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Separator li ci 

z funkcj  napełniania

www.3Ptechnik.pl

Art. nr 2000910 

Art. nr 2000920

Separator li ci z funkcj  napełniania to 

urz dzenie montowane na rurach spustowych 

słu ce do oczyszczania spływaj cej z dachu 

deszczówki z li ci i innych zanieczyszcze . 

 

Mo na go równie  wykorzystać jako wst pny 

filtr li ci i wi kszych zanieczyszcze ,  

posiadaj cy jednocze nie mo liwo  

napełnianie zewn trznych zbiorników na 

wod  deszczow . 

 

Wi ksze zanieczyszczenia usuwane s  z 

deszczówki poprzez otwór z przodu 

separatora. Separator słu y równie  jako 

zabezpieczenie przed zatykaniem si  rur 

kanalizacyjnych uło onych w gruncie. 

Opis:

W celu napełniania zbiorników na 

deszczówk , do króćca odpływowego 3/4" GZ 

mo na podł czyć w . 

 

Mo liwo  poł czenia z rurami spustowych  

Ø 80 i 100 mm, redukcje zintegrowano z 

obudow  urz dzenia. 

Zasada działania:

1. Wi ksze zanieczyszczenia oddzielane s  od 

deszczówki na kratce filtra. 

 

2. Separator w prosty sposób wyrzuca li cie i 

zanieczyszczenia poza urz dzenie. 

 

3. Oczyszczona deszczówka przepływa 

nast pnie w dół rur  spustow , lub  

 

4. do zbiornika na wod  poprzez zł czk  

odpływow  3/4". 

Dane techniczne:

Produkt jest dost pny w kolorze szarym i 

br zowym. 

Materiał: Polietylen 

Poł czenie z rurami spustowymi Ø 80 i 100 

mm tworzywowymi lub metalowymi. 

Kratk  filtra mo na wyjmować. 

Odst p mi dzy eberkami kratki filtra:  

ok.  5mm 

 

Poł czenie ze zbiornikiem wody mo na 

wykonać przy u yciu poł czenia 

gwintowanego 3/4" GZ, lub bezpo rednio 

w em.  

 

Ci ar: 0,4 kg 



Przykład 1:

Separator li ci z funkcj  napełniania w 

kolorze szarym zamontowany na rurze 

spustowej. Tutaj filtr zamontowano 

bezpo rednio na rurze pionowej i jest on 

gotowy do podł czenia do zbiornika wody.   

Wyposa enie opcjonalne 1:

Zestaw poł czeniowy 3P 3/4" x 25mm, w  

o dł. 25 cm w  ze zł czk  uszczelniaj c  

do ciany zbiornika.   

W komplecie wyrzynarka r czna. 

Art. nr 9000125

 

Sposób pakowania:

4018712001020 - szary Art. nr 2000920 

4018712001013 - br zowy Art. nr 2000910

Karton: 790x575x700mm - 34 sztuki 

Paleta: 204 sztuki

EAN:


