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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.

Zestaw ogrodowy STANDARD

Podstawowym zestawem do wykorzystania wody deszczowej
w ogrodzie, bazującym na czterech sztandarowych zbiornikach
z oferty MPI - EcoLine II, BlueLine II, F-Line oraz NEO jest
zestaw ogrodowy STANDARD.

Zbiornik
W zestawach ze zbiornikami z serii EcoLine II dostarczana
jest rura wznosząca, pokrywa oraz skrzynka ogrodowa,
gdzie można wpiąć wąż ogrodowy. W przypadku pozostałych modeli jest to pokrywa TwinCover z poborem (możliwość
podłączenia węża ogrodowego bezpośrednio w pokrywie), rura
wznosząca VS60, uszczelka i wąż ciśnieniowy (do połączenia
pompy z pokrywą).

Pompa
Zestaw wyposażony jest w automatyczną pompę zatapialną
Pedrollo Top Multi Tech II. Charakteryzuje się ona maksymalnym natężeniem przepływu o wartości 4,8 m3/h oraz maksymalną wysokością podnoszenia równą 42 metry.

Zalecamy użycie czujnika poziomu cieczy AQUATO.
Czujnik AQUATO to innowacyjne urządzenie monitorujące
poziom cieczy w zbiorniku. 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.

• Pompa wyposażona w automatyczny system Start&Stop.
• Pompa uruchomi się, gdy poczuje spadek ciśnienia na
instalacji poniżej 1,5 bara, (np. podczas otwarcia zaworu),
a także wyłączy pompę w sytuacji, gdy przepływ spadnie
poniżej 3 l/min.
• Posiada zabezpieczenie przeciwko suchobiegowi,
zastojowi (w przypadku długich okresów nieaktywności).
• Łatwa konserwacja.
• Jeśli to konieczne, jest możliwość przejścia w tryb
manualny przy pomocy zdejmowanego zaworu.

Filtr
W zbiornikach cylindrycznych (EcoLine II, Blue Line II) stosuje
się filtr koszowy zawieszany pod rurą dopływową w zbiorniku.
W przypadku zbiorników płaskich (F-Line, NEO) w zestawie
znajduje się filtr koszowy z wycięciem, który nasuwa się na rurę
dopływową.
Oba urządzenia pełnią taką samą funkcję, czyli zabezpieczają
przed przedostawaniem się do wody w zbiorniku zanieczyszczeń spływających z wodą z dachu.

Urządzenie jest zasilanie przez cztery standardowe baterie w rozmiarze
AA tzw.: “paluszki”. Takie rozwiązanie
zapewnia nieprzerywalną pracę przez
prawie cztery lata. Zasilanie jest monitorowane przez samo urządzenie i potrafi
określić stopień rozładowania baterii.
Urządzenie możemy stosować w dowolnym zbiorniku na deszczówkę oraz w
szambie. Dokonuje dokładnego pomiaru
wysokości lustra wody co umożliwia pełną
kontrolę przydomowego systemu. Odczyt
zapisywany jest w wirtualnej pamięci przez
co mamy do niego dostęp z każdego miejsca na świecie!

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
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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

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 ompa Top Multi
P
Tech II

 iltr koszowy
F
z wycięceim

kod produktu

1500 L

ZWOS0015

3000 L

ZWOS0016

5000 L

ZWOS0017

7100 L

ZWOS0018

10000 L

ZWOS0019

 okrywa TwinCover
P
z poborem
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 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

Wąż ciśnieniowy

Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem NEO
Typ

Wąż ciśnieniowy

 ompa Top Multi
P
Tech II

 iltr koszowy
F
z wycięceim

Wąż ciśnieniowy

Zestaw ogrodowy PREMIUM

Najbardziej rozbudowaną wersją zestawu do wykorzystania
wód opadowych w ogrodzie jest zestaw ogrodowy PREMIUM.

Zbiornik
W zestawie dostępne są cztery modele zbiorników. Dwa modele zbiorników cylindrycznych, tj.: EcoLine II oraz BlueLine II,
a także dwa zbiorników płaskich, tj.: F-Line oraz NEO.
Komponenty dedykowane dla danego modelu zbiornika są
takie same jak w przypadku zestawu ogrodowego STANDARD.

Pompa
Zestaw PREMIUM wyróżnia pompa automatyczna Multi X-6
z pływającym poborem wody. Jest to wielostopniowa pompa
do deszczówki, która bez problemu zasili automatyczny system
nawadniania.
• Posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem. Woda
przepływająca przez nią wykorzystywana jest do
chłodzenia silnika.

• Pompa charakteryzuje się maksymalnym przepływem 5,4
m3/h oraz maksymalnym ciśnieniem równym 4,4 bar.
• Pływający pobór wody stanowi dodatkowe
zabezpieczenie przed zassaniem ewentualnych
nieczystości, które przedostały się do zbiornika.
• W razie konieczności zastosowania pompy o wyższym
ciśnieniu pracy dostępny jest model Mulit X-8 z
pływającym poborem.

Zestaw napełniający
Ze względu na bardzo częste połączenie tego systemu z nawadnianiem automatycznym, jest on wyposażony w zestaw
napełniający ECO ¾”. Jego zadaniem jest dopełnianie zbiornika wodą wodociągową w przypadku braku deszczówki.
Pozwoli to na stałą pracę systemu nawadniającego z wykorzystaniem pompy zatapialnej w zbiorniku, niezależnie od występowania opadu atmosferycznego.
W skład zestawu wchodzi pływak oraz elektrozawór.

Zalecamy użycie czujnika poziomu cieczy
AQUATO.
Pozwala on na kontrolowanie poziomu wody w zbiorniku. Komunikuje się drogą radiową WiFI. Czujnik
składa się z mikrokontrolera i sondy głębinowej. Dostęp do odczytów czujnika mamy z poziomu smartfonu oraz komputera.
Szczegóły dotyczące czujnika AQUATO znajdą Państwo w ulotce na stronie trzeciej.

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

 estaw napełniający
Z
ECO 3/4”
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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”

Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem F-Line
typ

kod produktu

1500 L

ZWOP0011

3000 L

ZWOP0012

5000 L

ZWOP0013

7500 L

ZWOP0014

 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”

kod produktu

1500 L

ZWOP0015

3000 L

ZWOP0016

5000 L

ZWOP0017

7100 L

ZWOP0018

10000 L

ZWOP0019

 okrywa TwinCover
P
z poborem
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 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

Wąż ciśnieniowy

Rysunek poglądowy

Zestaw ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem NEO
Typ

Wąż ciśnieniowy

 ompa Multi X-6 z
P
pływającym poborem

 iltr koszowy
F
z wycięceim

 estaw napełniający
Z
ECO 3/4”

Wąż ciśnieniowy

Zestaw domowo-ogrodowy ECO

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów stworzyliśmy autorski zestaw, którego jednostką sterującą jest centrala
sygnowana marką MPI!
Jest to rozwiązanie nieco inne niż znane do tej pory zestawy domowo-ogrodowe oparte na centralach deszczowych
AquaMatic Domestic. W zestawie domowo-ogrodowym ECO
zamiast pompy powierzchniowej w centrali zastosowano
ciśnieniową pompę zatapialną Top Multi-Evo II wraz z pływającym poborem wody. Dzięki takiemu rozwiązaniu pompa
tłoczy wodę bezpośrednio na instalację. Jest to o tyle istotne,
że nie musimy martwić się dodatkową pompą wspomagającą,
w sytuacji, gdy centrala AquaMatic Domtestic znajduje się w
zbyt dużej odległości od zbiornika. Nie trzeba również martwić
się dźwiękiem powstającym podczas rozruchu i pracy pompy,
gdyż znajduje się ona poza budynkiem.
Urządzenia składające się na zestaw domowo-ogrodowy
tworzą kompletny system do wykorzystania wody deszczowej w domu do spłukiwania toalet, prania w pralkach
automatycznych oraz w ogrodzie do nawadniania roślin
czy prac technicznych.

Zbiornik
Tak samo jak w zestawach ogrodowych, również tutaj dostępne są 4 modele zbiorników: EcoLine II wraz z rurą wznoszącą

i pokrywą, a także BlueLine II, F-Line oraz NEO z pokrywą
TopCover, rurą wznoszącą VS60 i uszczelką.

Centrala deszczowa
Centrala deszczowa MPI ECO to kompaktowe rozwiązanie
wyposażone w sterownik z naczyniem przeponowym oraz
zestaw napełniający. Urządzenie jest kompatybilne z pompami o maksymalnym ciśnieniu 8 bar, wydajności do 8 m3/h
i mocy maksymalnej wynoszącej 2,2 kW.
W sterowniku mamy możliwość ustawienia ciśnienia startu oraz
wyłączenia pompy. Posiada on również cyfrowy wskaźnik
ciśnienia. Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu dochodzącego do pompy wynosi 16 A. Na konsoli zamontowany jest
elektrozawór wraz z lejkiem kanalizacyjnym. Dzięki takiemu
rozwiązaniu możliwe jest dopełnianie zbiornika wodą wodociągową oraz zachowana jest swobodna przerwa powietrzna, co
stanowi zgodność centrali MPI z normą PN-EN 1717. Konsola
musi znajdować się w pomieszczeniu z dodatnią temperaturą
przez cały rok.

Filtr
W celu oczyszczania wody przed zbiornikiem zastosowano filtr
OPTI, który wyposażony jest w przyłącza DN100 oraz kosz filtracyjny o przepustowości oczek 0,9 mm z uchwytem ułatwiającym jego konserwację. Filtr może być stosowany w instalacjach,
gdzie powierzchnia dachu nie przekracza 200 m2. W zestawie
znajduje się również nadstawka, którą można przycinać co 75 mm.

Zalecamy użycie czujnika poziomu cieczy
AQUATO.
Pozwala on na kontrolowanie poziomu wody w zbiorniku. Komunikuje się drogą radiową WiFI. Czujnik
składa się z mikrokontrolera i sondy głębinowej. Dostęp do odczytów czujnika mamy z poziomu smartfonu oraz komputera.
Szczegóły dotyczące czujnika AQUATO znajdą Państwo w ulotce na stronie trzeciej.

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
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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

 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

C entrala MPI

 iltr OPTI
F
z nadstawką

 ompa TOP
P
MULTI-EVO II

kod produktu

1500 L

ZWDE0015

3000 L

ZWDE0016

5000 L

ZWDE0017

7100 L

ZWDE0018

10000 L

ZWDE0019

P okrywa
TopCover
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 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

C entrala MPI

 ływający pobór
P
do pompy

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem NEO
Typ

 ływający pobór
P
do pompy

 iltr OPTI
F
z nadstawką

 ompa TOP
P
MULTI-EVO II

 ływający pobór
P
do pompy

Zestaw domowo-ogrodowy standard

Zestaw ogrodowy STANDARD to klasyczne rozwiązanie w zastosowaniu wody deszczowej w domu i ogrodzie.

Centrala deszczowa
Sercem systemu jest tutaj centrala deszczowa AquaMatic
Domestic S PLUS. Odpowiada za zassanie wody ze zbiornika
oraz jej tłoczenie na instalację. Centrala deszczowa AquaMatic Domestic S PLUS to wielostopniowa, samozasysająca
pompa odśrodkowa zapewniająca cichą pracę oraz szybki
i bezproblemowy rozruch systemu. Centrala zabezpiecza
pompę przed suchobiegiem oraz pozwala na jej wyłączenie w
przypadku osiągnięcia określonego ciśnienia w instalacji.
Do centrali należy doprowadzić podłączenie wody wodociągowej. W przypadku braku deszczówki w zbiorniku centrala
automatycznie przełączy się na tryb pracy z wodą z sieci.
Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 1717 dotyczące
swobodnej przerwy powietrznej. Rura ssąca jest zakończona
pływającym poborem wody (w przypadku zbiorników cylindrycznych) lub poborem wody do zbiorników płaskich.
Centrala musi znajdować się w pomieszczeniu, gdzie zapewniona będzie przez cały rok dodatnia temperatura otoczenia.
Zalecanym miejscem do jej montażu jest m.in. piwnica, garaż
czy też pomieszczenie techniczne. Istotne, aby odległość, a

także różnica wysokości pomiędzy centralą, a dnem zbiornika
były jak najmniejsze. Pozwoli to na uniknięcie problemów na
ssaniu, a co za tym idzie konieczności zastosowania pompy
wspomagającej (stojącej lub pływającej) oraz centrali z nią
współpracującej (modele C PLUS, L oraz HF 5/5).

Zbiornik
Dostępne w zestawach zbiorniki, tj.: EcoLine II, BlueLine II,
F-Line oraz NEO, posiadają takie same elementy wznoszące
jak w pozostałych zestawach domowo-ogrodowych.

Filtr
Do oczyszczenia wody dopływającej do zbiornika stosuje się filtr
Maxi wraz z rurą przedłużającą. Zabezpiecza przed przedostawaniem się do zbiornika zanieczyszczeń spływających
z wodą z dachu. Dzięki temu, że znajduje się poza zbiornikiem
jego konserwacja jest łatwiejsza, usuwanie zanieczyszczeń z kosza osadczego jest bardzo proste. wystarczy otworzyć pokrywę
i wyciągnąć kosz za zamocowaną do niego rączkę. Filtr Maxi
może być stosowany do 350 m2 powierzchni dachu.

Akcesoria
W zestawie znajduje się również mały, ale istotny element
w postaci przejścia szczelnego, które przeznaczone jest do
wykonania bezciśnieniowych, szczelnych przepustów rurowych
w otworach technicznych z uwzględnieniem wodoszczelności.

Zalecamy użycie czujnika poziomu cieczy
AQUATO.
Pozwala on na kontrolowanie poziomu wody w zbiorniku. Komunikuje się drogą radiową WiFI. Czujnik
składa się z mikrokontrolera i sondy głębinowej. Dostęp do odczytów czujnika mamy z poziomu smartfonu oraz komputera.
Szczegóły dotyczące czujnika AQUATO znajdą Państwo w ulotce na stronie trzeciej.

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

 ływający pobór
P
wody
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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

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem F-Line
typ

kod produktu

1500 L

ZWDS0011

3000 L

ZWDS0012

5000 L

ZWDS0013

7500 L

ZWDS0014

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

kod produktu

1500 L

ZWDS0015

3000 L

ZWDS0016

5000 L

ZWDS0017

7100 L

ZWDS0018

10000 L

ZWDS0019

P okrywa
TopCover
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 ura wznosząca
R
VS60

U szczelka

 entrala Aquamtic
C
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

 obór wody do
P
zbiorników płaskich

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem NEO
Typ

 ływający pobór
P
wody

 ura przedłużająca
R
do filtra Maxi

P rzejście
szczelne

 obór wody do
P
zbiorników płaskich

Zestaw domowo-ogrodowy premium

Zestaw domowo-ogrodowy PREMIUM to najbardziej rozbudowany zestaw do wykorzystania deszczówki na cele domowo-ogrodowe. Zastosowane w nim komponenty spełnią
oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Centrala deszczowa
Jednostka sterująca, odpowiedzialna za pobieranie wody
ze zbiornika oraz jej dystrybuowanie na instalację centrala
deszczowa AquaMatic Domestic S PLUS. Centrala jest zgodna z normą PN-EN 1717.
Jej zasada działania oraz możliwość stosowania zostały
przedstawione na wcześniejszej stronie w opisie zestawu
domowo-ogrodowego STANDARD.

Zbiornik oraz filtr
Dostępne w zestawach zbiorniki posiadają takie same elementy
wznoszące jak w pozostałych zestawach domowo-ogrodowych
oraz filtr Maxi wraz z rurą przedłużającą.

Akcesoria
W zestawie PREMIUM znajdują się również takie elementy
jak pływający pobór wody (dla zbiorników cylindrycznych)
lub pobór wody do zbiorników płaskich, oraz przejście
szczelne.
Elementami wyróżniającymi ten zestaw na tle pozostałych jest
na pewno czujnik poziomu cieczy AQUATO, który pozwala
kontrolować poziom wody w zbiorniku z poziomu smartfonu
oraz komputera, a także filtr domowy do wody, uspokojony
wlew oraz syfon przelewowy.
Szczegółowe informację dotyczące czujnika AQUATO zostały
przedstawione już we wcześniejszej części ulotki, tj. na stronie
trzeciej.
Filtr domowy do wody służy do oczyszczania wody metodą
wirowania. Podczas oczyszczania nie występują znaczące
spadki ciśnienia. Zanieczyszczenia pozostawiane są w dnie
przezroczystego klosza, a rękaw filtrujący dalej oczyszcza

wodę. Montuje się go na instalacji i stanowi to dodatkowe
zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń do
instalacji.
Uspokojony wlew ma za zadanie zmniejszyć prędkość wody
dopływającej do zbiornika w celu zapobiegania powstawaniu
zawirowań i podnoszeniu osadu w górę zwierciadła wody mogącego dostać się do przewodu ssawnego pompy.
Syfon przelewowy instaluje się wewnątrz zbiornika, gdzie
stanowi zabezpieczenie przeciwodorowe oraz wyłapuje cząstki osadu flotującego.

Co wyróżnia zestaw domowo-ogrodowy
PREMIUM na tle pozostałych?
• Jest to kompaktowe i bardzo rozbudowane rozwiązanie
do wykorzystania wody deszczowej zarówno w domu
i ogrodzie.
• Zestaw wyposażony jest w wiele elementów stanowiące
dodatkowe zabezpieczenia systemu, dzięki którym
jego praca będzie jeszcze bardziej efektywna przez wiele
lat!
• Czujnik poziomu cieczy AQUATO, dzięki któremu mamy
dostęp do aktualnego poziomu stanu wody w zbiorniku
na ekranie telefonu i komputera.
• Filtr domowy do wody, który pozwala na dodatkowe
zabezpieczenie instalacji oraz jeszcze lepsze
oczyszczenie wody deszczowej przed poszczególnymi
poborami.
• Uspokojony wlew, który niweluje prędkość wody
dopływającej do zbiornika, dzięki czemu unikniemy
wzburzenia się osadu z dna zbiornika.
• Syfon przelewowy, który stanowi zabezpieczenie
antyodorowe, a także osadzają się w nim cząstki
flotującego osadu.

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
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C
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

 ura przedłużająca
R
do filtra Maxi

Przejście
szczelne

Pływający
pobór wody

 zujnik poziomu
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cieczy AQUATO

Uspokojony
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Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem BlueLine II
typ

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

kod produktu

1500 L

ZWDP0011

3000 L

ZWDP0012

5000 L

ZWDP0013

7500 L

ZWDP0014

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

kod produktu

1500 L

ZWDP0015

3000 L

ZWDP0016

5000 L

ZWDP0017

7100 L

ZWDP0018

10000 L

ZWDP0019

Pokrywa
TopCover
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Rura
wznosząca
VS60

Uszczelka

Centrala
Aquamtic
Domestic S PLUS

Filtr Maxi

Rura przedłużająca do filtra
Maxi

Przejście
szczelne

MPI s.c.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28, 62-090 Rokietnica
tel.fax +48 853 00 04, kom. +48 695 740 333

Syfon
przelewowy

Filtr domowy
do wody

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem NEO
Typ

Filtr domowy
do wody

Rysunek poglądowy

Zestaw domowo-ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem F-Line
typ

Syfon
przelewowy

Pobór wody
do zbiorników płaskich

Czujnik
poziomu cieczy
AQUATO

Uspokojony
wlew

Syfon
przelewowy

Filtr
domowy
do wody

e-mail: biuro@mpi.com.pl
www.mpi.com.pl

