
Beschermt tegen terugstromend water

ACO Terugstuwbeveiligingen



ACO Passavant

ACO. creating the future of drainage

ACO benadert afwateringsvraagstukken bij voorkeur vanuit een integrale ketenbenadering, waarbij 
optimale functionaliteit, milieu en duurzaamheid centraal staan. Hiervoor biedt ACO met haar Collect 
- Clean - Hold - Release systeemketen cruciale elementen voor een optimale afwatering. Met een 
sterke service ondersteunt ACO alle klantgroepen, van architect tot eindgebruiker volgens het Train - 
Design - Support - Care principe.

collect 
Opvangen van het water

ACO afwateringsgoten en 
putten vangen het water snel 
en efficiënt op en leiden dit 
verder de afwateringsketen 
in. Veiligheid en comfort 
voor de mensen, gebouwen 
en verkeer wordt hiermee 
gewaarborgd. Toegesneden 
op het toepassingsgebied 
biedt ACO systemen 
geschikt voor specifieke 
verkeersklassen, af te 
voeren debieten, beschik-
bare afvoermogelijkheden en 
vrijwel onbeperkte 
mogelijkheden voor een 
passende uitstraling.

clean
Behandeling van het 
water

Het verzamelde water met 
daarin verontreinigingen van 
diverse aard, wordt 
afhankelijk van de te 
verwachten vervuiling 
voorgezuiverd voordat dit 
mag worden geloosd op het 
rioolstelsel, oppervlakte
water of ingezet kan worden 
voor hergebruik. Het ACO 
afscheiderprogramma omvat 
vele mogelijkheden voor het 
afscheiden van lichte 
vloeistoffen, zoals olie, 
benzine en vet, (fijn)slib en 
zware metalen. Bijna al deze 
systemen zijn filterloos te 
leveren en kunnen worden 
voorzien van bypass 
voorzieningen.

hold
Bergen van het water

De af te voeren debieten zijn 
soms van dien aard - en de 
beschikbare afvoercapaciteit 
of lozingsvergunning 
dusdanig beperkt - dat het 
tijdelijk bergen/bufferen van 
het water noodzakelijk is. 
Dit onderdeel van de ACO 
systeemketen verbetert op 
een kostenefficiënte wijze de 
afvoer.

release
Lozen / pompen

De laatste stap is de 
interface tussen de ACO
systeemketen en de
daaropvolgende systemen of 
processen in de waterketen. 
ACO levert hiervoor 
infiltratiesystemen om het 
water af te geven aan de 
bodem, systemen voor vrije 
lozing op de riolering of 
oppervlaktewater met of 
zonder debietregeling en 
pompen om het water over 
grotere afstanden te 
transporteren of 
hoogteverschillen te 
overbruggen.
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Terugstuwbeveiliging

Terugstuwhoogte

De terugstuwhoogte is het hoogste niveau 
tot waar het afvalwater in een riolerings-
systeem stijgen kan. Alle afvoerpunten in 
een gebouw die onder dit niveau liggen 
zijn potentiële probleemgebieden in geval 
van terugstuwing. Normaliter wordt voor 
de terugstuwhoogte straatpeil +0,15 m 
aangehouden.

Inbouw van terugstuwbeveiligingen

Afvoerpunten die boven de terugstuw-
hoogte liggen mogen niet via een terug-
stuwbeveiliging (keerklep of opvoerpomp) 
aangesloten worden op de riolering. 
In dat geval zou namelijk bij terugstuwing 
(hoogwaterniveau in riolering) het afval-
water uit het gebouw via de lager gelegen 
afvoerpunten de lagere gebouwdelen laten 
overstromen. Daarom worden alle boven 
de terugstuwhoogte gelegen afvoeren na 
de terugstuwbeveiliging aangesloten. De 
standleiding zal zich in geval van terug-
stuwing tot maximaal de terugstuwhoogte 
vullen (wet van de communicerende vaten). 
De afvoerpunten in de lager gelegen 
gebouwdelen worden door de terugstuwbe-
veiliging beschermd.

Terugstuwing van afvalwater in gebouwen 
ontstaat zodra afvalwater niet optimaal in 
het openbare riool kan stromen. Riole-
ringssystemen kunnnen uit economische 
gronden nooit op de statistisch maximaal 
te verwachten regenwaterhoeveelheden 
worden gedimensioneerd. Steeds hogere 
regenintensiteit ten gevolge van de klimaat-
verandering, toename in bebouwd en/of 
verhard oppervlak dragen ook nog eens bij 
tot extra belasting van de riolering. 
Daarnaast staan achterstallig onderhoud, 
leidingbreuk, pompuitval, slijtage of verou-
dering van systemen de optimale werking 
van de riolering soms in de weg. Hierdoor 
dient reeds vooraf in de ontwerpfase met 
calamiteiten rekening gehouden te worden 
en dient een rioleringssysteem zo ontwor-
pen te worden dat de schade ten gevolge 
van calamiteiten zoveel mogelijk beperkt 
blijft. 

Verantwoordelijkheid

De huiseigenaar blijft verantwoordelijk 
voor bescherming van zijn eigendommen. 
Eventuele schade is niet te verhalen op 
de overheid. Ook verzekeringsmaatschap-
pijen kunnen claims afwijzen als zaken niet 
volgens de geldende normen, inclusief 
terugstuwbeveiliging, zijn aangebracht.

FOUT

GOED
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Wettelijk kader*

Nederlandse norm NEN 3215
Binnenriolering
Eisen en bepalingsmethoden

4.1.4. Hoogteligging van lozingstoestellen

Bij lozingstoestellen die lager zijn gelegen 
dan 150 mm boven straatpeil, moet het 
afvalwater van deze lozingstoestellen door 
een rioolwaterpomp op de huisaansluiting 
worden geloosd, tenzij voldaan wordt aan 
alle onderstaande criteria:
 Het huishoudelijk afvalwater onder 

 vrijverval kan worden geloosd
 In de separate grondleiding van deze 

 lozingstoestellen een terugstuw-
 beveiliging aanwezig is
 Bij lozing van fecaliënvrij afvalwater 

 de terugstuwbeveiliging ten minste 
 voldoet aan type 2 van de NEN-EN 
 13564-1
 Bij lozing van fecaliënhoudend afval-

 water de terugstuwbeveiliging ten 
 minste voldoet aan type 3 van de 
 NEN-EN 13564-1
 Uit een risicoinventarisatie blijkt dat 

 het niet kunnen afvoeren van afval-
 water gedurende terugstuwing vanuit 
 de huisaansluitleiding in de grondlei-
 ding en naar de lozingstoestellen, geen 
 hygiënische en gezondheidsbezwaren 
 opleveren

Wanneer wordt welk type terugstuwbeveiliging ingezet

Opmerking 
 Indien het lozingstoestel uitsluitend een
 vloerput betreft dan kan ook worden 
 volstaan met een terugstuwbeveiliging 
 die ten minste voldoet aan type 5 van 
 de NEN-EN 13564-1

* bron NEN 3215 2007

Vloerafvoerput in vrijliggende 
leiding

in vloer liggende 
leiding

fecaliënvrij regenwater fecaliënvrij        fecaliënhoudend

JUNIOR
type 4/5

TRIPLEX
type 0

TRIPLEX
type 1

TRIPLEX
type 2

QUATRIX
type 3F

QUATRIX
type 3F
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ACO JUNIOR® type 4/5 Kelderafvoerput met twee keerkleppen

De ACO JUNIOR kelderafvoerput met twee 
keerkleppen type 4/5 voldoet aan NEN 
3215. Deze kelderafvoerput is door de 
compacte bouwwijze zeer geschikt voor 
inbouw bij renovaties, waarbij bestaande 
afvoerpunten tegen terugstuwing beveiligd 
moeten worden. De ACO JUNIOR kelderaf-
voerput heeft twee keerkleppen waarvan 
één met vergrendeling. De ACO JUNIOR 
wordt in de vloer ingebouwd, waarbij het 
water zowel via het rooster kan instromen 
als via een in het werk aan te brengen zij-
inlaat . Hierop kunnen bijvoorbeeld 
afvoeren van douches, wastafels of 
wasmachines aangesloten worden.

In normale bedrijfsstand bewegen beide 
keerkleppen vrij onder druk van de water-
stroom. In geval van terugstuwing drukt 
het terugstromende water in de riolering 
de eerste klep dicht tegen de zitting en 
verhindert hiermee het terugstromen van 
water in het gebouw. De tweede klep dient 
als zekerheid om bij eventuele vervuiling 
van de eerste klep alsnog de afdichting 
te garanderen. De vergrendeling van de 
tweede klep dient als extra zekerheid en 
kan met de hand bediend worden. Zodra 
de vergrendeling is ingeschakeld kan er 
geen water meer afgevoerd worden. 

Kenmerken
 Compacte bouwwijze, bijzonder 

 geschikt voor renovaties
 Vuilemmer en keerklepunit kunnen 

 zonder gereedschap uit- en weer 
 ingebouwd worden
 Draaibaar bovendeel voor optimale 

 aanpassing aan tegelpatroon
 Ophoogelement voor verdiepte inbouw 

 beschikbaar

Artikelomschrijving Ø Artikel-Nr. Type 4/5

Kelder afvoerput junior met 
kunststof afdekking

110 2130.00.77

Kelder afvoerput junior met RVS 
afdekking

110 2130.00.87
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Artikelomschrijving Ø Artikel-Nr. Type 0 / 1

ACO Enkelvoudige 
terugstuwbeveiliging 
TRIPLEX, Type 0 

110 2110.00.00

125 2125.00.00

160 2150.00.00

ACO Enkelvoudige 
terugstuwbeveiliging 
TRIPLEX, Type 1 

110 2110.10.00

125 2125.10.00

160 2150.10.00

ACO TRIPLEX type 0 / type 1 enkelvoudige terugstuwbeveiliging 

De ACO TRIPLEX  type 0 / type 1 zijn beide 
beschikbaar voor vrijliggende leidingen. 
De ACO TRIPLEX is geschikt voor toepas-
singen met regenwater. 
In normale bedrijfsstand beweegt de keer-
klep vrij onder druk van de waterstroom en 
het afvalwater stroomt vrij het riool in. 
In geval van terugstuwing drukt het 
terugstromende water in de riolering de 
klep dicht tegen de zitting en verhindert 
hiermee terugstromend water in het 
gebouw. 

De ACO TRIPLEX type 1 heeft tevens een 
noodvergrendeling die in het deksel is 
geïntegreerd. Deze dient als extra zeker-
heid en kan met de hand bediend worden. 
Zodra de noodsluiting is ingeschakeld kan 
er geen water meer afgevoerd worden (b.v. 
vakantie of hoogwater). De ACO TRIPLEX 
type 0/type 1 voldoen niet aan NEN 3215.

Kenmerken
 Uit kunststof
 Compact ontwerp
 Voor regenwaterafvoer
 Type 1 voorzien van noodvergrendeling.
 Grote onderhoudsopening
 Eenvoudig te openen d.m.v. 

 snelsluiting
 Verval vanaf slechts 8 mm, hiermee 

 uitermate geschikt voor renovaties
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ACO TRIPLEX type 2 dubbele terugstuwbeveiliging

Deze terugstuwbeveiliging Type 2 voldoet 
aan de NEN 3215 en is beschikbaar voor 
inbouw in vrijliggende leidingen. De ACO 
TRIPLEX type 2 is geschikt voor toepas-
singen met fecaliënvrij water zoals ruimtes 
met vloerafvoeren, douches, wasmachines 
etc. Het ontwerp is compact en voorzien 
van een snelsluiting, zodat het apparaat 
eenvoudig te openen en onderhouden is. 
De terugstuwbeveiliging is leverbaar met 
aansluitdiameter Ø 50 en Ø 75 mm.  
In normale bedrijfsstand bewegen beide 
keerkleppen vrij onder druk van de water-
stroom en het afvalwater stroomt vrij het 
riool in. In geval van terugstuwing drukt 
het terugstromende water in de riolering 
de eerste klep dicht tegen de zitting en 
verhindert hiermee terugstromend water 
in het gebouw. De tweede klep dient als 
zekerheid om bij eventuele vervuiling van 
de eerste klep alsnog de afdichting te 
garanderen. De ACO TRIPLEX type 2 heeft 
daarnaast nog een vergrendeling die op de 
eerste klep is aangebracht. Deze dient als 
extra zekerheid  (noodsluiting) en kan met 
de hand bediend worden. Zodra de nood-
sluiting is ingeschakeld kan er geen water 
meer afgevoerd worden (bijv. vakantie of 
hoogwater).

Kenmerken
 Uit kunststof
 Zeer compact ontwerp
 Voor fecaliënvrij afvalwater
 Voorzien van noodvergrendeling
 Grote onderhoudsopening
 Eenvoudig te openen d.m.v. snelsluiting
 Verval vanaf slechts 6 mm, hiermee uitermate 

 geschikt voor renovaties

Artikelomschrijving Ø Artikel-Nr. Type 2

ACO dubbele 
terugstuwbeveiliging 
TRIPLEX Type 2 

50 2105.20.00

75 2107.20.00

110 2110.20.00

125 2125.20.00

160 2150.20.00
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De ACO QUARTIX type 3F fecaliën terug-
stuwautomaat voldoet aan NEN-3215. De 
QUATRIX type 3F is zowel beschikbaar voor 
inbouwsituaties waarbij de leiding 
vrijliggend is en voor inbouw in de vloer/
grond, waarbij de terugstuwbeveiliging van 
een schachtopbouw voorzien is. 
De schacht kan middels een extra flens 
tegen drukkend grondwater uitgerust 
worden. De ACO QUATRIX- type 3F is 
geschikt voor toepassingen met fecaliën-
houdend water zoals ruimtes waarbij zich 
toilet(ten) beneden de terugstuwhoogte 
bevinden. In deze gevallen moet een terug-
stuwbeveiliging van het type 3F ingezet 
worden. In normale bedrijfsstand staan 
beide keerkleppen open en het afvalwater 
stroomt vrij het riool in. Zodra het water in 
de leiding boven de vulhoogte stijgt wordt 
door de ontstane onderdruk een signaal 
naar de besturingseenheid gestuurd. 
De stuureenheid zorgt ervoor dat de 
elektromotor de keerklep afsluit. Zodra 
de terugstuwing in het riool zich oplost 
wordt dit door de besturing geregistreerd 
en wordt de keerklep weer automatisch 
geopend. Tijdens de terugstuwing kun-
nen aangesloten afwateringspunten niet 
gebruikt worden. De terugstuwing wordt 
door een optisch en akoestisch signaal 
kenbaar gemaakt. Bij stroomuitval zorgt de 
geïntegreerde accu voor een standby tijd 
tot 24 uur. 

Kenmerken
 Geschikt voor fecaliënhoudend 

 afvalwater
 Minimaal verval van 12mm, hiermee 

 uitermate geschikt voor renovaties
 Pneumatisch signalering voor 

 storingsvrije bediening
 Elke 4 weken zelftest
 Bij storing volgt alarmmelding
 Handbediende noodsluiting

Bij flexibele schachtopbouw
 Instelbaar ophoogstuk voor perfecte 

 aanpassing aan vloerpeil
 Op verschillende hoogtes te plaatsen 

 dichtingsflens
 Draaibaar bovendeel voor optimale 

 aanpassing aan tegelpatroon

ACO QUATRIX type 3F terugstuwbeveiligingsau-
tomaat t.b.v. fecaliënhoudend afvalwater

Artikelomschrijving Ø Artikel-Nr. Type 3F

ACO terugstuwautomaat  
QUATRIX Type 3F 
in vrijliggende leiding 

110 620368

125 620486

160 620369

ACO terugstuwautomaat  
QUATRIX Type 3F 
in vloerliggende leiding

110 620370

125 620487

160 620371



ACO Passavant

In de brochure treft u een overzicht aan van ACO Passavant pompput-
ten voor aardinbouw. Hiervoor biedt ACO oplossingen in zowel beton als 
kunststof met verschillende pomptypen voor verschillende toepassingsge-
bieden. Naast een uitgebreide productbeschrijving met technische speci-
ficatie, treft u diverse accessoires en opties voor de inbouw en besturing. 
Voor bepaling van de juiste pompput en pompcapaciteit, staan wij u graag 
terzijde met advies en capaciteitsberekeningen.

Vraag de ACO Passavant Pompputten documentatie aan voor productinformatie

Vraag de ACO Passavant Afscheiders documentatie aan voor productinformatie

Om regen- of afvalwater te ontdoen van schadelijke stoffen alvorens dit te 
lozen op het riolerings- of afwateringssysteem, worden afscheiderinstal-
laties toegepast. Afhankelijk van de af te scheiden (vloei)stoffen, worden 
verschillende typen installaties toegepast. Onder de merknaam ACO 
Passavant levert ACO B.V. een uitgebreid programma afscheiderinstallaties 
voor diverse toepassingen. In de brochure treft u informatie over olieaf-
scheiderinstallaties en slibvangputten, ontworpen om lichte vloeistoffen 
(veelal koolwaterstofverbindingen) uit water af te scheiden. 

Vraag de ACO Passavant vetafscheider documentatie aan voor productinformatie

Als toonaangevend leverancier in de afscheidertechniek heeft ACO 
voor vrijwel iedere toepassing een passende afscheider. Afhankelijk 
van de toepassingssituatie kan worden gekozen om de afscheider 
naast het gebouw in de grond of in een (kelder)ruimte binnen in het 
gebouw te plaatsen. Indien mogelijk dient een afscheider zo dicht 
mogelijk bij de vervuilingsbron geplaatst te worden om zodoende 
het leidingwerk binnen in het gebouw te beschermen. Voor de behui-
zing kan worden gekozen uit kunststof, RVS of beton. 

Voor het opvoeren van water vanuit lager gelegen niveaus heeft 
ACO een ruime keuze uit compacte installaties die eenvoudig zijn
te plaatsen. ACO opvoerinstallaties zijn bedrijfszeker en hebben 
een lange levensduur. 

Vraag de ACO Passavant Opvoerinstallatie documentatie aan voor productinformatie
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ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD  Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

 2018 ACO 
De informatie in deze brochure werd door ACO 

met de grootst mogelijke zorg opgesteld. 

In verband met de voortdurende verbetering van 

bestaande producten en de ontwikkeling van 

nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht 

voor specificaties te wijzigen. Het is de

verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de 

verbruiker vast te stellen, dat het ACO product 

geschikt is voor de geplande toepassing en 

verwerkt wordt volgens de geldende inbouw-

voorschriften. Aan de aanbevelingen en 

suggesties kunnen geen rechten worden 

ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiks-

omstandigheden buiten de controle van ACO 

liggen.

 Productgroepen:

  ACO Drain®

  ACO Passavant

  ACO Stainless

  ACO Profiline

  ACO Pipe®

  ACO GM-X

  ACO Self®

  ACO Markant

  ACO Sport

  ACO Pro

  ACO ShowerDrain 

  ACO TopTek

  ACO Stormbrixx®

  ACO SpongeTop

ACO. creating the future of drainage
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