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1.

Lokalizacja

1.1.

Położenie zbiornika względem budynków

Wykop, w którym zostanie umieszczony zbiornik powinien znajdować się w odpowiedniej
odległości od budynków. Przestrzeń nad zbiornikiem można zabudować tylko jeżeli ciężar
konstrukcji nie przekroczy obciążeń określonych dla klasy obciążenia B125 (ruch pojazdów
osobowych).

Y: Różnica poziomów pomiędzy dolną krawędzią
fundamentów a dnem wykopu.
HB: Głębokość wykopu; patrz Rys. 2a
A1: Grunt rodzimy; patrz „Warunki gruntowe”.

1.2.

Dopuszczalne obciążenie zbiorników

Obciążenie klasy A15 (np. ruch pieszy i rowerowy): nie jest wymagane dodatkowe wyposażenie.
Obciążenie klasy B125 (np. samochody osobowe, minibusy, maks. dopuszczalne obciążenie osi
2,2 tony): wymagane dodatkowe wyposażenie (patrz Rys. 10a).
Obciążenie klasy D400 (ciężarówki, dopuszczalne obciążenie osi 11,5 tony): wymagane
dodatkowe wyposażenie (patrz Rys. 10b).
1.3.

Warunki gruntowe

Dopuszczalny poziom wody gruntowej może sięgać góry zbiornika (z wyłączeniem studzienki
włazowej, patrz Rozdział 4). Przykrycie zbiornika gruntem powinno być co najmniej w połowie tak
duże jak głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. W gruntach ciężkich (gliniastych)
poziom wody gruntowej nie może znajdować się wyżej niż 250 mm nad dnem zbiornika.
1.4.

Posadowienie zbiornika w pobliżu skarpy

Przed instalacją zbiornika w pobliżu skarpy należy sprawdzić stabilność gruntu (patrz DIN 1054
wydanie 1/2003, E DIN 4084 wydanie 11/2002) i w razie konieczności wzmocnić go, np. przy
pomocy ściany oporowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się
z odpowiednimi służbami / firmami budowlanymi.
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1.5.

Wykop (patrz rys. 2)

Wykop powinien być na tyle duży, żeby po umieszczeniu zbiornika na jego dnie z każdej strony
pozostawało ok. 0,5 m wolnej przestrzeni. Ponadto w celu zachowania odpowiedniego nachylenia
skarp powinien się on rozszerzać ku górze.
Głębokość wykopu powinna być dobrana tak, aby przykrycie zbiornika gruntem nie przekraczało
1,5 m. Zaleca się jednak płytsze posadowienie zbiorników. Dzięki temu dostęp do nich będzie
łatwiejszy.
1.6.

Dodatkowe wymagania

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na znajdujące się w gruncie rury oraz przewody, a także
roślinność (np. korzenie drzew). Należy unikać ich uszkodzenia.

2.

Instalacja zbiornika

2.1.

Obsypka

Podsypka: Rozdział 3, materiał (A2)
Materiał obsypki powinien być możliwy do ścisłego zagęszczenia oraz wodoprzepuszczalny.
Powinien utworzyć zwartą obudowę zbiornika. Jeżeli materiał wypełnienia posiada elementy o
ostrych krawędziach, ściany zbiornika należy zabezpieczyć warstewką piasku.
Żwir obtoczony – sugerowany przez nas!
Maksymalny zakres ziaren 8/16 mm (alternatywnie 12/16 mm lub 8/12 mm)
Zalety:









Łatwo urabialny
Żwir znakomicie się sam zagęszcza
Zapobiega wytwarzaniu się kawern
Materiał jest luźno usypany w wykopie po czym bez dużego wysiłku zagęszcza się przy użyciu
ubijaka, nawet w dolnych partiach zbiorników Blue Line i NEO
Lżejszy od piasku zasypowego
Nie jest wodochłonny i umożliwia łatwy odpływ wody zgromadzonej wokół zbiornika
Bardzo duża wytrzymałość, tworzy doskonałą podporę ścianek zbiornika
Nie wymaga specjalistycznej wiedzy

Piasek zasypowy
Zalety:
 Dostępny praktycznie wszędzie
Wady:
 Porównywalnie trudniejszy w obróbce
 Musi być zagęszczany w precyzyjnie odmierzonych warstwach (również w trudno dostępnych
miejscach)
 Zagrożenie tworzenia się kawern, szczególnie w dolnych partiach zbiorników Blue Line i NEO
 Powinien być używany jedynie przez ekspertów
 Brak dostatecznego odporu gdy jest nasycony wodą
 Cięższy od żwiru lub grysu
 Może łatwo zostać wypłukany
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Grys
Zalety:





Łatwiejszy w obróbce od piasku ale trudniejszy od żwiru
Bardzo duża wytrzymałość, dobra podpora zbiornika
Lżejszy od piasku
Nie chłonie wody, pozwala na łatwy odpływ wody zgromadzonej wokół zbiornika przy wysokim
poziomie wód gruntowych

Wady:
 Musi być bardzo dokładnie zagęszczany, w przeciwnym wypadku powstaną kawerny
 Nie wszędzie dostępny
 Powinien być stosowany tylko przez ekspertów
Kruszywo recyklingowe (kruszony beton)
Maksymalny zakres ziaren 0/32 mm
Zalety:
 Ekstremalnie wysoka wytrzymałość, zagęszcza się szczególnie dobrze wokół zbiornika
Wady:
 Musi być zagęszczane w dokładnie usypanych warstwach o odpowiedniej miąższości
 Niebezpieczeństwo formowania się kawern, szczególnie w otworach zbiorników płaskich i pod
nimi oraz w dolnych partiach zbiorników Blue Line i NEO
 Powinno być stosowane tylko przez ekspertów
2.2.

Wypełnienie pozostałej części wykopu (zasypka)

Jako zasypkę można wykorzystać ziemię z wykopu lub inne materiały pod warunkiem, że są one
wystarczająco stabilne i przepuszczalne.
Podsypkę zbiorników narażonych na obciążenie ruchem samochodowym należy wykonać
z mieszanki o uziarnieniu 2-45 mm.
2.3.

Sposoby zasypywania zbiornika oraz zagęszczania gruntu wokół niego

2.3.1. Sposób zasypywania zbiornika oraz zagęszczania gruntu wokół niego przedstawiono
w Rozdziale 3 (Przewodnik instalacji).
2.3.2. Zagęszczanie przy użyciu wody
Podczas zagęszczania nie należy używać wody. Utrudnia ona osiągnięcie właściwego poziomu
zagęszczenia. Ponadto może prowadzić do niestabilnego zagęszczenia gruntu.
Wodę można dodać do obsypki (A3*) jeżeli składa się ona z drobnoziarnistego piasku (0-0,1 mm)
i wykorzystana jest wyłącznie do końcowego wypełnienia otworu w środku zbiornika.
2.4.

Rury

2.4.1. Rurę dopływową należy ułożyć tak, aby zachować co najmniej 1% spadek w kierunku do
zbiornika.
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2.4.2. (dotyczy zbiorników na wodę deszczową) Spadek rury przelewowej / odpływowej
w kierunku od zbiornika powinien być większy niż rury dopływowej.
2.4.3. (dotyczy zbiorników na wodę deszczową) Rurociąg zasilający łączący budynek ze
zbiornikiem należy ułożyć w taki sposób, aby w przypadku przepełnienia zbiornika zapobiec
zalaniu pomieszczenia z którego on wychodzi, np. piwnicy. Można to zrobić zachowując
odpowiednio duży spadek rurociągu w stronę zbiornika. Ponadto zaleca się, aby w rurze
osłonowej, w której poprowadzony jest rurociąg zasilający, zainstalować manszetę.
2.4.4. Rury należy zakopać na tyle głęboko, aby zapobiec ich zamarzaniu. Dokładna minimalna
głębokość zakopania rur zależna jest od lokalnych warunków klimatycznych. W razie
potrzeby należy skontaktować się z odpowiednią jednostką (urzędem).

®

Premier Tech Aqua • Rewatec

6 / 17
DORW5001 – 02.02.2015

Zbiorniki NEO

3.

Przewodnik instalacji

3.1.

Położenie zbiornika względem budynków

Y: Różnica poziomów pomiędzy dolną krawędzią
fundamentów a dnem wykopu.
HB: Głębokość wykopu; patrz rys. 2a
A1: Grunt rodzimy; patrz „Warunki gruntowe”.

3.2.

Wykop

500:Odległość pomiędzy skarpami wykopu
a zbiornikiem
45° - 80°: nachylenie skarp wykopu
HE:
wysokość
gruntem

przykrycia

zbiornika

HT: Wysokość zbiornika (patrz Rozdział 4)
HB: Głębokość wykopu
a

200: Grubość podsypki (Rys. 2a)
L: Długość zbiornika
B: Szerokość zbiornika

Podsypkę (A2) należy wykonać z tego samego materiału co obsypkę (patrz Rozdział 2.1). Należy
ją ułożyć w dwóch warstwach o grubości 100 mm, ubijając każdą z nich. Dno wykopu powinno być
równe, wypoziomowane oraz suche.

A1: Grunt rodzimy
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3.3.

Instrukcja montażu

Ostrożnie umieścić zbiornik w wykopie (np. przy użyciu pasów), następnie wypoziomować
i wycentrować go zachowując odpowiednią odległość od skarp wykopu.

Wypełnić zbiornik do połowy wodą.

Zasypać zbiornik po bokach obsypką zagęszczając ją warstwami o grubości 100 mm (Rys. 6).
A3: obsypka (patrz Rozdział 2.1)
A4: zasypka (patrz Rozdział 2.2)
W przypadku zbiorników zakopanych na obszarach obciążonych:
 ruchem pieszym poszczególne warstwy zagęszczać jednokrotnie przy pomocy ubijaka
ręcznego,
 ruchem pojazdów osobowych poszczególne warstwy zagęszczać trzykrotnie przy użyciu
ubijaka ręcznego (Rys. 10a),
 ruchem pojazdów ciężarowych poszczególne warstwy zagęszczać trzykrotnie przy użyciu
ubijaka ręcznego, szerokość obsypki wokół zbiornika powinna wynosić przynajmniej 500 mm
(Rys. 10b).
Nie używać ubijaków mechanicznych bez uprzedniej konsultacji.
Następnie zasypać otwór w środku zbiornika. Po zasypaniu go do połowy można dodać do obsypki
(A3*) trochę wody (patrz Rozdział 2.3.2).
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Podłączyć do zbiornika rury zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 2.4.
Napełnić zbiornik do wysokości przelewu / odpływu.

Zasypać zbiornik do jego szczytu (wliczając w to otwór w środku zbiornika) tak jak pokazano to na
Rys. 8.
Do zagęszczania można użyć lekkich ubijaków mechanicznych pod warunkiem, że nie dotykają
one ścian zbiornika.
W przypadku zbiorników zakopanych na obszarach obciążonych ruchem pieszym obsypkę należy
ubijać do momentu, aż uzyskana zostanie klasa zagęszczenia „M” zgodnie z EN 1046. Natomiast
w przypadku zbiorników zakopanych na obszarach obciążonych ruchem samochodowym
wymagana klasa zagęszczenia to „W”.

Następnie zasypać zbiornik do ok. 200 mm poniżej powierzchni gruntu (patrz Rys. 9).

3.4.

Montaż zbiorników na obszarach obciążonych ruchem pieszym

Zasypać zbiornik do końca. W takim przypadku nie trzeba zagęszczać wierzchniej warstwy gruntu.
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3.5.

Montaż zbiorników na obszarach obciążonych ruchem pojazdów osobowych

A1: Grunt rodzimy, Rys. 1
A2: Podsypka, Rys. 3
A3: Obsypka, Rys. 6
A4: Zasypka, Rys. 6
A5: Podkład żwirowy, grubość ok.
200 mm (patrz Punkt 2.2)
A6: Warstwa wierzchnia, np. kostka
brukowa lub płyta chodnikowa
B1: Pierścień przedłużający DN600
(zestaw 1)
B2: Rura wznosząca BS 60
Podczas instalacji zbiorników można wykorzystać również inne rodzaje rur wznoszących /
studzienek pod warunkiem, że są ode odpowiednio wytrzymałe.
Przykrycie gruntem zbiorników posadowionych na obszarach obciążonych ruchem pojazdów
osobowych powinno mieścić się w zakresie 600-1500 mm.
3.6.

Montaż zbiorników na obszarach obciążonych ruchem pojazdów ciężarowych

A1: Grunt rodzimy, Rys. 1
A2: Podsypka, Rys. 3
A3: Obsypka, Rys. 6
A4: Zasypka, Rys. 6
A5: Podkład żwirowy, grubość ok.
200 mm (patrz Punkt 2.2)
A7: Warstwa wierzchnia, np. płyty
betonowe o grubości 200 mm
(warstwa ta powinna przykrywać
obszar o wielkości co najmniej
dna wykopu)
B1: Pierścień przedłużający DN600 (zestaw 1)
B3: Pierścień betonowy
B4: Pokrywa D400, np. pokrywa żeliwna z wypełnieniem betonowym typu BeGu
Podczas instalacji zbiorników można wykorzystać również inne rodzaje rur wznoszących /
studzienek pod warunkiem, że są ode odpowiednio wytrzymałe.
Przykrycie gruntem zbiorników posadowionych na obszarach obciążonych ruchem pojazdów
ciężarowych powinno mieścić się w zakresie 800-1500 mm.
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4.

Wymiary podstawowe

4.1.

NEO 1500

Standardowo przyłącza mają rozmiar DN 100.
Otwór włazowy pasuje do rur wznoszących VS 20 i VS 60 oraz pierścienia dystansowego.
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4.2.

NEO 3000

Standardowo przyłącza mają rozmiar DN 100.
Otwór włazowy pasuje do rur wznoszących VS 20 i VS 60 oraz pierścienia dystansowego.
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4.3.

NEO 5000

Standardowo przyłącza mają rozmiar DN 100.
Otwór włazowy pasuje do rur wznoszących VS 20 i VS 60 oraz pierścienia dystansowego.

®

Premier Tech Aqua • Rewatec

13 / 17
DORW5001 – 02.02.2015

Zbiorniki NEO

4.4.

NEO 6000, 10000, 15000 to 40000

Standardowo przyłącza mają rozmiar DN 100.
Otwór włazowy pasuje do rur wznoszących VS 20 i VS 60 oraz pierścienia dystansowego.
Otwór włazowy pasuje także do rur wznoszących wraz z odpowiednimi stożkami i pierścieniami
dystansowymi o średnicy 800.
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5.

Zbiorniki NEO z filtrem

5.1.

Filtr FI-1: filtr koszowy dla standardowych systemów ogrodowych

A: Wlot DN 100
B: DN 100 rura zasilająca
C: Przelew DN 100

5.2.

NEO

HZU

HV

HAB

1500

885

891

545

3000

1265

1270

962

5000

1328

1334

975

8000, 10000, etc.

1498

1504

1150

Filtr FI-2: filtr z syfonem dla standardowych systemów domowych

A: Wlot DN 100
B: DN 100 rura zasilająca
C: Przelew DN 100
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HZU

HV

HAB

1500

885

891

835

3000

1265

1270

1215

5000

1328

1334

1278

8000, 10000, etc.

1498

1504

1448
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REWATEC GmbH
Wszelkie prawa oraz zmiany są zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
Zawartość instrukcji stanowi część warunków gwarancji.
Podczas montażu przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
oraz ogólnie obowiązujących zasad wykonywania robót ziemnych i budowlanych.

