратни клапи са затворени. Предпазният клапан 

се отваря и водата от междинната камера се 

източва през изхода за вода. Това създава 

атмосферно „прекъсване“ между водния цикъл и 

замърсената вода или такава с неясно качество на 

изхода на устройството.

Обратно налягане

• Втората обратна клапа е непропусклива: няма 

източване.

• Втората обратна клапа е запушена от 

замърсяване: предпазният клапан ще се отвори 

и ще източи количество вода, така че налягането 

в междинната камера да остане по-ниско от 

налягането на водния цикъл.

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА: ТИП BA



ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА: ТИП BA

Правилната инсталация изисква:

•Срещу течението: Спирателен кран с РЧК и филтър

•По течението: спирателен кран

отходна 
тръба

канал

Подаване на вода Вътрешно разпределение

Таван, покрив, греда

Земя, етаж, под

0,50 минимум

Space

20 мм

Препоръчителна инсталация



BABM
BA 4760

BABM CD

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА: ТИП BA

Обхват



Благодаря за вниманието Ви!


