
KEMPER FK-5 beveiligingstoestel

Beveiliging van drinkwater tegen niet-drinkwater 
tot en met vloeistofklasse 5 conform de normen 
NEN / NBN EN 1717 en Waterwerkblad 3.8

Kwaliteit is bij ons de norm · sinds 1864



Drinkwater moet tegen niet-drinkwater be-
schermd worden. Afhankelijk van de mate 
van het gevaar worden vloeistoffen inge-
deeld in klasse 1 tot en met 5. Vloeistof-
klasse 5 vormt daarbij een zeer groot ge-
vaar voor de volksgezondheid. Ze kunnen 
(pathogene) bacteriën of virussen bevatten 
en mogen daarom in geen geval – ook niet 
in geringe hoeveelheden – met drinkwater 
in contact komen.

De Waterwerkbladen 4.1 en 4.2 in combi-
natie met de NEN/NBN EN 1717 stellen de 
hoogste eisen aan de te installeren beveili-
ging: een onderbreking tussen deze vloei-
stoffen en de drinkwaterleiding.

Maximaal beschermen
Vloeistofklasse 5 vereist de hoogste beveiliging

De volgende toepassingen laten voorbeelden zien van
situaties met vloeistofklasse 5 conform NEN 1006 en
Waterwerkblad 3.8.

Waterspeelplaats met fonteinen Ondergrondse irrigatie

Drinkplaatsen voor vee Koeltorens

Wasgelegenheden in dierentuinen Pathologie

Ontlastklep

Gevaren bij zuigkruis- en
perskruisverbindingen met
niet-drinkwater!

Een plotseling optredende onderdruk 
(drukval) in delen van het leidingsys-
teem kan leiden tot terugzuigen van 
vervuilde vloeistoffen. Onderdruk kan 
bijvoorbeeld ontstaan door het sluiten 
van een ventiel bij het gebruik van 
drukverhogingsinstallaties of bij het 
overmatig onttrekken van water.

Een tijdelijke verhoging van de druk 
in niet-drinkwatersystemen leidt tot 
tegendruk in de richting van de drink-
waterinstallatie. Dit kan tot terugper-
sen van vervuilde vloeistoffen in het 
drinkwater leiden.

Aanbeveling:
Bij toepassingen met een te verwachten 
verhoging van de druk in de aanvoer-
leiding gebruikswater en bij minimale 
afname (bijv. druppelsysteem) wordt in-
bouw van een ontlastklep aanbevolen.



Figuur 369 (zonder toebehoren)
Doorsnede van de tank met impressie 
van atmospherische onderbreking 

Figuur 369 
incl. toebehoren
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Voorbereid op alles
Doelgerichte toepassingen mogelijk

De voordelen

grote capaciteit: pompvolume max. 7 m³/h  

in stand houden van de drinkwaterhygiëne door programmeerbare spoelcycli van de drinkwatertoevoerleiding 

geïntegreerd tankreinigingsprogramma 

regeling van de bedrijfstijden door middel van een weekprogramma

aansturing van een externe doseer- of dompelpomp mogelijk

uitlezen van verbruiks- en bedrijfsgegevens via een usb-poort

storingsmelding via het GBS mogelijk



Opvoerhoogtes overwinnen, volume leveren
Grote capaciteit voor veel toepassingen

Het FK-5 beveiligingstoestel is in twee 
pompmaten leverbaar. Of nou een grote 
opvoerhoogte moet worden overwon-
nen of een grote volumestroom geleverd 

moet worden, en ondanks zijn compacte 
afmetingen, heeft hij een indrukwekkende 
capaciteit. De tapvolumes komen dankzij 
de grote pompcapaciteit overeen met de 

volumes van vergelijkbare leidingsystemen 
in de drinkwaterinstallatie. Ook qua tap-
comfort zijn er geen merkbare verliezen.

Voorbeeld: gebouw van 30 m hoog Voorbeeld: beregening met grote volumestroom (5,8 m³/h)

Pompencurve en bedrijfspunten elk bij volgende randvoorwaarden:
pFl = 1 bar  10 m und Δpges,v = Σ (R·l+ΔpE) = 0,5 bar  5 m
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Spoelen van de aanvoerleiding
Bij onderbreking van het gebruik, bijv. in 
school- of bedrijfsvakanties, ontstaat stag-
natie in de aanvoerleiding naar het beveili-
gingstoestel. Datzelfde geldt voor periodes 
waarin het beveiligingstoestel maar weinig 
gebruikt wordt. Om de drinkwaterhygiëne 
in de betreffende delen van de installatie 
in stand te houden, moet de waterinhoud 
van de aanvoerleidingen regelmatig door 
spoelmaatregelen worden ververst. Het 
FK-5 beveiligingstoestel automatiseert dit 
noodzakelijke proces door programmeer-
bare spoelcycli. Geplande spoelmaatrege-
len blijven zelfs in de modus Bedrijfson-
derbreking actief.

Reinigen van de tank
Bij het water in de aanvoertank en in 
het leidingnet daarna gaat het niet meer 
om drinkwater. Toch is ook dan in veel 
gevallen bacteriegroei ongewenst (zie 
voorbeeld rechts). Daarom wordt aanbe-
volen de tank zowel tijdens het gebruik 
als na een langere periode van stilstand 
te reinigen. 

Het FK-5 beveiligingstoestel heeft daarom 
de functie Tankreiniging. Na het starten 
van het programma wordt een reinigings-
middel in de tank gespoten. Een actief 
reinigingsprogramma kan niet onderbro-
ken worden en garandeert aansluitend 
het compleet schoonspoelen van de tank. 
Tijdens de reiniging kan het FK-5 beveili-
gingstoestel niet gebruikt worden.

Bacteriegroei stoppen
Spoelen van de aanvoerleiding en reiniging van de tank

Reinigingsset voor tank



Volautomatisch programma, vandaalbestendig
Gebruiksoptimalisatie met tijdbesturing

Vaste instellingen tijdelijk uitschakelen
De geprogrammeerde instellingen kunnen 
door de beheerder tijdelijk of eenmalig 
aangepast worden, zonder dat de program-
mering veranderd:

> Door op handmatige bediening over 
te schakelen kan het FK-5 beveiligingstoe-

stel ook buiten de ingestelde tijden ge-
bruikt worden, bijv. in het geval van open-
stelling in het weekend.
> Bij onderbreking van gebruik van het 
gebouw (bijv. een school tijdens de vakan-
tie) kan het FK-5 beveiligingstoestel in de 
modus Bedrijfsonderbreking geschakeld 
worden. Er vindt dan geen reguliere wer-

king van de installatie plaats, alle inge-
stelde tijden zijn buiten werking gesteld. 
Alleen geprogrammeerde spoelcycli van 
de aanvoerleiding worden uitgevoerd 
(zie pag. 5).

Tijdbesturing
Met het FK-5 beveiligingstoestel bestaat de 
mogelijkheid aan- en uitschakeltijdstippen 
tot op de minuut nauwkeurig in te stellen. 
Zo kan in de zomer de beregening volauto-
matisch, bijv. in de nacht, plaatsvinden. De 
beregening vindt dan buiten de piekuren 
plaats hetgeen beter is voor de planten. 
Juist in de daluren helpt deze automatise-
ring op personeelskosten te besparen.

Inbedrijfstelling vastleggen-
vandalisme voorkomen
Onbevoegde bediening van tappunten kan 
kostbare gevolgen hebben. Dat geldt met 
name voor tijden waarop het personeel of 
de beheerder afwezig is. Tappunten die door 
het FK-5 beveiligingstoestel aangestuurd 
worden, kunnen door het invoeren van be-
drijfstijden tegen onbevoegd gebruik bevei-
ligd worden.
Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij kinder-
opvanglocaties die in de weekenden niet 
gebruikt worden. Buiten de gedefinieerde 
weekdagen en tijdstippen kan geen water 
getapt worden, schade door vandalisme 
wordt zo voorkomen.

Ontlastklep



Praktische toepassingen
Aansturing van pompen en gebruik van regenwater
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Afzonderlijk toevoegen
Het FK-5 beveiligingstoestel kan een exter-
ne pomp aansturen. Daardoor bestaat de 
mogelijkheid om bijv. mest, bestrijdings-
middelen, kleur- of geurstoffen gericht in 
de leiding te doseren. Middels een potenti-
aalvrije poort kunnen regulier in de handel
verkrijgbare doseerpompen aangestuurd 
worden.

Overloopbeveiliging
Om schades door verstopping van de af-
voer of door terugstromen uit het afvoer-
kanaal te voorkomen, kan het FK-5 bevei-
ligingstoestel van een overloopbeveiliging 
worden voorzien. Bij storingen sluiten dan 
automatisch de aanvoerafsluiters en gaat 
er een melding naar het GBS.

Gebruik van regenwater
Met de regenwaterset kan het FK-5 be-
veiligingstoestel met een tweede aanvoer 
worden uitgebreid. Zo kan ook water uit 
externe bronnen, zoals regen of bronwater, 
gebruikt worden. De hiervoor benodigde 
dompelpomp wordt op het systeem aan-
gesloten en wordt door het systeem aan-
gestuurd. In het menu Aanvoerbesturing 
op het touchscreen wordt ingesteld hoe de 
extra aanvoer plaatsvindt. Of het vullen 
van de verbruikstank via de drinkwater-
leiding, de externe bron of automatisch 
moet plaatsvinden, is naar eigen keuze in 
te stellen. In de automatische modus heeft 
de externe bron voorrang. Er wordt dan al-
leen automatisch naar de drinkwaterleiding 
omgeschakeld als het nodig is.

Aansturing van de externe 
pomp is mogelijk met volgende 
specificaties:
Voeding 230V AC
Max. continustroom 2A
Max schakelvermogen AC1 500VA

Meststof

Ontlastklep



Weten wat er gebeurt
Gegevensopslag voor gebouwbeheer

Gebruiksoptimalisatie van gebouwen wordt 
steeds belangrijker. Door gedetailleerde 
gegevens over het totale waterverbruik is 
het gebouwbeheer in staat om o.a. ver-
bruikspieken vast te leggen en om te bui-
gen en opvallende gebeurtenissen te analy-
seren en passende maatregelen te nemen.

De besturing van het FK-5 beveiligings-
toestel ondersteunt het gebouwbeheer 
door opslag en uitgave van volgende pa-
rameters:

> Datum
> Tijd
> Verbruik in l
> Druk in bar
> Vulstand in %
> Afsluiterstand
> Stand van de pomp
> Bedrijfsmodus
> Storing

De gegevens worden zowel op een korte 
termijn geheugen van 48 uur als op een 
lange termijn geheugen opgeslagen. Bei-
de geheugens werken volgens het principe 
First in / First out: als het geheugen vol is, 
dan wordt de oudste regel overschreven 
door nieuwe gegevens.

Uitlezen kan eenvoudig via een USB-poort 
(poort in het bedieningsscherm van de be-
sturing). Nadat een USB-stick in de poort is 
gestoken, verschijnt het menu USB-poort in 
het touchscreen. Hier kunnen de gewenste 
gegevens gericht geselecteerd worden. De 
protocollen worden als csv-bestand op de 
stick opgeslagen. Verdere verwerking van 
de gegevens, bijv. voor het opstellen van 
irrigatieprofielen, is zo eenvoudig in Excel 
mogelijk. Via dezelfde poort kunnen ook 
eigen configuraties of firmware-updates in 
de besturing geladen worden.
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De besturing van het FK-5 beveiligingstoe-
stel is voorzien van een touchscreen voor 
eenvoudige bediening. Herkenbare symbo-
len leiden de gebruiker intuïtief door het 
menu en maken de toepassing van alle 
functies eenvoudig.

Bescherming van het apparaat 
bij temperaturen onder het vriespunt
Het FK-5 beveiligingstoestel is uitgerust 
met een beveiliging tegen bevriezing. Bij 
het bereiken van een temperatuur van on-
geveer 5 °C verschijnt een waarschuwing 
op het touchscreen, bij ongeveer 2 °C scha-
kelt het apparaat compleet uit. Inbedrijf-
stelling is dan alleen na een handmatige 
inschakeling weer mogelijk.

Gebruiksvriendelijk en multifunctioneel
Touchscreen-bediening maakt besturing eenvoudig

Infotheek voor het
gebouwbeheer
De button Proces opent een schematische 
voorstelling van het FK-5 beveiligingstoe-
stel met alle beschikbare functies. De ac-
tuele bedrijfssituatie is hier overzichtelijk 
afgebeeld.
Tijdens het lopende programma kunnen de 
verbruiksdata als staafdiagram getoond 
worden. Door een klik op het veld Σ m³ in 
het processchema wordt het verbruiksdi-
agram geopend.

ProcesReiniging

HoofdmenuBedrijfsmodi

GBS-aansluiting
Voor het uitsturen van een storingsmelding naar het GBS is 
een potentiaalvrije aansluiting beschikbaar.

Storingsmelding!

!



Technische gegevens
Documentatie voor de beheerder

Curve pomp FK-5 DN 20 Curve pomp FK-5 DN 25

Bestelnummer DN
max.

opvoerhoogte
[m]

max.
opvoervolume*

[m³/h]

PWC-
aansluiting

Druk-
aansluiting

Afvoer-
aansluiting

[DN]

Maten
(H x B x T)

[mm]

Leeggewicht 
[kg]

3690002000 20 43,2 4 G 1 G 1 75 930 x 600 x 330 36

3690002500 25 57,9 7 G 1¼ G 1¼ 75 930 x 600 x 330 38

Productkenmerken Normen en certificaten
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> beveiligingseenheid type AB voor 
 beveiliging van drinkwater tegen   
 niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse  
 5 volgens NEN/NBN EN 1717 / water -  
 werkblad 4.1 en 4.2
> met het medium drinkwater in contact
 komende metalen delen van brons, rvs
 en voor drinkwater toegestane 
 kunststoffen
> afneembaar deksel van EPP
> eenvoudige bediening door touchscreen
> bedrijfstijden kunnen gedefinieerd 
 worden
> spoelen van de drinkwaterleiding en
 reiniging van de tank (optioneel) mogelijk
> uitlezen van gegevens, zoals bedrijfstoe-
 standen en verbruik via USB-poort 
 mogelijk
> grote capaciteit (volume en opvoerhoogte)

> wandbevestiging of op een optioneel
 te verkrijgen onderstel te plaatsen
> optioneel aansluiting van externe
 waterbron mogelijk
> aansturing van een externe dompel- en
 doseerpomp mogelijk
> geluidsarm
> spanningsvrij sluitende aanvoerafsluiter
> met wartelmoer voor vlakdichtende
 aansluiting incl. EPDM-afdichting
> afvoeraansluiting volgens 
 NEN/NBN EN 1717
> vorstbeveiligingsthermostaat
> overloopbeveiliging van de afvoer
 (optioneel)
> storingsmelding aan GBS via een 
 potentiaalvrije poort mogelijk

> KIWA-, DVGW-, ÖVGW-, SVGW- en 
 VA-certificaat
> met drinkwater in aanraking komende
 kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
> deksel van het toestel materiaalklasse 
 B2 volgens DIN 4102
> CE-markering

Technische gegevens

> PN 10
> max. bedrijfstemperatuur 35 °C
> beschermingsklasse IP54
> inhoud tank 30 l
> elektrisch vermogen DN 20 3,3 A / 
 DN 25 5,5 A
> machtsfactor 0,97
> geluidsniveau op 1 m afstand bij volle 
 belasting DN 20: 52,7 dB (A), 
 DN 25: 58 dB (A)

* in combinatie met regenwaterset figuur 369 01



Kwaliteit is bij ons de norm · sinds 1864

Toebehoren
Extra‘s en toebehoren

Regenwaterset FK-5, figuur 369 01 Reinigingsset voor tank FK-5, figuur 369 02

Onderstel FK-5, figuur 369 03 Overloopbeveiliging FK-5, figuur 369 04

Bestelnr. Omschrijving

3690102000
VAV-afsluiter met servomotor
en aansluitset; DN 20

3690102500
VAV-afsluiter met servomotor
en aansluitset; DN 25

Bestelnr. Omschrijving

3690200100 Magneetafsluiter met aansluitset

Bestelnr. Omschrijving

3690300100
Onderstel (2 delen) met
bevestigingen

Bestelnr. Omschrijving

3690400100 Overloopsensor met aansluitkabel
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Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe
Tel. +49 2761 891-0
Fax +49 2761 891-175
info@kemper-olpe.de

In Nederland:

Tel: +3-(0)418-651555
info@kemper-appendages.nl

www.kemper-appendages .n l


