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Opis:

Filtr wody deszczowej Rainus przeznaczony 

jest do monta u w dolnej cz ci rury 

spustowej. Ze wzgl du na miejsce monta u, 

istnieje mo liwo  łatwej kontroli i 

czyszczenia filtra. Nie ma wi c potrzeby 

podnoszenia ci kich pokryw zbiorników 

podziemnych, aby dostać si  do filtrów 

zamontowanych w zbiornikach zakopanych 

pod powierzchn  terenu. Filtr Rainus 

zamontowany na rurze spustowej, umo liwia 

przepływ oczyszczonej na filtrze wody 

deszczowej w dół rury. Rainus idealnie nadaje 

si  do monta u przed zbiornikami, które nie s  

wyposa one w filtry. Wymaga prostej 

instalacji i konserwacji, w zale no ci od 

zanieczyszczenia wody. W celu oczyszczenia 

filtra, kratk  filtra nale y wysun  na 

zewn trz i oczy cić szczotk . 

Mo liwo  podł czenia do instalacji 

dachowych o powierzchni do 70 m2.  

Wkład z filtrem posiada maksymaln   

przepustowo  ok. 0,6 l/sek. = ok. 2 m³ 

oczyszczonej wody na godzin .   

Instalacja na rurach spustowych Ø 80 – 100 

mm. Redukcja w górnej cz ci filtra słu y do 

jego poł czenia z rurami spustowymi Ø 80 i 

100 mm. 

Oczyszczon  na filtrze wod  mo na 

wykorzystać nast pnie do spłukiwania toalet, 

nawadniania ogrodu lub do prania odzie y w 

pralkach. Oczyszczona woda deszczowa mo e 

być stosowana w mieszkaniach, w budynkach 

u yteczno ci publicznej lub w przemy le.  

Zasada działania:

1. Energia spływaj cej wody jest wytłumiona 

na przegrodach w górnej cz ci obudowy 

filtra. 

 

2. Strumie  wody deszczowej ulega 

uspokojeniu w małej studzience. 

 

3. Nast pnie woda przelewa si  przez 

przelew studzienki i równomiernie spływa na 

kaskad  słu c  do oczyszczania wst pnego. 

 

4. Kaskada ta oczyszcza grubsze 

zanieczyszczenia, takie jak li cie czy mech. 

 

 

 

5. Pod i za kaskad  główn  znajduje si  filtr 

wtórny o drobnych oczkach.  

 

6. Wszelkie zanieczyszczenia usuwane s  z 

poza filtr poprzez jego przedni  cz .  

 

7. Oczyszczona woda odpływa nast pnie w 

dół rur  spustow  do zewn trznego zbiornika 

na wod , innego miejsca poboru wody, lub do 

systemu rozs czaj cego.  

Dane techniczne:

Instalacja na rurach spustowych  Ø 80 – 

100 mm. Redukcja w górnej cz ci 

umo liwia ł czenie filtra z rurami 

spustowymi o rednicach Ø 80  

i 100 mm. 

Filtr ma ok. 50,5 cm wysoko ci i 17 cm 

szeroko ci. Z tyłu filtra potrzeba bardzo 

niewiele miejsca – jego całkowita 

gł boko  wynosi zaledwie 22 cm. 

Materiał obudowy: ABS 

Sito filtra: stal nierdzewna 1,403 

Wielko  otworu sita: 0,7 x 1,7mm. 

Ci ar: 2,0 kg 
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Przykład 1:

Rainus idealnie nadaje si  do monta u z 

urz dzeniami ju  istniej cymi, np. starymi 

zbiornikami, gdzie z powodu braku miejsca 

nie mo na zamontować zintegrowanego 

filtra.

 

Przykład 2:

Rainus stanowi równie  niedrog  

alternatyw  w przypadku nowej instalacji 

zbiornika na deszczówk , gdy powierzchnia 

dachu przypadaj ca na jeden filtr nie 

przekracza 70 m².

Suestia 1:

Filtr zaprojektowano w oparciu o opady o 

normalnym nat eniu, podczas których 

osi ga on sw  optymaln  skuteczno . 

Sugestia 2:

Przy instalacji Rainus zalecamy wykonanie 

w pobli u filtra małej,  wirowej studni 

chłonnej, lub wyprofilowanego 

odprowadzenia wody i zanieczyszcze  poza 

budynek.

Przykład 3:

Rainus moze być równie  stosowany do 

systemów rozs czaj cych wod  

deszczow , które wymagaj  wody 

oczyszczonej z zanieczyszcze .

Sposób pakowania

Karton: 790x575x700mm - 12 sztuk 

Paleta: 72 sztuki

EAN:

4018712000214 - szary Art. nr 2000700 

4018712001037 - br zowy Art. nr 2000790


