Zagospodarowanie
wody deszczowej

Małe
oczyszczalnie ścieków

Wykorzystanie
wody szarej

Systemy
pompowe

Zbiorniki

Woda to nasze najcenniejsze zasoby
Co powinni Państwo wiedzieć?
Wzrost kosztów i oszczędności do 50%

Zaoszczędź do 50% wody wodociągowej

Opłaty za wodę wodociągową i odprowadzanie ścieków

1985
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2005
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Cena wody wodociągowej wzrosła znacznie bardziej
niż ceny energii i innych mediów. Trend ten najprawdopodobniej będzie się utrzymywał, ponieważ dostarczanie wody do mieszkań związane jest z wykorzystaniem
energii. Zatem czy może być coś bardziej sensownego
niż jednorazowa inwestycja - system zagospodarowania
wody deszczowej pozwalający na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową o połowę.

Każdy z nas wykorzystuje średnio ok. 138 l wody na
dzień. W przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego daje to ponad 200000 litrów na rok. Zmniejsz zużycie wody wodociągowej o połowę korzystając z wody
deszczowej.

Powody dla których warto
korzystać z wody deszczowej:
P z aoszczędzisz pieniądze, dzięki mniejszemu zużyciu wody wodociągowej,
P s taniesz się bardziej niezależny od dostawców
wody oraz wzrostów jej cen,
P m iękka woda z niską zawartością wapnia jest
szczególnie korzystna dla roślin,
P w eźmiesz czynny udział w ochronie środowiska
naturalnego oraz cennych zasobów wodnych,
P u nikniesz kosztów związanych z odprowadzaniem
wody deszczowej do sieci kanalizacyjnej,
P z mniejszysz ryzyko lokalnych podtopień, dzięki
gromadzeniu wody deszczowej u źródła i jej stopniowemu wykorzystaniu.

Zbiorniki podziemne

Linia zbiorników podziemNych, zaspokajających wszelkie potrzeby
Oferujemy różne typy zbiorników służących do gromadzenia deszczówki, do nawadniania ogrodów,
odpowiadające różnym potrzebom.
Zbiornik ECOLINE II
• Klasyczny zbiornik cylindryczny
• 9 pojemności zbiornika od 1700 do 12000 litrów
• Pokrywa i nadbudowa w zestawie

Zbiornik BLUELINE II
• Klasyczne zbiorniki cylindryczne
• 4 pojemności zbiorników od 2600 do 10000 litrów
• Możliwość obciążania ruchem pieszym lub kołowym

Zbiornik BLACKLINE
• 3 pojemności zbiorników od 5200 do 10000 litrów
• Bardzo wytrzymały zbiornik
• Możliwość posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
• Przykrycie gruntem zbiornika do 2,0 m
• Możliwość obciążenia ruchem pieszym lub kołowym

Zbiornik płaski F-LINE
• 4 pojemności zbiorników od 1500 do 7500 litrów
• Minimalna głębokość posadowienia, znacznie mniejszy wykop ziemny
• Możliwość obciążenia ruchem pieszym lub kołowym

Zbiornik NEO
• Zbiorniki występują w 14 pojemnościach od 1500 do 50000 litrów
• Zbiornik płaski
• Innowacyjna konstrukcja, niewielka wysokość
• Duża wytrzymałość
• Możliwość obciążenia ruchem pieszym lub kołowym

Zbiornik ET
• Wyjątkowo wytrzymały, przeznaczony do szczególnie trudnych
warunków gruntowych
• Szerokość zaledwie 1,2 m!
• Możliwość obciążenia ruchem ciężarowym
• Dostępny w wersji 3000 l
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Zbiorniki podziemne

ZBIORNIKI ECOLINE II

1700 l

2200 l

2600 l

3400 l

• Monolityczna konstrukcja
• Wyposażone w 3 przyłącza DN 110
(inne rozmiary i lokalizacja na zamówienie)
• Pokrywa i nadbudowa w zestawie
• Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości
• Pełna wodoszczelność, brak szwów, połączeń
• Niewielki ciężar, łatwy montaż
• 10 lat gwarancji

4500 l
6000 l

Podstawowe parametry techniczne zbiorników EcoLine II
średnica
dopływu
d d [mm]

średnica
odpływu
d o [mm]

wysokość
odpływu*
h o [mm]

wysokość
całkowita**
H [mm]

1700

110

110

1040

2200

110

110

1110

2600

110

110

3400

110

110

4500

110

110

objętość
[l]

6000

długość
L [mm]

średnica
D [mm]

waga
[kg]

kod
produktu

1630

1650

1200

75

EL2H1700

1700

2200

1200

85

EL2H2200

1190

1800

2000

1500

100

EL2H2600

1175

1860

2400

1500

130

EL2H3400

1580

2270

2500

1500

160

EL2H4500
EL2H6000

110

110

1610

2340

2840

1790

220

6800 (2 x 3400)***

2 x 110

2 x 110

2 x 1175

2 x 1860

2 x 2400

1500

2 x 130

EL2H6800

9000 (2 x 4500)***

2 x 110

2 x 110

2 x 1580

2 x 2270

2 x 2500

1500

2 x 160

EL2H9000

12000 (2 x 6000)***

2 x 110

2 x 110

2 x 1610

2 x 2340

2 x 2840

1790

2 x 220

EL2H12X0

* Wysokość od najniższego punktu zbiornika od dna rury odpływowej.
** Wysokość wraz z nadbudową o wysokości 450 mm.
*** Zbiorniki wyposażone w króćce wspawane ø 110 mm do ich połączenia.
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1700 litrów

2200 litrów

2600 litrów

3400 litrów

4500 litrów

6000 litrów

Zbiorniki podziemne

ZBIORNIKI BlueLine II
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ODPOWIADAJĄCA WSZELKIM WYMAGANIOM
Korzyści dla Ciebie
• Pojemności zbiorników 2600 – 10000 litrów
• Brak szwów, połączeń czy zgrzewów – 100%-owa wodoszczelność
• Niewielki ciężar, prosty montaż
• Możliwość najazdu (wg zasad z instrukcji montażu) ciężarówką (klasa obciążenia SLW 30), maksymalne
obciążenie na oś 11,5 t
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do 1/3 wysokości zbiornika
• 25 lat gwarancji

2600 litrów

objętość
[l]

długość
[mm]

5200 litrów

szerokość
wysokość
[mm] korpusu [mm]

7600 litrów

wysokość z
kołnierzem
[mm]

dopływ /
przelew**
[mm]

10000 litrów

właz
rewizyjny

złącza***

ciężar
[kg]

kod
produktu

2600*

2400

1360

1330

1590

410 / 560

DN 600

3 DN 100

90

RWBL2600

5200*

2400

2010

1980

2250

425 / 575

DN 600

3 DN 100

160

RWBL5200

7600*

2770

2310

2250

2330

235 / 385

DN 600

3 DN 100

220

RWBL7600

10000*

3400

2310

2250

2330

235 / 385

DN 600

3 DN 100

340

RWBL9900

* W zależności od różnic w wysokościach połączeń, pojemność użytkowa może się różnić o ok. 10% pojemności nominalnej.
** Górna krawędź kołnierza pod rurę wznoszącą do poziomu rury dopływowej.
*** Możliwość wykonania innych – na zamówienie.

2600
litrów

5200
litrów

7600
litrów

10000
litrów
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Zbiorniki podziemne

ZBIORNIKI BLACKLINE
BARDZO WYTRZYMAŁE ZBIORNIKI CYLIDNRYCZNE
Korzyści dla Ciebie
• Pojemności zbiorników 5200 – 10000 litrów
• Brak szwów, połączeń czy zgrzewów – 100%-owa wodoszczelność
• Wysoka wytrzymałość zbiornika, grubsze ścianki
• Możliwość najazdu (wg zasad z instrukcji montażu) ciężarówką (klasa obciążenia SLW 30), maksymalne
obciążenie na oś 11,5 t
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej oraz gruntach nieprzepuszczalnych (wg zasad z instrukcji
montażu)

5200 litrów

7600 litrów

ciężar
ca. 400 kg

ciężar
ca. 300 kg

objętość
[l]

długość
[mm]

10000 litrów

szerokość
wysokość
[mm] korpusu [mm]

wysokość z
kołnierzem
[mm]

dopływ /
przelew**
[mm]

ciężar
ca. 500 kg

właz
rewizyjny

złącza***

ciężar
[kg]

kod
produktu

5200*

2400

2010

1980

2250

425 / 575

DN 600

3 DN 100

300

AWBL5200

7600*

2770

2310

2250

2330

235 / 385

DN 600

3 DN 100

400

AWBL7600

10000*

3400

2310

2250

2330

235 / 385

DN 600

3 DN 100

500

AWBL9900

* W zależności od różnic w wysokościach połączeń, pojemność użytkowa może się różnić o ok. 10% pojemności nominalnej.
** Górna krawędź kołnierza pod rurę wznoszącą do poziomu rury dopływowej.
*** Możliwość wykonania innych – na zamówienie.

ZBIORNIKI ET
Bardzo wytrzymały, o niewielkiej średnicy, w kształcie podłużnego walca
Korzyści dla Ciebie
• Wyjątkowo wytrzymały, przeznaczony do szczególnie trudnych warunków
gruntowych
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej; szerokość zaledwie 1,2 m
ułatwia montaż i minimalizuje robociznę przy zasypywaniu wykopu
• Możliwość obciążania (wg zasad z instrukcji montażu) ruchem ciężarowym
(klasa obciążenia SLW 30) maksymalne obciążenie na oś 11,5 t
• 25 lat gwarancji
objętość [l]
3000*

szerokość [mm]

wysokość [mm]

długość [mm]

złącza**

ciężar [kg]

kod produktu

1220

1320

3180

2 DN 100

130

RWET3000

* W zależności od różnic w wysokościach połączeń, pojemność użytkowa może się różnić o ok. 10% pojemności nominalnej.
** Możliwość wykonania innych – na zamówienie.

6

Zbiorniki podziemne

zbiorniki f-line
zbiorniki podziemne na wodę deszczową i ścieki
Korzyści dla Ciebie
• Łatwy i szybki montaż, mniejsze koszty montażu
• Niewielki wykop ziemny (wymagają o 60% mniejszej głębokości i do 70% mniejszego wykopu niż zbiorniki
tradycyjne)
• Ograniczone roboty ziemne pozwalają zachować ogród w niezmienionym kształcie
• Idealnie nadaje się jako dodatkowy system retencyjny na istniejących posesjach
• Możliwość najazdu (wg zasad instrukcji montażu) samochodem osobowym
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do wysokości kołnierza zbiornika
• 25 lat gwarancji

1500
litrów

objętość
[l]

długość
[mm]

3000
litrów

5000
litrów

7500
litrów

szerokość
[mm]

wysokość
korpusu
[mm]

wysokość z
kołnierzem
[mm]

wysokość
niecki**
[mm]

dopływ /
przelew**
[mm]

właz
rewizyjny

złącza***

ciężar
[kg]

kod
produktu

1500*

2400

1200

650

880

100

250 / 305

DN 600

3 DN 100

80

RWFT1500

3000*

2400

2400

650

880

100

250 / 305

DN 600

3 DN 100

160

RWFT3000

5000*

2960

2220

920

1215

100

250 / 305

DN 600

3 DN 100

250

RWFT5000

7500*

3340

2310

1125

1260

brak

145 / 195

DN 600

3 DN 100

310

RWFT7500

* W zależności od różnic w wysokościach połączeń, pojemność użytkowa może się różnić o ok. 10% pojemności nominalnej.
** Górna krawędź kołnierza pod rurę wznoszącą do poziomu rury dopływowej.
*** Możliwość wykonania innych – na zamówienie.
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Zbiorniki podziemne

ZBIORNIKI NEO
zbiorniki podziemne na wodę deszczową i ścieki
Korzyści dla Ciebie
• 35% lżejsze*, 35% mocniejsze*
• Łatwy i szybki montaż, niewielki wykop
• Możliwość najazdu (wg zasad z instrukcji montażu)
ciężarówką (klasa obciążenia SLW 30), maksymalne
obciążenie na oś 11,5 t
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej oraz gruntach nieprzepuszczalnych (wg zasad z instrukcji montażu)
• 35 lat gwarancji
*) Porównanie zbiornika NEO 3000 l z F-Line 3000 l

Podstawowe parametry techniczne zbiorników NEO
pojemność
[l]

długość
[mm]

szerokość
wysokość
[mm] korpusu [mm]

wysokość z
nadbudową
[mm]

dopływ /
przelew* [mm]

właz
rewizyjny

złącza***

ciężar
[kg]

kod
produktu

1500

1920

1920

750

810

225 / 275

DN 600

3 DN 100

50

RWNE1500

3000

2340

2340

1047

1182

220 / 270

DN 600

3 DN 100

110

RWNE3000
RWNE5000

5000

3400

2320

1120

1245

240 / 290

DN 600

3 DN 100

170

7100

3400

2360

1260

1460

240 / 280

DN 600

3 DN 100

260

RWNE7100

10000

5420

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600

3 DN 100

340

RWNE1X00

13000

7020

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

450

RWNE13X0

15000

8020

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

510

RWNE15X0

20000

10620

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

660

RWNE2X00

25000

13220

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

850

RWNE25X0

30000

15820

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

1020

RWNE3X00

35000

18420

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

1190

RWNE35X0

40000

21020

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

1340

RWNE4X00

45000

23620

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

1550

RWNE45X0

50000

26220

2300

1260

1415

230 / 270

DN 600 / 800**

3 DN 100

1700

RWNE5X00

* Odległość pomiędzy górną krawędzią korpusu a dolną krawędzią odpływu/dopływu.
** Do średnicy 800 potrzeba specjalnych elementów wznoszących.
*** Możliwość wykonania innych – na zamówienie.
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Wyposażenie zbiorników

wyposażenie zbiorników
typ

opis

kod produktu

Pokrywa TOPCOVER
- wersja dla ruchu
pieszego

• dla wszystkich zbiorników z wyjątkiem Ecoline
• z zabezpieczeniem przed dziećmi

Pokrywa TWINCOVER
z poborem
- wersja dla ruchu
pieszego

• dla wszyskich zbiorników podziemnych z wyjątkiem Ecoline
• z zabezpieczeniem przed dziećmi
• pobór wody przy pomocy trójnika z zaworami i połączeniem na

Pokrywa TWINCOVER
bez poboru
- wersja dla ruchu
pieszego

• dla wszystkich zbiorników podziemnych z wyjątkiem Ecoline
• z zabezpieczeniem przed dziećmi
• możliwość szybkiej inspekcji zbiornika

RWDS0068

Rura wznosząca VS 60

• wysokość 635 mm
• średnica 600 mm

RWDS0060

Rura wznosząa VS 20

• wysokość 235 mm
• średnica 600 mm

RWDS0020

Uszczelka DN 600

Pierścień dystansowy

Filtr koszowy z
wycięciem

Syfon przelewowy
DN 100
Syfon przelewowy
DN 100
- z zabezpieczeniem
przed gryzoniami
Uspokojony wlew DN
100

RWDS0067

szybkozłączkę

• zabezpiecza zbiornik przed dostaniem się wody od strony pierścieni oraz
rur wznoszących

• wysokość 600 mm
• średnica 600 mm
• z rurą wznoszącą pozwala na zwiększenie głębokości posadowienia
• stosowany do 350 m2 powierzchni dachu

Filtr koszowy

RWDS0066

• ogranicza ilość

• stosowany do 627 m2 powierzchni dachu
frakcji stałych w
zbiorniku poprzez
zatrzymywanie ich
2
na filtrze siatkowym • stosowany do 350 m powierzchni dachu
• wersja dla zbiorników płaskich NEO oraz F-Line

• zapobiega

• usuwa zawiesinę flotującą z wody ze zbiornika
przedostawaniu
się nieprzyjemnych
zapachów z
systemów kanalizacji • usuwa zawiesinę flotującą z wody ze zbiornika
• zabezpieczony przed dostawaniem się gryzoni
zewnętrznej
do wnętrza zbiornika

• zapobiega burzeniu się osadu z części dolnej zbiornika
• napowietrza wodę w zbiorniku przeciwdziałając powstawaniu warunków
beztlenowych

RWDS0072

RWDS0043

RWZT2154
RWZT2183

RWZT2155

4000210

4000310

4000100

Stożek DN800/600
dla zbiorników 15000l i
większych

• pozwala zmniejszyć średnicę otworu z 800 do 600 mm
• ułatwia rewizję zbiornika

RWDS1080

Pierścień
przedłużający DN 800

• umożliwia głębsze posadowienie zbiornika o 38 cm
• dla zbiorników o pojemności 15000 l i większych

RWDS2080

Pakiet dla ruchu
samochodów
osobowych

• pokrywa stalowa
• wzmocniona rura wznosząca i pierścień przedłużający przystosowane
pod ruch samochodów osobowych
• 2x uszczelka

RWDS0049

Rura wznosząca
teleskopowa dla
zbiorników EcoLine

• wysokość 400 mm
• średnica 600 mm

HARW0600

Rura wznosząca
600mm dla zbiorników
EcoLine

• wysokość 400 mm
• średnica 600 mm

HARW0610

Pokrywa 600 mm dla
zbiorników

• pokrywa do zbiorników EcoLine II

HARW0640
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Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

System ogrodowy standard
zestawy ogrodowe do wykorzystania wody deszczowej
Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem EcoLine II
typ

kod produktu

1700 L

ZWOS0001

2200 L

ZWOS0002

2600 L

ZWOS0003

3400 L

ZWOS0004

4500 L

ZWOS0005

6000 L

ZWOS0006

Pokrywa

Rura wznosząca

 ompa Top Multi
P
Tech II

Filtr koszowy

Skrzynka ogrodowa

Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem BlueLine II
typ

kod produktu

2600 L

ZWOS0007

5200 L

ZWOS0008

7600 L

ZWOS0009

10000 L

ZWOS0010

 okrywa TwinCover
P
z poborem

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 ompa Top Multi
P
Tech II

Filtr koszowy

Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem F-Line
typ

kod produktu

1500 L

ZWOS0011

3000 L

ZWOS0012

5000 L

ZWOS0013

7500 L

ZWOS0014

 okrywa TwinCover
P
z poborem
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 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

Wąż ciśnieniowy

 ompa Top Multi
P
Tech II

 iltr koszowy
F
z wycięceim

Wąż ciśnieniowy

Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem NEO
Typ

kod produktu

1500 L

ZWOS0015

3000 L

ZWOS0016

5000 L

ZWOS0017

7100 L

ZWOS0018

10000 L

ZWOS0019

 okrywa TwinCover
P
z poborem

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 ompa Top Multi
P
Tech II

 iltr koszowy
F
z wycięceim

Wąż ciśnieniowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (za dopłatą)

Filtr OPTI

Nadstawka do filtra OPTI

Filtr Maxi

Rura przedłużająca do
filtra Maxi

Multi X-6 z pływającym
poborem

Multi X-8 z pływającym
poborem

Podstawka do pomp
Multi X

Syfon przelewowy DN100
(bez zabezpieczenia przed
gryzoniami)

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ ciężki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ lekki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Czujnik poziomu cieczy
AQUATO

Pakiet dla ruchu
samochodów osobowych
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Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

System ogrodowy premium
zestawy ogrodowe do wykorzystania wody deszczowej
Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem EcoLine II
typ

kod produktu

1700 L

ZWOP0001

2200 L

ZWOP0002

2600 L

ZWOP0003

3400 L

ZWOP0004

4500 L

ZWOP0005

6000 L

ZWOP0006

Pokrywa

Rura wznosząca

 ompa Multi X-6 z
P
pływającym poborem

Filtr koszowy

Skrzynka ogrodowa

Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem BlueLine II
typ

kod produktu

2600 L

ZWOP0007

5200 L

ZWOP0008

7600 L

ZWOP0009

10000 L

ZWOP0010

 okrywa TwinCover
P
z poborem

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 ompa Multi X-6 z
P
pływającym poborem

F iltr koszowy

 estaw napełniający
Z
ECO 3/4”

typ

kod produktu
ZWOP0011

3000 L

ZWOP0012

5000 L

ZWOP0013

7500 L

ZWOP0014

 okrywa TwinCover
P
z poborem
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 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 ompa Multi X-6 z
P
pływającym poborem

Wąż ciśnieniowy
Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem F-Line

1500 L

 estaw napełniający
Z
ECO 3/4”

 iltr koszowy
F
z wycięceim

 estaw napełniający
Z
ECO 3/4”

Wąż ciśnieniowy

Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem NEO
Typ

kod produktu

1500 L

ZWOP0015

3000 L

ZWOP0016

5000 L

ZWOP0017

7100 L

ZWOP0018

10000 L

ZWOP0019

 okrywa TwinCover
P
z poborem

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 ompa Multi X-6 z
P
pływającym poborem

 iltr koszowy
F
z wycięceim

 estaw napełniający
Z
ECO 3/4”

Wąż ciśnieniowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (za dopłatą)

Rura przedłużająca do filtra
Maxi i Maxi Plus

Filtr OPTI

Nadstawka do filtra OPTI

Filtr Maxi

Filtr koszowy
do filtra Maxi Plus

Multi X-6 z pływającym
poborem

Podstawka do pomp
Multi X

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ ciężki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Pakiet dla ruchu
samochodów osobowych

Zestaw napełniający
ECO 1”

Syfon przelewowy DN100
(bez zabezpieczenia przed
gryzoniami)

Czujnik poziomu cieczy
AQUATO

Filtr Maxi Plus

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ lekki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)
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Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

System domowo-ogrodowy ECO
zestawy domowo-ogrodowe ECO do wykorzystania wody deszczowej
Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem EcoLine II
typ

kod produktu

1700 L

ZWDE0001

2200 L

ZWDE0002

2600 L

ZWDE0003

3400 L

ZWDE0004

4500 L

ZWDE0005

6000 L

ZWDE0006

Pokrywa

Rura wznosząca

C entrala MPI

 iltr OPTI
F
z nadstawką

 ompa TOP
P
MULTI-EVO II

 ływający pobór
P
do pompy
Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem BlueLine II
typ

kod produktu

2600 L

ZWDE0007

5200 L

ZWDE0008

7600 L

ZWDE0009

10000 L

ZWDE0010

P okrywa
TopCover

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

C entrala MPI

 iltr OPTI
F
z nadstawką

 ompa TOP
P
MULTI-EVO II

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem F-Line
typ

kod produktu

1500 L

ZWDE0011

3000 L

ZWDE0012

5000 L

ZWDE0013

7500 L

ZWDE0014

P okrywa
TopCover

14

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

C entrala MPI

 ływający pobór
P
do pompy

 iltr OPTI
F
z nadstawką

 ompa TOP
P
MULTI-EVO II

 ływający pobór
P
do pompy

Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem NEO
Typ

kod produktu

1500 L

ZWDE0015

3000 L

ZWDE0016

5000 L

ZWDE0017

7100 L

ZWDE0018

10000 L

ZWDE0019

P okrywa
TopCover

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

C entrala MPI

 iltr OPTI
F
z nadstawką

 ompa TOP
P
MULTI-EVO II

 ływający pobór
P
do pompy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (za dopłatą)

Filtr Maxi

Syfon przelewowy DN100
(bez zabezpieczenia przed
gryzoniami)

Rura przedłużająca do filtra
Maxi i Maxi Plus

Uspokojony wlew DN 100

Filtr Maxi Plus

Filtr koszowy do filtra Maxi
Plus

Filtr domowy do wody

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ ciężki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ lekki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Czujnik poziomu cieczy
AQUATO

Pakiet dla ruchu
samochodów osobowych
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Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

System domowo-ogrodowy standard
zestawy ogrodowe do wykorzystania wody deszczowej
Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem EcoLine II
typ

kod produktu

1700 L

ZWDS0001

2200 L

ZWDS0002

2600 L

ZWDS0003

3400 L

ZWDS0004

4500 L

ZWDS0005

6000 L

ZWDS0006

Pokrywa

Rura wznosząca

 entrala Aquamtic
C
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

 ura przedłużająca
R
do filtra Maxi

P rzejście
szczelne

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem BlueLine II
typ

kod produktu

2600 L

ZWDS0007

5200 L

ZWDS0008

7600 L

ZWDS0009

10000 L

ZWDS0010

P okrywa
TopCover

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 entrala Aquamtic
C
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

 ura przedłużająca
R
do filtra Maxi

P rzejście
szczelne

typ

kod produktu
ZWDS0011

3000 L

ZWDS0012

5000 L

ZWDS0013

7500 L

ZWDS0014

P okrywa
TopCover
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 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 entrala Aquamtic
C
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

 ływający pobór
P
wody
Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem F-Line

1500 L

 ływający pobór
P
wody

 ura przedłużająca
R
do filtra Maxi

P rzejście
szczelne

 obór wody do
P
zbiorników płaskich

Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem NEO
Typ

kod produktu

1500 L

ZWDS0015

3000 L

ZWDS0016

5000 L

ZWDS0017

7100 L

ZWDS0018

10000 L

ZWDS0019

P okrywa
TopCover

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 entrala Aquamtic
C
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

 ura przedłużająca
R
do filtra Maxi

P rzejście
szczelne

 obór wody do
P
zbiorników płaskich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (za dopłatą)

Centrala deszczowa
Aquamatic Domestic
C PLUS

Centrala deszczowa
Aquamatic Domestic L

Centrala deszczowa
Aquamatic Domestic HF 5/5

Zestaw połączeniowy
do centrali Aquamatic
Domestic

Filtr Maxi Plus

Filtr koszowy do filtra Maxi
Plus

Filtr domowy do wody

Pompa zasilająca stojąca
Standard do Aquamatic
Domestic C, L, HF 5/5

Pompa zasilająca
pływająca Standard do
Aquamatic Domestic C, L,
HF 5/5

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ lekki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Syfon przelewowy DN100
(bez zabezpieczenia przed
gryzoniami)

Pakiet dla ruchu
samochodów osobowych

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ ciężki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Uspokojony wlew DN 100
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Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

System domowo-ogrodowy premium
zestawy ogrodowe do wykorzystania wody deszczowej
Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem EcoLine II
typ

kod produktu

1700 L

ZWDP0001

2200 L

ZWDP0002

2600 L

ZWDP0003

3400 L

ZWDP0004

4500 L

ZWDP0005

6000 L

ZWDP0006

Pokrywa

R ura
wznosząca

 entrala Aquamtic
C
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

 ura przedłużająca
R
do filtra Maxi

Przejście
szczelne

Pływający
pobór wody

 zujnik poziomu
C
cieczy AQUATO

Uspokojony
wlew

kod produktu

2600 L

ZWDP0007

5200 L

ZWDP0008

7600 L

ZWDP0009

10000 L

ZWDP0010

Pokrywa
TopCover

Rura
wznosząca
VS60

Uszczelka

Centrala
Aquamtic
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

Rura przedłużająca do filtra
Maxi

Przejście
szczelne

Pływający
pobór wody

Czujnik
poziomu cieczy
AQUATO

Uspokojony
wlew

typ

kod produktu
ZWDP0011

3000 L

ZWDP0012

5000 L

ZWDP0013

7500 L

ZWDP0014

Pokrywa
TopCover
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Rura
wznosząca
VS60

Uszczelka

Centrala
Aquamtic
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

Rura przedłużająca do filtra
Maxi

Przejście
szczelne

Syfon
przelewowy

Filtr domowy
do wody

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem F-Line

1500 L

F iltr domowy
do wody

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem BlueLine II
typ

S yfon
przelewowy

Pobór wody
do zbiorników płaskich

Czujnik
poziomu cieczy
AQUATO

Uspokojony
wlew

Syfon
przelewowy

Filtr domowy
do wody

Zestaw y do w ykorzystania wody deszczowej

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem NEO
Typ

kod produktu

1500 L

ZWDP0015

3000 L

ZWDP0016

5000 L

ZWDP0017

7100 L

ZWDP0018

10000 L

ZWDP0019

Pokrywa
TopCover

Rura
wznosząca
VS60

Uszczelka

Centrala
Aquamtic
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

Rura przedłużająca do filtra
Maxi

Przejście
szczelne

Pobór wody
do zbiorników płaskich

Czujnik
poziomu cieczy
AQUATO

Uspokojony
wlew

Syfon
przelewowy

Filtr
domowy
do wody

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (za dopłatą)

Centrala deszczowa
Aquamatic Domestic
C PLUS

Filtr koszowy do filtra Maxi
Plus

Centrala deszczowa
Aquamatic Domestic L

Centrala deszczowa
Aquamatic Domestic
HF 5/5

Zestaw połączeniowy
do centrali Aquamatic
Domestic

Filtr Maxi Plus

Pompa zasilająca stojąca
Standard do Aquamatic
Domestic C, L, HF 5/5

Pompa zasilająca
pływająca Standard do
Aquamatic Domestic C, L,
HF 5/5

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ ciężki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Tunel rozsączający
DrainTunel 624 l - typ lekki
(podłączenie do przelewu
awaryjnego)

Pakiet dla ruchu
samochodów osobowych
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CENTRALE DESZCZOWE
Centrale deszczowe to urządzenia sterujące systemem
wykorzystania wody deszczowej zgromadzonej w zbiornikach.
Korzyści dla Ciebie
P W
 ykorzystywanie wody opadowej w domu i ogrodzie
P K
 ontrola zawartości zbiornika
P A
 utomatyczne korzystanie z wody wodociągowej przy braku
deszczu

ZASTOSOWANIE
– dom, ogród, firma

Centralę deszczową można zastosować wszędzie tam, gdzie
zbiera się wodę deszczową do wtórnego wykorzystania np.:
do spłukiwania toalet, prania w pralkach automatycznych oraz
podlewania ogrodu. Centrale należy umieścić w pomieszczeniu
z temperaturą powyżej 0° C w celu ochrony przed zamarznięciem.
Centrala deszczowa bowiem pozwala na korzystanie z wody
opadowej cały rok!

FUNKCJONOWANIE
• Czujnik poziomu wody
• Automatyczne przełączanie pomiędzy trybami
• Zgodny z normą PN-EN 1717
Poprzez np. odkręcenie zaworu w ogrodzie, czujnik wyczuwa
spadek ciśnienia w instalacji. Następnie przekazuje sygnał
uruchamiający prace centrali, która będzie pompować wodę
deszczową. Przy braku wody opadowej w zbiorniku pływak
przekaże sygnał o konieczności pobrania wody wodociągowej ze zbiornika podręcznego. Pozwoli to zapobiec ryzyku
wtórnego skażenia woda wodociągowa dostarczana jest
poprzez przerwę powietrzną zgodną z normą PN-EN 1717.
model

AQUAMATIC DOMESTIC S PLUS

30711

AQUAMATIC DOMESTIC C PLUS

30713

AQUAMATIC DOMESTIC L

31935

AQUAMATIC DOMESTIC HF 5/5

30270

CENTRALA DESZCZOWA AQUAMATIC DOMESTIC S PLUS
Wielostopniowa, samozasysająca pompa odśrodkowa:
• Czujnik przepływu wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem, wyłącza
pompę w przypadku osiągnięcia określonego ciśnienia w instalacji
• Przerwa powietrzna zgodnie z PN-EN 1717 TYP AB
• 1” zawór trójdrogowy
• Pływakowy zawór napełniający
• Elementy tłumiące drgania pompy oraz zbiornika
• Wyłącznik pływakowy z 20m kablem
• Przelew awaryjny Ø75mm
• Pokrywa
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 500 × 650 × 240 mm
Waga (pustego urządzenia) ok. 25 kg
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kod produktu

Centrale deszczowe

CENTRALA DESZCZOWA AQUAMATIC DOMESTIC C PLUS
Wielostopniowa, samozasysająca pompa odśrodkowa:
• Metalowa, ocynkowana konsola
• Niezależne mocowanie do ściany
• Czujnik przepływu wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem,
wyłącza pompę w przypadku osiągnięcia określonego
ciśnienia w instalacji
• Przerwa powietrzna zgodnie z PN-EN 1717 TYP AB
• 1” zawór trójdrogowy
• Pływakowy zawór napełniający
• Elementy tłumiące drgania pompy oraz zbiornika
• Sterownik elektroniczny
• Wyłącznik pływakowy z 20m kablem
• Przelew awaryjny Ø75mm
• Estetyczna pokrywa osłaniająca
• Możliwość podłączenia pompy wspomagającej!
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 550 × 550 × 320 mm
Waga (pustego urządzenia) ok. 25 kg

CENTRALA DESZCZOWA AQUAMATIC DOMESTIC L
Wielostopniowa, samozasysająca pompa odśrodkowa:
• Metalowa, ocynkowana konsola
• Niezależne mocowanie do ściany
• Czujnik przepływu wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem,
wyłącza pompę w przypadku osiągnięcia określonego ciśnienia
w instalacji
• Przerwa powietrzna zgodnie z PN-EN 1717 TYP AB
• 1” zawór trójdrogowy
• Pływakowy zawór napełniający
• Elementy tłumiące drgania pompy oraz zbiornika
• Sterownik elektroniczny
• Wyłącznik pływakowy z 20m kablem
• Przelew awaryjny Ø75mm
• Estetyczna pokrywa osłaniająca
• Możliwość podłączenia pompy wspomagającej!
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 550 × 550 × 320 mm
Waga (pustego urządzenia) ok. 25 kg

CENTRALA DESZCZOWA AQUAMATIC DOMESTIC HF 5/5
Wielostopniowa, samozasysająca pompa odśrodkowa:
• Najmocniejsza pompa w swoim segmencie!
• Metalowa, ocynkowana konsola
• Niezależne mocowanie do ściany
• Czujnik przepływu wyposażony w zabezpieczenie przed
suchobiegiem, wyłącza pompę w przypadku osiągnięcia
określonego ciśnienia w instalacji
• Przerwa powietrzna zgodnie z PN-EN 1717 TYP AB
• 1” zawór trójdrogowy
• Pływakowy zawór napełniający
• Elementy tłumiące drgania pompy oraz zbiornika
• Sterownik elektroniczny
• Wyłącznik pływakowy z 20m kablem
• Przelew awaryjny Ø75mm
• Estetyczna pokrywa osłaniająca
• Możliwość podłączenia pompy wspomagającej!
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 550 × 550 × 320 mm
Waga (pustego urządzenia) ok. 30 kg
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Centrale deszczowe

CENTRALA DESZCZOWA MPI ECO
P
P
P
P
P
P
P

M aksymalnie kompaktowa
B rak dźwięku pracy pompy w pomieszczeniu
Kompatybilna z pompami o ciśnieniu max 8 bar i wydajności do 8 m 3 /h
M aksymalna moc pompy to 2,2 kW
Z godna z normą PN – EN 1717
R egulowane ciśnienie startu i wyłączenia pompy
C yfrowy wskaźnik ciśnienia

Centrala wody deszczowej MPI ECO wykorzystuje zatapialną pompę ciśnieniową,
znajdującą się w zbiorniku, do bezpośredniego tłoczenia wody na instalację. W
przypadku braku wody deszczowej konsola automatycznie uzupełnia zbiornik wodą
wodociągową za pośrednictwem pływaka, który sprzężony jest z elektrozaworem na
konsoli. Centrala pozwala wykorzystać wodę deszczową do spłukiwania toalet, prania
w pralkach automatycznych oraz podlewania ogrodu.

Rysunek poglądowy

Centrala MPI
typ

Centrala wody deszczowej MPI ECO

opis

sterownik Qmax = 8 m3/h, Pmax = 8 bar, P = 2,2 kW,
Amax = 16 A, nie zawiera pompy

kod
produktu

CEEC0001

Zestaw z centralą i pompą
typ

opis

kod
produktu

Centrala MPI ECO z pompą TOP
MULTI 2

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW

CEEC0002

Centrala MPI ECO z pompą TOP
MULTI 3

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 33 m, P = 0,55 kW

CEEC0003

Centrala MPI ECO z pompą TOP
MULTI 2-EVO

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW

CEEC0004

Centrala MPI ECO z pompą TOP
MULTI 3-EVO

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 33 m, P = 0,55 kW

CEEC0005

Centrala MPI ECO z pompą UPm 2/2

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 33 m, P = 0,37 kW, 20 m kabla

CEEC0006

Centrala MPI ECO z pompą UPm 2/3

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 48 m, P = 0,55 kW, 20 m kabla

CEEC0007

Centrala MPI ECO z pompą UPm 2/4

Qmax = 4,8 m /h, Hmax = 63 m, P = 0,75 kW, 20 m kabla

CEEC0008

Centrala MPI ECO z pompą UPm 4/3

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 40 m, P = 0,55 kW, 20 m kabla

CEEC0009

Centrala MPI ECO z pompą UPm 4/4

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 53 m, P = 0,75 kW, 20 m kabla

CEEC0010

Centrala MPI ECO z pompą UPm 4/5

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 67 m, P = 1,1 kW, 20 m kabla

CEEC0011

3

AKCESORIA DO POMP
typ

opis

Zestaw do poziomego montażu
pompy UP

Dotyczy pomp UP

Pływajacy kosz ssawny do pomp EVO

Dotyczy pomp TOP MULTI EVO

22

kod
produktu

ASSKITUPFO2

ASSKITKGE

Akcesoria dodatkowe

POMPY WSPOMAGAJąCE DO CENTRAL DESZCZOWYCH
pływające, stojące
Jeżeli zbiornik znajduje sie daleko od centrali deszczowej
należy zastosować pompę wspomagającą. W zależności
od wymaganych parametrów dobiera się odpowiedni model
pompy. W celu prawidłowego określenia potrzeby
zastosowania pompy prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

UZUPEŁNIANIE LUB OPRÓŻNIANIE
zbiornika wody deszczowej

W naszej ofercie znajdą Państwo zestawy do
automatycznego napełniania lub opróżniania zbiornika.
Zestawy oparte są na działaniu elektrozaworów, czujników
pływakowych lub czujników Agma (do zbiorników płaskich).
Zestawy napełniające
Zestawy te służą do napełniania zbiornika podziemnego wodą
wodociągową w momencie braku wody opadowej w zbiorniku.
Napełnienie odbywa się poprzez otwarcie elektrozaworu
zamontowanego na instalacji. Napełnienie nastąpi do
ustalonego wcześniej poziomu w zbiorniku. Zestawy występują
z następującymi średnicami zaworów: ½”, ¾” i 1”.
Zestawy opróżniające
Zestawy opróżniające są wykorzystywane do opróżnienia
zbiornika w momencie jego przepełnienia i braku przelewu
awaryjnego np. do układu rozsączania. Poprzez odpowiednią
regulację pływaka system uruchomi np. pompę wypompowującą
wodę (pompa nadmiarowa) w chwili osiągnięcia maksymalnego
poziomu wody w zbiorniku.

Przykłady zastosowań ZESTAWÓW NAPEŁNIAJĄCYCH ORAZ OPRÓŻNIAJĄCYCH
Układ sterowania napełnianiem
zbiornika z wykorzystaniem sygnalizatora poziomu

Układ sterowania opróżnianiem
zbiornika z wykorzystaniem sygnalizatora poziomu

Schemat elektryczny wewnętrznych połączeń
styków sygnalizatora poziomu MAC-3 dla
poziomu wysokiego (zwarte przewody: brązowy i czarny) oraz niskiego (zwarte przewody:
niebieski i czarny)
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Filtry do wody deszczoweJ
FILTR OPTI
(podziemny filtr zewnętrzny)
Dopływ z dachu DN 100
Podłączenie, np. dodatkowy przelew
Kosz filtrujący
Odpływ w kierunku zbiornika
Opis
Filtr OPTI stosowany jest do mechanicznego oczyszczania
dopływającej wody deszczowej w instalacjach wody
deszczowej oraz układach drenażowych. Średnica przepustowa
oczek wynosi 0,9 mm. Gwarantuje dokładne filtrowanie, a do
zbiornika dopływa czysta woda. Kosz filtracyjny wyposażony jest
w uchwyt, co ułatwia jego wyciągnięcie i konserwację.

Filtr Maxi
(podziemny filtr zewnętrzny)
Dopływ z dachu DN 100
Podłączenie, np. dodatkowy przelew
Kosz filtrujący
Odpływ w kierunku zbiornika
Opis
Kosz filtrujący zapobiega przedostawaniu się cząstek
zanieczyszczeń wraz z deszczówką do zbiornika.
W rezultacie w zbiorniku znajduje się czysta woda do
wykorzystania w domu oraz ogrodzie. Kosz filtrujący wyposażony
jest w wygodną rączkę do wyciągania kosza.

Filtr Maxi Plus
(podziemny filtr wewnętrzny)
Dopływ z dachu DN 150
W kład filtrujący z sitem wykonanym ze stali nierdzewnej
Odpływ w stronę podziemnego zbiornika DN 150
Kosz zbierający zanieczyszczenia (opcjonalnie)
Dostawa nie obejmuje kosza zbierającego
zanieczyszczenia! Należy zamawiać go osobno!
Opis
Doskonały filtr, posiadający wiele zalet. Maxi Plus można z łatwością
zainstalować na istniejących rurociągach, ponieważ wlot i odpływ znajdują
się na tym samym poziomie. Oczyszczanie wody następuje poprzez proces
osiadania i filtrowania przez siatkę o wielkości oczka 0,5 mm. W rezultacie
otrzymujemy czystą deszczówkę do wykorzystania w domu i ogrodzie.
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Idealnie nadaje się do montażu
na istniejących rurociągach!
Brak różnicy w poziomie między
wlotem i odpływem.

Akcesoria dodatkowe

Czujnik poziomu cieczy AQUATO
Czujnik AQUATO to innowacyjne urządzenie
monitorujące poziom cieczy w zbiorniku otwartym.
Wykorzystywane jest głównie w zbiornikach na deszczówkę
oraz przydomowych zbiornikach asenizacyjnych
(szambach).
Komunikuje się drogą radiową WiFi
w najpopularniejszym standardzie 802.11 b/g/n
2.4 GHz, który jest wykorzystywany praktycznie we
wszystkich domowych sieciach bezprzewodowych.
Urządzenie składa się z mikrokontrolera oraz sondy
głębinowej, które są ze sobą połączone cienkim wężykiem.
Może być montowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków,
ponieważ zostało tak zaprojektowane, by sprostało
zewnętrznym warunkom atmosferycznym występującym
w naszym klimacie.
Urządzenie nie wymaga doprowadzenia przewodu
zasilającego, ponieważ jest zasilanie przez cztery
standardowe baterie w rozmiarze AA tzw.: “paluszki”.
Takie rozwiązanie zapewnia nieprzerywalną
pracę przez prawie cztary lata. Zasilanie jest
monitorowane przez samo urządzenie i potrafi
określić stopień rozładowania baterii.
Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w czujnik
temperatury, dzięki któremu użytkownik może obserwować
temperaturę w otoczeniu urządzenia.

ZASTOSOWANIE:

• Prosta konfigura-

Urządzenie możemy stosować w dowolnym zbiorniku

cja ustawień przy pomocy urządzenia z dostępem do

na deszczówkę oraz w szambie. Dokonuje dokładnego

internetu.

pomiaru wysokości lustra wody co umożliwia pełną
kontrolę przydomowego systemu. Odczyt zapisywany

• Urządzenie dokonuje bardzo dokładnych pomiarów
(do kilku milimetrów)

jest w wirtualnej pamięci przez co mamy do niego

• Sonda oraz sterownik odporne na korozję

dostęp z każdego miejsca na świecie!

• Zasilanie bateryjne (w zestawie) – alkaliczne umożliwiają prace nawet do 4 lat!

Zalety
• Przede wszystkim jest to produkt wytwarzany przez
polskiego producenta
• Możliwość wizualizacji napełnienia na telefonie lub
tablecie z systemem Android
• Zestaw posiada standardowe złącze antenowe typu

• Powiadomienia SMS zawarte w koszcie urządzenia!
(nie potrzebuje karty SIM)
• W przypadku wykorzystania czujnika do szamba
możliwość informowania SMS-em firmy asenizacyjnej
o zbliżającym się przepełnieniu zbiornika.
• System poinformuje o zbliżającej się zmianie baterii

RP-SMA umożliwiające zmianę anteny o większym
zasięgu lub kierunkowej
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typ

Zestaw połączeniowy
do centrali Aquamatic
Domestic

Czujnik poziomu
cieczy AQUATO

opis

Zestaw węży i kształtek ułatwiający podłączenie centrali
deszczowej oraz późniejszą jej konserwację

Możliwość ustawienia alarmów, połączenie
internetowe, powiadomienia SMS

kod produktu

10000901

CZPC0001

Elektroniczny
wskaźnik poziomu

Wysokość zwierciadła wody przestawiana w centymetrach

Pompa zasilająca
pływająca Standard
do Aquamatic Domestic
C/L/HF 5/5

Komplet z wężem ssawnym i elementami połączeniowymi,
stosowana w przypadku zbyt dużej odległości i różnicy wysokości
pomiędzy centralą, a zbiornikiem.

30000

Pompa zasilająca
stojąca Standard
do Aquamatic Domestic
C/L/HF 5/5

Pompa zasilająca wraz z reduktorem ciśnienia, stosowana
w przypadku zbyt dużej odległości i różnicy wysokości pomiędzy
centralą, a zbiornikiem.

30042

RWZT0010

Filtr ziemny OPTI

Filtr ziemny przedzbiornikowy mający na celu
zatrzymać zanieczyszczenia stałe przedostające się do
układu za pomocą kosza filtracyjnego (powierzchnia
dachu do 200 m2)

MPFT0200

Nadstawka
do filtra OPTI

Nakładana rura wznosząca, można ją skracać,
Ø 350 mm, wysokość 570 mm

MPFT0201

Filtr ziemny Maxi

Filtr ziemny przedzbiornikowy mający na celu zatrzymać
zanieczyszczenia stałe przedostające się do układu za pomocą
kosza filtracyjnego (powierzchnia dachu do 350 m2)

RWZT2151

Filtr ziemny Maxi Plus

Filtr ziemny przedzbiornikowy mający na celu zatrzymać
zanieczyszczenia stałe przedostające się do układu za pomocą
kolana z siatką filtracyjną (powierzchnia dachu do 500 m2), nie
powoduje spadku ciśnienia w układzie - rzędne wlotu i wylotu są
na tym samym poziomie

RWZT2152

Filtr koszowy
do filtra Maxi Plus

Filtr koszowy ułatwiający konserwację filtra ziemnego Maxi Plus

RWZT2101

Rura przedłużająca
do filtrów Maxi i Maxi
Plus

Element przedłużający, umożliwiający głębsze posadowienie filtra

RWZT2153

Stosowany do 1350 m2 powierzchni dachu

RWZT2250

Filtr ziemny Terramax
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typ

Wyłącznik pływakowy

opis

Dwustykowy wyłącznik pływakowy z gniazdo-wtyczką

Zestaw napełniający/
opróżniający ECO 1/2"
Zestaw napełniający/
opróżniający ECO 3/4"

kod produktu

99900

99910
Zestaw umożliwiający napełnianie wody w zbiorniku z sieci
wodociągowej lub jego opróżnienie po osiągnięciu ustawionego
poziomu maksymalnego w zbiorniku

Zestaw napełniający/
opróżniający ECO 1"

99920
99930

Zestaw napełniający
STANDARD 3/4”

Zestaw umożliwiający uzupełnianie wody w zbiorniku z sieci
wodociągowej, zgodny z normą PN-EN17

31020

Wyłącznik AGMA

Wyłącznik pływakowy dla zbiorników płaskich

20987

Zestaw napełniający
ECO 1/2"
do zbiorników płaskich
Zestaw napełniający
ECO 3/4"
do zbiorników płaskich

99950

Zestaw umożliwiający uzupełnianie wody w zbiorniku z sieci
wodociągowej. Dedykowany dla zbiorników płaskich.

Zestaw napełniający
ECO 1"
do zbiorników płaskich

Zestaw napełniający
STANDARD 3/4"
do zbiorników płaskich

99960

Zestaw umożliwiający uzupełnianie wody w zbiorniku z sieci
wodociągowej, zgodny z normą PN-EN17. Dedykowany dla
zbiorników płaskich.

Pływający pobór
do pompy z wężem – komplet
Pływający pobór wody
1" z wężem

Przejście szczelne
DN 100 2xØ32, 1xØ16 i
2 kable
Przejście szczelne
DN 100 1xØ36, 1xØ16 i
2 kable

30698

4000620
Pobór pozwalający na zasysanie wody ze strefy klarownej
zbiornika, między wierzchnią taflą, która może zawierać zawiesinę
flotującą, a dołem na którym znajduje się osad

Pływający pobór wody
1 1/4” z wężem

Pobór wody
do zbiorników płaskich

99955

4000902
4000903

Pobór pozwalający na zasysanie wody ze strefy ponad osadem
znajdującym się w zbiorniku, dedykowany dla zbiorników płaskich

99970

5000300
Przejście szczelne do budynków
5000310
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Pompy do wody deszczowej i ścieków
Wielostopniowe pompy zatapialne

typ

opis

kod produktu

TOP MULTI 2

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW

48TPM070A1U

TOP MULTI 3

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 33 m, P = 0,55 kW

48TPM170A1U

TOP MULTI-EVO 2

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW

48TPM080A1U

TOP MULTI-EVO 3

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 33 m, P = 0,55 kW

48TPM180A1U

TOP MULTI-TECH 2
pompa automatyczna

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW

48TPMA070A1U

TOP MULTI-TECH 3
pompa automatyczna

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 33 m, P = 0,55 kW

48TPMA170A1U

TOP MULTI-EVOTECH 2
pompa automatyczna

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW

48TPMA080A1U

TOP MULTI-EVOTECH 3
pompa automatyczna

Qmax = 7,2 m 3/h, Hmax = 33 m, P = 0,55 kW

48TPMA180A1U

Pompy zatapialne do wody deszczowej
typ

opis

kod produktu

TOP 1

Qmax = 9,6 m 3/h, Hmax = 7 m, P = 0,25 kW, przelot 10 mm

48TOP11A1

TOP 2

Qmax = 13,2 m 3/h, Hmax = 9 m, P = 0,37 kW, przelot 10 mm

48TOP12A1

TOP 3

Qmax = 15,6 m 3/h, Hmax = 10,5 m, P = 0,55 kW, przelot 10 mm

48TOP13A1

Pompy zatapialne do wody brudnej i ścieków
typ

opis

kod produktu

TOP VORTEX 2

Qmax = 10,8 m 3/h, Hmax = 7 m, P = 0,37 kW, przelot 25 mm

48TOPV12A1

TOP VORTEX 3

Qmax = 10,8 m 3/h, Hmax = 8,5 m, P = 0,55 kW, przelot 25 mm

48TOPV13A1

TEX 3

Qmax = 14,4 m3/h, Hmax = 10 m,
P = 0,75 kW, przelot 30 mm

48TEX03A1

ZXm 1B/40

Qmax = 21 m 3/h, Hmax = 9 m, P = 0,5 kW,
przelot 40 mm

48SDZE4BA1

ZXm 1A/40

Qmax = 24 m 3/h, Hmax = 11 m, P = 0,6 kW,
przelot 40 mm

48SDZE4AA1
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Pompy zatapialne do wody brudnej i ścieków
typ

opis

kod produktu

VXm 10/35

Qmax = 24 m 3/h, Hmax = 11 m, P = 0,75 kW, przelot 40 mm

VXm 15/35

Qmax = 30 m 3/h, Hmax = 14 m, P = 1,1 kW, przelot 40 mm

VXm 8/50

Qmax = 27 m 3/h, Hmax = 6,5 m, P = 0,55 kW, przelot 50 mm

48SGV91C0A1

VXm 10/50

Qmax = 33 m 3/h, Hmax = 9 m, P = 0,75 kW, przelot 50 mm

48SGV91D0A1

VXm 15/50

Qmax = 39 m 3/h, Hmax = 11,5 m, P = 1,1 kW, przelot 50 mm

48SGV91E0A1U

VXm 10/35-ST

Qmax = 24 m 3/h, Hmax = 11,5 m, P = 0,75 kW, przelot 40 mm,
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej

48SGV96B0A1U

VXm 15/35-ST

Qmax = 30 m 3/h, Hmax = 15 m, P = 1,1 kW, przelot 40 mm,
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej

48SGV96C0A1U

VXm 8/50-ST

Qmax = 27 m 3/h, Hmax = 7,5 m, P = 0,55 kW, przelot 50 mm,
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej

48SGV96D0A1U

VXm 10/50-ST

Qmax = 33 m 3/h, Hmax = 10 m, P = 0,75 kW, przelot 50 mm,
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej

48SGV96E0A1U

VXm 15/50-ST

Qmax = 39 m 3/h, Hmax = 13,5 m, P = 1,1 kW, przelot 50 mm,
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej

48SGV96F0A1U

48SGV91A0A1
48SGV91B0A1U

Pompy powierzchniowe do wody deszczowej
typ

opis

kod produktu

PLURIJETm 3/60X

Qmax = 4,2 m 3/h, Hmax = 31 m, P = 0,37 kW

43PJA6053A1

PLURIJETm 4/80X

Qmax = 4,8 m 3/h, Hmax = 52 m, P = 0,55 kW

43PJA6084A1

PLURIJETm 4/100X

Qmax = 7,8 m 3/h, Hmax = 50 m, P = 0,75 kW

43PJA5104A1

Qmax = 12 m 3/h, Hmax = 58 m, P = 1,5 kW,
wirniki ze stali nierdzewnej

PLURIJETm 4/200

43PJDI20048A1

AKCESORIA DO POMP PEDROLLO

Pływający kosz ssawny 1 1/4”
typ

Naczynie przeponowe 1 l

Trójnik redukcyjny GW 1 1/4” z 1/2”

opis

kod produktu

Pływający kosz ssawny 1 1/4”

1,5 m wąż PVC Ø30 mm, kosz ssawny ze stali nierdzewnej, pływak PE, kształtki do węża

ASSKITGE

Naczynie przeponowe 1l

Naczynie przeponowe o pojemności 1 litra, przyłącze GZ 1/2', ciśnienie fabryczne 1,2 bar

500667

Trójnik redukcyjny GW 1 1/4”
z 1/2"

Trójnik redukcyjny CW 11/4" x 1/2" do przyłączenia naczynia przeponowego

5001600001
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Automatyczne pompy do wody
Pompy z wbudowaną automatyką to bardzo wygodne rozwiązanie. Wystarczy zamontować urządzenie w zbiorniku, studni lub na wodociągu,
podłączyć do prądu i gotowe. Dzięki wyposażeniu we wbudowany czujnik ciśnienia, pompa uruchomi się za każdym razem, gdy zaczniemy
korzystać z wody. W przypadku, gdy zabraknie wody, nie trzeba się
martwić, pompy posiadają zabezpieczenie przed pracą na sucho.

typ

kod produktu

Pompa Multi X-6

31454

Pompa Multi X-6 z pływającym poborem

31456

Pompa Multi X-8

32205

Pompa Multi X-8 z pływającym poborem

32206

Podstawka do pomp Multi X

30124

Reduktor ciśnienia 1”

0410825

PS
 ystem zabezpieczenia przed
zablokowaniem wirników
PZ
 abezpieczenie przed suchobiegiem
PA
 utomatyczny rozruch po pracy bez wody

Pompy MULTI X
Pionowe, automatyczne pompy głębinowe.
Posiadają 6 lub 8 wirników. Średnica pompy
to jedynie 98 mm, co umożliwia ich montaż w studniach wierconych. Istnieją dwie
wersje konstrukcyjne - standardowa z sitem
stalowym na całym obwodzie pompy oraz
wersja z króćcem ssawnym 1 ¼”.

STEROWNIKI
Sterowniki EASYPRESS i PRESFLO MULTI
To urządzenia służące do uruchamiania (po otwarciu
zaworu) oraz zatrzymania (po zamknięciu zaworu) pomp
jednofazowych. Mikroprocesor sterownika chroni pompę
przed pracą na sucho, jak również umożliwia ponowne
uruchomienie pompy automatycznie lub ręcznie. Sterownik
typ

ma za zadanie również zapobieganie zbyt częstemu uruchamianiu się pompy, w wypadku pojawienia się drobnych
nieszczelności na instalacji. PRESFLO MULTI dodatkowo
posiada mały zbiornik przeponowy o pojemności 2 litrów,
funkcję regulowania ciśnienia startu pompy oraz manometr w komplecie.
opis

EASYPRESS-2M

Ciśnienie startu 1,5 bar, Pmax = 1,5 kW;
Amax = 16 A; wbudowany manomentr;
przyłącza GW 1”; brak kabli

PRESFLO MULTI

Regulowane ciśnienie startu, Pmax = 1,5
kW, Amax = 16 A; przyłącza GW 1”, brak kabli,
wbudowany zbiornik przeponowy 2l, manometr w komplecie
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kod produktu

50066/215P

50068/201

Pompy i akcesoria do pomp

Sterowniki SWITCHMATIC
Sterownik ten pozwala sterować pracą pompy w sposób
efektywny - tym samym chroni ją przed przeciążeniami
(zbyt częstymi i gwałtownymi startami pracy). Są one
podstawowymi zabezpieczeniami pomp.
Elektroniczne wyłączniki ciśnieniowe z wbudowanym
manometrem cyfrowym oraz czytnikiem prądu w danym
momencie.
typ

Kontroluje załączanie i wyłączanie pompy jednofazowej
(SWITCHMATIC 2 i SWITCHMATIC 2 T-KIT) oraz trójfazowej (SWITCHMATIC 2T - 400 V). Ciśnienie załączania
i wyłączania może być łatwo konfigurowane dzięki prostemu i przyjaznemu w obsłudze panelowi kontrolnemu.
Urządzenie chroni pompę przed: suchobiegiem, przeciążeniem oraz gwałtownymi cyklami.

opis

kod produktu

SWITCHMATIC 2
Z ZABEZPIECZENIAMI

Pmax = 8 bar, P = 2,2 kW, Amax = 16 A

STCO0001

SWITCHMATIC 2 T-KIT

Qmax = 8 m 3/h, Pmax = 8 bar, P = 2,2 kW, Amax = 16 A

STCO0002

SWITCHMATIC 2T 400V DO MOCY 4kW

Pmax = 12 bar, P = 4,0 kW, Amax = 10 A

STCO0003

FALOWNIKI
Urządzenie umożliwia płynny rozruch pompy jedno lub
trójfazowej oraz automatycznie reguluje obroty silnika w
zależności od zapotrzebowania. Te funkcje maksymalnie
wydłużają żywotność silnika i oszczędność energii.
typ

Zaletą jest bardzo łatwa i przyjazna konfiguracja oraz
montaż. Jak tylko urządzenie zostanie podłączone do sieci elektrycznej, wystarczy ustawić wymagane ciśnienie.

opis

kod produktu

SPEEDMATIC EASY 09
MM

Qmax = 10 m 3/h, Pmax = 8 bar, P = 1,5 kW, Amax
=9A

STCO0004

SPEEDMATIC EASY 12
MM

Qmax = 10 m 3/h, Pmax = 8 bar, P = 2,2 kW, Amax
= 12 A

STCO0005

SPEEDBOX 1112 MM +
TRANSDUC

Pmax = 12 bar, P = 1,5 kW, Amax = 16 A

STCO0006

SPEEDBOX 1305 TT +
TR 10

Pmax = 16 bar, P = 1,5 kW, Amax = 5 A

STCO0007

SPEEDBOX 1309 TT +
TR 10

Pmax = 16 bar, P = 3,0 kW, Amax = 9 A

STCO0008

SPEEDBOX 1314 TT +
TR 10

Pmax = 14 bar, P = 5,5 kW, Amax = 16 A

STCO0009
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Studnie chłonne i akcesoria
Studnia chłonna Igloo 900 litrów
- system standardowy
Rozwiązanie specjalne stosowane w przypadku
przepełnienia zbiornika w systemach gromadzenia
deszczówki. Studnia chłonna Igloo przejmuje nadmiar
wody odpływający ze zbiornika podziemnego.
Standardowa studnia chłonna Igloo
Filtr Maxi Plus
Rura wywiewna DN 100
Połączenie DN 100 (poza zakresem dostawy)
Uwaga: W celu zapobieżenia przedostawaniu się
zanieczyszczeń do systemu rozsączającego, przed
systemem standardowym zawsze należy instalować
filtr. Jeśli przelew ze zbiornika podłączony jest do studni
chłonnych, dodatkowy filtr nie jest konieczny
Dobór: Wymaganą ilość studni oblicza się na
podstawie powierzchni zlewni, przepuszczalności
gruntu i szacowanego poziomu opadów. W poniższej

Studnia chłonna Igloo zastępuje około 4 tony żwiru

tabeli przedstawiono przybliżone wskazania wg DIN
1968 i ATV-A138. Na Państwa prośbę, z przyjemnością
wyliczymy dokładną ilość studni.

Zalety systemu standardowego

Wyposażenie standardowej studni
chłonnej Igloo

P N iedrogie rozwiązanie dla wszystkich wielkości
zbiorników

Filtr do studni chłonnej Igloo (str. 24, 26)

PW
 ysoka zdolność akumulacji 900 l wody w jednej
studni chłonnej Igloo zastępuje około 4 tony żwiru

• filtr OPTI (maks. do 200 m2 powierzchni zlewni)
• Filtr Maxi (maks. do 350 m 2 powierzchni zlewni)

P Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca

• Filtr Maxi Plus (maks. do 500 m 2 powierzchni zlewni)

PW
 ysoka zdolność rozsączania przez dno i ściany
boczne

• Filtr Terramax (maks. do 1350 m powierzchni zlewni)
2

Rura wywiewna DN 100
• Odpowietrzenie układu
Dane techniczne
objętość:

900 l

szerokość:

1537 mm

wysokość:

814 mm

materiał:

wytrzymały PE

ciężar:

ok. 30 kg

P M ożliwość rozbudowy układu o kolejne studnie
PM
 ożliwość najazdu ciężarówką (klasa obciążenia
SLW 30)
P Brak konieczności stosowania geowłókniny

rodzaj gruntu / Opis
przepuszczalność w m/s

100 m2 200 m2

300 m2

1 ·10-3

Piasek gruboziarnisty

Liczba studni

1

2

3

1 ·10-4

Piasek średni / drobny

Liczba studni

2

4

6

1 ·10

Piasek gliniasty

Liczba studni

3

6

8

1 ·10-6

Glina piaszczysta

Liczba studni

4

7

10

-5
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Studnia chłonna Igloo 900 litrów System Profi
Studnia chłonna
Igloo 900 l
- dodatkowa

 ura wznosząca o wysokości 600 mm (można
R
ją skracać)
Pokrywa rury wznoszącej TopCover
Rura DN 100 (dostarczana na placu budowy)
Rura zanurzeniowa
Bezpieczeństwo przede wszystkim: wiele układów

Studnia chłonna
Igloo 900 l

rozsączających obciążonych jest ryzykiem zatorów
mogących powodować wysokie szkody wyrządzane
przez wodę. Problem wielu systemów polega na tym,
że brak w nich możliwości dostępu w celu kontroli,
inspekcji i czyszczenia. System studni chłonnych Profi
wprowadził tutaj nowe standardy.
Studnia chłonna Igloo - system Profi
Zawsze obejmuje on jedną studnię chłonną
Igloo z rurą wznoszącą przeznaczoną do rewizji,
serwisowania i czyszczenia; obejmuje także dowolną
ilość dodatkowych studni chłonnych Igloo. Cząstki
zanieczyszczeń pojawiają się jedynie w studni chłonnej
Igloo wyposażonej w rurę rewizyjną, poprzez którą

Zalety systemu Profi
P M ożliwość inspekcji i czyszczenia dzięki rurze
rewizyjnej zainstalowanej w pierwszej studni
chłonnej Igloo
P Pokrywa rury rewizyjnej umożliwia łatwą kontrolę
poziomu napełnienia i działania systemu
P J edyny na rynku system studni chłonnych z opcją
dodania kolejnych studni chłonnych i z możliwością
wizualnej kontroli (sygnalizowanie ewentualnych
zatorów w systemie)

można przeprowadzić czyszczenie. Dzięki zastosowaniu

nie mogą przedostać się do pozostałych studni Igloo.

Uwaga: Zalecamy stosowanie filtra ziemnego. Jeśli
przelew awaryjny ze zbiornika podłączony jest do studni chłonnych, dodatkowy filtr ziemny nie jest konieczny.

Co więcej, system Profi jest jedynym systemem studni

typ

chłonnych z dodatkowym urządzeniem kontroli poziomu

Studnia chłonna Igloo

RWVS0900

(WIMPI). Ewentualny zator układy sygnalizowany jest

Rura wznosząca VS 20

RWDS0020

tym, iż nawet po krótkim i mało intensywnym deszczu

Rura wznosząca VS 60

RWDS0060

flaga pozostaje w górze.

Pierścień dystansowy

RWDS0043

Pokrywa TopCover

RWDS0066

rury zanurzeniowej, opadający na dno osad oraz
zawieszone na powierzchni cząsteczki zanieczyszczeń

kod produktu

Przykładowe zestawienie:
Studnia chłonna Igloo System Profi
Studnia chłonna Igloo 900 l – wersja umożliwiająca
ruch pieszy wraz z przedłużeniem rury wznoszącej VS
60, Ø 600 mm, pokrywa rury wznoszącej TopCover
Studnia chłonna Igloo 900 l umożliwiająca ruch
kołowy (pokrywa stalowa, rura wznosząca BS 60)
Studnia chłonna Igloo 900 l (rozszerzenie)
Rura zanurzeniowa dla dodatkowego Igloo
Wskaźnik poziomu WIMPI
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Tunele rozsączające
Dzięki swym dużym objętościom oraz znacznym
powierzchniom dna i ścian bocznych, tunele
rozsączające Draintunel często znajdują zastosowanie
w układach rozsączających. Pozwalają na tymczasową
retencję zgromadzonej pod powierzchnią ziemi wody
i jej powolne wsiąkanie w niższe warstwy tworów
glebowych, nawet w przypadku niskich właściwości
filtracyjnych gruntu.
Korzyści z zastosowania tuneli rozsączających:
• lekka konstrukcja
• możliwość łączenia modułów w ciągi o dowolnej
długości
• nieskomplikowany i szybki montaż
• możliwość montażu w terenie narażonym na
obciążenia dynamiczne spowodowane ruchem
kołowym (tunele typu ciężkiego)
• praktycznie bezobsługowa eksploatacja
• racjonalne zagospodarowanie terenu (system
podziemny)
• świadome zarządzanie wodą deszczową
• możliwość zagospodarowania ścieków
oczyszczonych na terenie działki
kod produktu

typ

Tunel rozsączający DrainTunel 270 – typ lekki

DRNT240

Tunel rozsączający DrainTunel 624 – typ lekki

DRNT620

Tunel rozsączający DrainTunel 270 – typ ciężki

DRNT244

Tunel rozsączający DrainTunel 624 – typ ciężki

DRNT624

Wymiary
Tunel 270 l:
• wysokość 35 cm,
• szerokość 55 cm,
• długość (wersja zamknięta) 239 cm

Tunel 624 l:
• wysokość 55 cm,
• szerokość 80 cm,
• długość (wersja zamknięta) 241 cm

Tabela doboru Draintunel 270

Tabela doboru Draintunel 624

Rodzaj gruntu / Opis
przepuszczalność w m/s

Powierzchnia zlewni w m 2
100 m

2

200 m

2

300 m

2

Rodzaj gruntu / Opis
przepuszczalność w m/s

Powierzchnia zlewni w m 2
100 m2 200 m2

300 m2

1 ·10-3

Piasek gruboziarnisty

Liczba tuneli

2

4

6

1 ·10-3

Piasek gruboziarnisty

Liczba tuneli

1

2

3

1 ·10

Piasek średni / drobny

Liczba tuneli

4

8

11

1 ·10

Piasek średni / drobny

Liczba tuneli

2

4

6

1 ·10-5

Piasek gliniasty

Liczba tuneli

6

11

16

1 ·10-5

Piasek gliniasty

Liczba tuneli

3

6

8

1 ·10

Glina piaszczysta

Liczba tuneli

7

14

21

1 ·10

Glina piaszczysta

Liczba tuneli

4

7

10

-4

-6

34

-4

-6
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SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE 230 L
Niewielkie wymiary
Niskie koszty instalacji
Duża objętość - 230 litrów
Szybki i prosty montaż
Wymiary i waga:
• wysokość 60 cm
• szerokość 120 cm
• długość 32,5 cm
• ok. 7 kg
Dobór ilości skrzynek wg DIN 1986 i ATV-A 138
Powierzchnia zlewni w m 2

Rodzaj gruntu / Opis
przepuszczalność w m/s

100 m2 200 m2 300 m2

1 ·10-3

Piasek gruboziarnisty

Liczba skrzynek

1 ·10

Piasek średni / drobny

Liczba skrzynek

8

16

22

1 ·10-5

Piasek gliniasty

Liczba skrzynek

11

22

30

typ

1 ·10

Glina piaszczysta

Liczba skrzynek

13

28

38

Skrzynka rozsączająca 230 l

-4

-6

4

8

12
kod produktu

RWVSO230

Studnie chłonne
typ

pojemność [l]

Studnia chłonna mała

270

kod produktu

HARO0270

Studnia chłonna duża

624

HARO0624

Tabela doboru studnia – chłonna mała
Rodzaj gruntu / Opis
przepuszczalność w m/s

Powierzchnia zlewni w m 2
100 m2 200 m2 300 m2

1 ·10-3

Piasek gruboziarnisty

Liczba studni

2

1 ·10

Piasek średni / drobny

Liczba studni

1 ·10-5

Piasek gliniasty

Liczba studni

1 ·10

Glina piaszczysta

Liczba studni

-4

-6

4

6

4

8

11

6

11

16

7

14

21

Tabela doboru studnia – chłonna duża
Rodzaj gruntu / Opis
przepuszczalność w m/s

Powierzchnia zlewni w m 2
100 m2 200 m2 300 m2

1 ·10-3

Piasek gruboziarnisty

Liczba studni

1

2

3

1 ·10

Piasek średni / drobny

Liczba studni

2

4

6

1 ·10

Piasek gliniasty

Liczba studni

3

6

8

1 ·10-6

Glina piaszczysta

Liczba studni

4

7

10

-4
-5

35

36

