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Opis:

Filtr oczyszcza i doprowadza deszczówk  do 

zbiorników na wod  deszczow . 

Wykonany jest z bardzo wytrzymałego 

tworzywa sztucznego. 

W warunkach normalnych opadów, filtr 

doprowadza oczyszczon  deszczówk  do 

zbiornika na deszczówk  ze skuteczno ci  

dochodz c  do 85 - 95%. Po napełnieniu 

zbiornika, filtr mo e pełnić rol  odpływu 

przelewowego.  

Urz dzenie posiada mo liwo  ustawienia w 

dwóch pozycjach: otwarte lub zamkni te. 

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, zł czki znajduj  si  w komplecie. 

 

Prosta instalacja i konserwacja. 

 

Kompletny produkt obejmuj cy niezb dne 

zł czki i reduktory. 

 

Opis techniczny:

1. Redukcja Ø 68 – 100 mm. 

 

2. Zł czka dla rur spustowych Ø 110 mm. 

 

3. Poł czenie z odpływem Ø 75 mm. 

 

4. Redukcje do poł cze  Ø 50 mm/32 mm. 

 

5. Płytki prowadz ce. 

 

6. Sito wkładu filtra wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

 

7. Ustawienia dla stanu otwarte/zamkni te. 

1. Deszczówka kierowana jest w dół od 

wej cia do filtra na wkład z sitem.  

 

2. Zanieczyszczenia wypłukiwane s  na boki 

wkładu. 

 

3. Oczyszczona woda płynie kanałem 

wylotowym z wkładu z sitem do 

zewn trznego zbiornika na deszczówk . 

 

4. Ustawienia dla warunków zimowych i 

letnich. W celu wyj cia wkładu filtruj cego 

nale y go obrócić o 180° i wyci gn  - nie ma 

potrzeby demonta u korpusu filtra z rury 

spustowej. Wkład filtruj cy mo na z łatwo ci  

oczy cić detergentem i szczotk . 

Dane techniczne:

Monta  na rurach spustowych  o rednicach 

Ø 68 - 110 mm. 

 

Materiał obudowy: Polietylen 

 

Materiał sita filtruj cego: stal nierdzewna 

1,403 

 

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

 

Ci ar: 0,86 kg 

 

 

Filtr wody 

deszczowej

Art. nr 2000810 br zowy 

Art. nr 2000820 szary 

www.3Ptechnik.pl

Zasada działania:



Przykład 1:

Filtr w kolorze br zowym, z redukcj , 

poł czony bezpo rednio ze zbiornikiem 

deszczówki 3P o pojemno ci 300l.

Przykład 2:

Filtr w kolorze szarym, bez redukcji, 

poł czony bezpo rednio ze zbiornikiem 

deszczówki 3P o pojemno ci 500l.

Wyposa enie opcjonalne 1:

Zestaw poł czeniowy 3P Ø32 mm, w  od 

dł. 25 cm ze zł czk  uszczelniaj c  do 

ciany zbiornika. 

W komplecie wyrzynarka r czna. 

Art. nr 9000123 

Wyposa enie opcjonalne 2:

Wyrzynarka 3P DN 50. Słu y do ł czenia 

Filtra ze zbiornikiem na wod  deszczow  z 

odpływem DN50. Poł czenie nale y 

wykonać rur  DN 50. W komplecie znajduje 

si  uszczelka DN 50.           Art. nr 9000276

Przykład 3:

Filtr w kolorze szarym, poł czony ze 

zbiornikiem na deszczówk .

Sposób pakowania:

4018712001976 - br zowy Art. nr 2000130 

4018712001989 - szary Art. nr 2000140

Karton: 790 x 575 x 700 mm 

Paleta: 360 sztuk

EAN:


