
3

5

1

2

4

Opis:
Zbieracz wody deszczowej z filtrem i zaworems u y do nape niania zbiorników nadeszczówk . Zbieracz zatrzymuje grubszezanieczyszczenia np. li cie zbieraj cdeszczówk  z powierzchni dachowych (do 50m²) w celu nape nienia ni  zbiorników nawod  deszczow . Zbieracz nadaje si  do pod czenia do niemal wszystkich rurspustowych okr g ych od Ø68 do Ø100 mm ido rur o przekroju prostok tnym 60 x 60 mm.Zbieracz ten posiada funkcj  przelewow(szczegó y w instrukcji monta u).Zbieracz wyposa ono w zawór (zamkni cie)umo liwiaj cy regulacj  ilo ci wodydop ywaj cej do zbiornika lub nawetca kowite odci cie dop ywu (np. w okresiezimowym).

Zasada dzia ania:
1. Woda deszczowa doprowadzana jest dozbieracza.2. Wewn trzna wk adka filtracyjna zatrzymujezanieczyszczenia.3. Oczyszczona woda doprowadzana jestw em o rednicy 32 mm do zbiornika nadeszczówk .4. Zanieczyszczona woda odprowadzana jestrur  spustow  do kanalizacji.5. Zawór (zamkni cie).
Wewn trzna wk adka filtracyjna s u yrównie  jako usztywnienie do monta u filtrana rurze spustowej.

Zbieracz z filtrem i zaworem s u cym doregulacji ilo ci wody dop ywaj cej w okresieletnim i zimowym do zbiornika.

Dane techniczne:
Produkt jest dost pny w kolorachbr zowym i szarym.
Dla powierzchni dachowych do 50 m².Po czenie z rurami spustowymi Ø68 doØ100 mm i z rurami kwadratowymi owymiarach 60 x 60 mm.W  s u cy do po czenia ze zbiornikiemna deszczówk : Ø32 mm, w  mo nazamontowa  bezpo rednio na odp ywie zezbieracza.Zawór do pracy w okresie letnim izimowym.
Materia : Polietylen
Ci ar: 0,3 kg
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Sposób pakowania:

Zbieracz wodydeszczowej z filtrem izaworemArt. nr 2000110 br zowyArt. nr 2000120 szary

Wyposa enie opcjonalne 1:
Zestaw po czeniowy 3P 32 mm1" x 32 mm, w  o d .25 cm ze z czkuszczelniaj c  do ciany zbiornika.W komplecie wyrzynarka r czna.Art. Nr 9000128
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Przyk ad 1:
Pod czenie szarego Zbieracza z filtrem izaworem do tytan-cynkowej lubocynkowanej rury spustowej.

Karton: 790 x 575 x 700 mmPaleta: 360 sztuk

EAN:
4018712001952-br zowy Art. nr 20001104018712001969-szary Art. nr 2000120

Przyk ad 2:
Pod czenie br zowego Zbieracza z filtrem izaworem do miedzianej rury spustowej.


