Filtr wody
deszczowej
Art. nr 2000810 brǌzowy
Art. nr 2000820 szary

Opis:
Filtr oczyszcza i doprowadza deszczówkǗ do
zbiorników na wodǗ deszczowǌ.
Wykonany jest z bardzo wytrzymałego
tworzywa sztucznego.
W warunkach normalnych opadów, filtr
doprowadza oczyszczonǌ deszczówkǗ do
zbiornika na deszczówkǗ ze skutecznoǴciǌ
dochodzǌcǌ do 85 - 95%. Po napełnieniu
zbiornika, filtr moȈe pełnić rolǗ odpływu
przelewowego.
Urzǌdzenie posiada moȈliwoǴǎ ustawienia w
dwóch pozycjach: otwarte lub zamkniǗte.
Zintegrowane sito filtra, które wykonano ze
stali nierdzewnej (otwór sita 0,7 x 1,7 mm).

Filtr przeznaczony jest dla powierzchni
dachowych do 70 m².
Instalacja w rurach spustowych Ø 68 i 110
mm, złǌczki znajdujǌ siǗ w komplecie.
Prosta instalacja i konserwacja.
Kompletny produkt obejmujǌcy niezbǗdne
złǌczki i reduktory.

Opis techniczny:

Zasada działania:

1. Redukcja Ø 68 – 100 mm.

1. Deszczówka kierowana jest w dół od
wejǴcia do filtra na wkład z sitem.

2. Złǌczka dla rur spustowych Ø 110 mm.
3. Połǌczenie z odpływem Ø 75 mm.
4. Redukcje do połǌczeǩ Ø 50 mm/32 mm.
5. Płytki prowadzǌce.
6. Sito wkładu filtra wykonane ze stali
nierdzewnej.
7. Ustawienia dla stanu otwarte/zamkniǗte.

2. Zanieczyszczenia wypłukiwane sǌ na boki
wkładu.
3. Oczyszczona woda płynie kanałem
wylotowym z wkładu z sitem do
zewnǗtrznego zbiornika na deszczówkǗ.
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4. Ustawienia dla warunków zimowych i
letnich. W celu wyjǗcia wkładu filtrujǌcego
naleȈy go obrócić o 180° i wyciǌgnǌǎ - nie ma
potrzeby demontaȈu korpusu filtra z rury
spustowej. Wkład filtrujǌcy moȈna z łatwoǴciǌ
oczyǴcić detergentem i szczotkǌ.

Dane techniczne:
MontaȈ na rurach spustowych o Ǵrednicach
Ø 68 - 110 mm.
Materiał obudowy: Polietylen
Materiał sita filtrujǌcego: stal nierdzewna
1,403
WielkoǴǎ otworu sita: 0,7 x 1,7mm.
CiǗȈar: 0,86 kg
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Przykład 1:

Przykład 2:

Przykład 3:

Filtr w kolorze brǌzowym, z redukcjǌ,
połǌczony bezpoǴrednio ze zbiornikiem
deszczówki 3P o pojemnoǴci 300l.

Filtr w kolorze szarym, bez redukcji,
połǌczony bezpoǴrednio ze zbiornikiem
deszczówki 3P o pojemnoǴci 500l.

Filtr w kolorze szarym, połǌczony ze
zbiornikiem na deszczówkǗ.

WyposaȈenie opcjonalne 1:

WyposaȈenie opcjonalne 2:

Zestaw połǌczeniowy 3P Ø32 mm, wǌȈ od
dł. 25 cm ze złǌczkǌ uszczelniajǌcǌ do
Ǵciany zbiornika.
W komplecie wyrzynarka rǗczna.
Art. nr 9000123

Wyrzynarka 3P DN 50. SłuȈy do łǌczenia
Filtra ze zbiornikiem na wodǗ deszczowǌ z
odpływem DN50. Połǌczenie naleȈy
wykonać rurǌ DN 50. W komplecie znajduje
siǗ uszczelka DN 50.
Art. nr 9000276

Sposób pakowania:
Karton: 790 x 575 x 700 mm
Paleta: 360 sztuk

EAN:
4018712001976 - brǌzowy Art. nr 2000130
4018712001989 - szary Art. nr 2000140

