System zbiorników wielofunkcyjnych
SERIA VERTE

System zbiorników wielofunkcyjnych
SERIA VERTE
Spis treści:
· Zbiorniki uniwersalne gr. 1 i gr. 2
· Zbiorniki uniwersalne gr. 3 i gr. 4
· Zbiorniki uniwersalne gr. 5
· Zbiorniki uniwersalne gr. 6
· Przepompownie gr. 1 i gr. 2
· Przepompownie gr. 3 i gr. 4
· Studnie gr. 1 do uderzeniowego zapełniania drenażu
· Zbiorniki uniwersalne gr. 2 do uderzeniowego zapełniania drenażu
· Studnie kontrolne gr. 1 do oczyszczalni roślinnych
· Studnie kontrolne gr. 1 i gr. 2 do separatorów tłuszczu i oczyszczalni biologicznych
· Studnie kontrolne gr. 2 do oczyszczalni ścieków (500 l)
· Studnie chłonne gr. 1 i gr. 2
· Studnie chłonne gr. 3 i gr. 4
· Studnie kontrolno-chłonne do oczyszczalni roślinnych
· Studnie chłonne „BioQuick” do oczyszczalni biologicznych
· Studnie kontrolno- ltracyjne gr. 1 i gr. 2
· Studnie kontrolne / przepompownie do oczyszczalni roślinnych
· Studnie kontrolne do oczyszczalni roślinnych
· Zbiorniki wielofunkcyjne SU1, SU2 i SU3
· Akcesoria - nadstawki oraz pokrywy
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Zbiorniki uniwersalne
Zbiorniki uniwersalne gr. 1 i gr. 2
Dodatkowe informacje:
· każda studnia może być skrócona
do wymaganej wysokości
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu

Możliwość zastosowania jako:
· studnia zbiorcza
· studnia kontrolna
· studnia rozdzielcza
· przepompownia
Miejsca łączenia:
· 1-4
max DN150
· 5-12 max DN100
Wszystkie miejsca łączenia rur z
uszczelkami lub spawane.

Art.-Nr. 20001

Grupa 1

Art.-Nr. 20002

Poziom gruntu

1, 9, 10, 11, 12

4

Grupa 2

2

Połączenia rur
1-12

Miejsca połączenia nr
9, 10, 11 oraz 12 po stronie
przeciwnej są podniesione
o 1 żebro wyżej

(12)

8
3, 5, 6, 7, 8

220 mm

(11)

Poziom gruntu

(10)

6

6

1200 mm

(10)

(9)

(9)

5

5

(1)

530 mm

4

3

2

Średnica zewnętrzna Ø700 mm

2000 mm

7

(1)
4

Poziom
dna wykopu

3

2

Średnica zewnętrzna Ø700 mm

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.

str. 1

67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel. 68 355 3989, fax 68 355 3600
www.hydrotop-gerwal.com

Zbiorniki uniwersalne
Zbiorniki uniwersalne gr. 3 i gr. 4
Możliwość zastosowania jako:
· studnia zbiorcza
· studnia kontrolna
· studnia rozdzielcza
· studnia wodomierzowa
· przepompownia
Ilość miejsc połączeniowych: 11 do 14.
Wszystkie miejsca łączenia rur z
uszczelkami lub spawane.

Art.-Nr. 20003

Dodatkowe informacje:
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· istnieje możliwość montażu pokryw
żeliwnych lub żeliwnobetonowych
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm

Grupa 3

Grupa 4

Art.-Nr. 20004
Połączenia rur
1-14
10, 12, 14

1

2

Ø600 mm

6

3

4

4

5
7, 8

10

11, 13

7, 8, 9

Pokrywa

Poziom gruntu

Poziom gruntu

4

Pokrywa

Ø690 mm

6

3

5

10
4
3

7

9

8

12
13

10
11

7
11

2
1280 mm

5

3

2080 mm

Ø600 mm

5

2

1

1430 mm

6

1430 mm

9, 11

14

8

9
1280 mm

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.

HYDRO-TOP-GERWAL
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Zbiorniki uniwersalne
Zbiorniki uniwersalne gr. 5
Możliwość zastosowania jako:
· studnia zbiorcza
· studnia kontrolna
· studnia rozdzielcza
· studnia wodomierzowa
· szambo
· zbiornik na deszczówkę
· studnia rozsączająca
· przepompownia

Art.-Nr. 20005

Dodatkowe informacje:
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· istnieje możliwość montażu pokryw
żeliwnych lub żeliwnobetonowych
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm
8 miejsc połączeniowych.
Wszystkie miejsca łączenia rur z
uszczelkami lub spawane.

Grupa 5

Poziom gruntu

Poziom gruntu

Miejsca połączenia nr
4,5 i 6 znajdują się
po stronie przeciwnej
Wylot

1995 mm

Wlot

3
(6)
2
(5)
1
(4)

218

6m

m

2050 mm

Poziom
dna wykopu

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel. 68 355 3989, fax 68 355 3600
www.hydrotop-gerwal.com

Zbiorniki uniwersalne
Zbiorniki uniwersalne gr. 6
Możliwość zastosowania jako:
· studnia zbiorcza
· studnia kontrolna
· studnia rozdzielcza
· studnia wodomierzowa
· szambo
· zbiornik na deszczówkę
· studnia rozsączająca
· przepompownia

Art.-Nr. 20006

Dodatkowe informacje:
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· istnieje możliwość montażu pokryw
żeliwnych lub żeliwnobetonowych
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm
8 miejsc połączeniowych.
Wszystkie miejsca łączenia rur z
uszczelkami lub spawane.

Grupa 6

Poziom gruntu

Poziom gruntu

Miejsca połączenia nr
4,5 i 6 znajdują się
po stronie przeciwnej

Wylot

2225 mm

Wlot

3
(6)
2
(5)
1
(4)

218

6m
m

2050 mm

Poziom
dna wykopu

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.

HYDRO-TOP-GERWAL
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Przepompownie
Przepompownie gr. 1 i gr. 2
do ścieków oraz wody deszczowej
Art.-Nr. 05023

Grupa 1

Art.-Nr. 05024

Grupa 2

Poziom gruntu

600 mm

400 mm

· poziom wlotu, wylotu oraz podłączenia pompy
są regulowane w miarę technicznych możliwości
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu

2000 mm

600 mm

400 mm

Poziom gruntu

DN 50
1"

Średnica zewnętrzna Ø700 mm

ok. 650 mm (regulowany)

1200 mm

DN 100

550 mm

550 mm

ok. 650 mm (regulowany)

DN 100

Poziom
dna wykopu

Średnica zewnętrzna Ø700 mm

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel. 68 355 3989, fax 68 355 3600
www.hydrotop-gerwal.com

Przepompownie
Przepompownie gr. 3 i gr. 4
do ścieków oraz wody deszczowej
Art.-Nr. 05026

Grupa 4
Pokrywa

Poziom gruntu

1" AG

Ø690 mm

700 mm

Pokrywa

Poziom gruntu

2080 mm

DN 50

500 mm

700 mm

Grupa 3
500 mm

Art.-Nr. 05025

1" AG

DN 100/150

9
1280 mm

Poziom
dna wykopu

500 mm

DN 100/150

1280 mm

400 mm

DN 50

1280 mm

· poziom wlotu, wylotu oraz podłączenia pompy są regulowane w miarę technicznych możliwości
· w komplecie znajduje się pokrywa oraz instrukcja montażu

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.

HYDRO-TOP-GERWAL
Watersystem sp. z o.o.

str. 6

Studnie
Studnie gr. 1
do uderzeniowego zapełnienia drenażu
Art.-Nr. 05003

· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm
· każda studnia może być skrócona
do wymaganej wysokości
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· istnieje możliwość montażu pokryw
żeliwnych lub żeliwnobetonowych

Grupa 1

Wylot DN 70
Dane przepompowni:
· ok. 65l - ilość cieczy na 1 wsad
· ok. 0,63 l/s - średni odpływ

Wlot
DN 150
Wylot
DN 70

Wylot DN 70
Pokrywa

1200 mm

Poziom gruntu

Wlot
DN 150

Uwaga:
Przy założeniu szybkości pompowania ok. 2l/m
drenaż zostanie zapełniony na długości 33m,
niezależnie od ilości wylotów (1, 2 czy 3).

Dlaczego system przepompowni do
uderzeniowego zapełniania drenażu?
W przypadku, gdy ilość podczyszczonych ścieków
jest bardzo mała warto zastanowić się nad systemem
przepompowni do uderzeniowego zapełniania drenażu.
W przypadku osiągnięcia, przez zbierające się
ścieki podczyszczone, ustalonego maksymalnego
poziomu następuje natychmiastowe (uderzeniowe)
opróżnienie zbiornika poprzez skierowanie ścieków
do rur drenażowych przez wyloty DN 70 lub DN 100.
Wypełniają one kompletną długość drenażu dzięki
czemu powierzchnia wchłaniania ścieków jest o
wiele dłuższa niż w przypadku standardowych
rozwiązań. Zalety systemu uderzeniowego:
· ochrona drenażu przez przepłukiwanie
· wykorzystanie pełnej długości drenażu
· drenaż jest regularnie przepłukiwany co
zapobiega zapchaniu rur
· mocna konstrukcja zbiornika
· nie wymaga dużej ilości miejsca
· brak konieczności częstych konserwacji systemu
Miejsca cięcia
przy skracaniu
Przelew awaryjny

350 mm

Maksymalny poziom wody
Minimalny poziom wody
Wylot

Poziom dna wykopu

Średnica zewnętrzna Ø700 mm

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
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Zbiorniki uniwersalne
Zbiorniki uniwersalne gr. 2
do uderzeniowego zapełnienia drenażu
Art.-Nr. 05004

Grupa 2

· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm
· każda studnia może być skrócona
do wymaganej wysokości
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· istnieje możliwość montażu pokryw
żeliwnych lub żeliwnobetonowych

Wlot
DN 150

Wylot
DN 70

Wylot
DN 70

Wylot DN 70
Pokrywa

Wlot

350 mm

770 mm
460 mm

1280 mm

Poziom gruntu

Dane przepompowni:
· ok. 220l - ilość cieczy na 1 wsad
· ok. 1l/s - średni odpływ
· odpowiedni dla 110m drenażu

Dlaczego system przepompowni do
uderzeniowego zapełniania drenażu?
W przypadku, gdy ilość podczyszczonych ścieków
jest bardzo mała warto zastanowić się nad systemem
przepompowni do uderzeniowego zapełniania drenażu.
W przypadku osiągnięcia, przez zbierające się
ścieki podczyszczone, ustalonego maksymalnego
poziomu następuje natychmiastowe (uderzeniowe)
opróżnienie zbiornika poprzez skierowanie ścieków
do rur drenażowych przez wyloty DN 70 lub DN 100.
Wypełniają one kompletną długość drenażu dzięki
czemu powierzchnia wchłaniania ścieków jest o
wiele dłuższa niż w przypadku standardowych
rozwiązań. Zalety systemu uderzeniowego:
· ochrona drenażu przez przepłukiwanie
· wykorzystanie pełnej długości drenażu
· drenaż jest regularnie przepłukiwany co
zapobiega zapchaniu rur
· mocna konstrukcja zbiornika
· nie wymaga dużej ilości miejsca
· brak konieczności częstych konserwacji systemu

Przepływ

Maksymalny poziom wody

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.

HYDRO-TOP-GERWAL
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Studnie kontrolne
Studnie kontrolne gr. 1
z funkcją uderzeniowego zapełnienia, pod oczyszczalnie roślinne
Art.-Nr. 05029

Grupa 1

· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm
· każda studnia może być skrócona
do wymaganej wysokości
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· istnieje możliwość montażu pokryw
żeliwnych lub żeliwnobetonowych

Wylot DN 70

Wylot
DN 70

Dane przepompowni:
· ok. 65l - wsad
· ok. 0,63 l/s - średni odpływ
Uwaga:
Przy założeniu szybkości pompowania ok. 2l/m
drenaż zostanie zapełniony na długości 33m,
niezależnie od ilości wylotów (1, 2 czy 3).

Wylot DN 70

Pokrywa

Poziom gruntu

Regulowany
wąż odpływowy ¾"

1200 mm

Wysokość
rury dopasować
do max
poziomu wody

Dlaczego system przepompowni do
uderzeniowego zapełniania drenażu?
W przypadku, gdy ilość podczyszczonych ścieków
jest bardzo mała warto zastanowić się nad systemem
przepompowni do uderzeniowego zapełniania drenażu.
W przypadku osiągnięcia, przez zbierające się
ścieki podczyszczone, ustalonego maksymalnego
poziomu następuje natychmiastowe (uderzeniowe)
opróżnienie zbiornika poprzez skierowanie ścieków
do rur drenażowych przez wyloty DN 70 lub DN 100.
Wypełniają one kompletną długość drenażu dzięki
czemu powierzchnia wchłaniania ścieków jest o
wiele dłuższa niż w przypadku standardowych
rozwiązań. Zalety systemu uderzeniowego:
· ochrona drenażu przez przepłukiwanie
· wykorzystanie pełnej długości drenażu
· drenaż jest regularnie przepłukiwany co
zapobiega zapchaniu rur
· mocna konstrukcja zbiornika
· nie wymaga dużej ilości miejsca
· brak konieczności częstych konserwacji systemu
Miejsca cięcia
przy skracaniu
Przelew awaryjny
Maksymalny poziom wody

Wlot
DN 50

Minimalny poziom wody
Wylot

Poziom dna wykopu

Średnica zewnętrzna Ø700 mm

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.

str. 9

67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel. 68 355 3989, fax 68 355 3600
www.hydrotop-gerwal.com

Studnie kontrolne
Studnie kontrolne gr. 1 i gr. 2
do separatorów tłuszczu oraz oczyszczalni biologicznych
Art.-Nr. 05021

Grupa 2
Poziom gruntu

Pokrywa

Art.-Nr. 05012

Grupa 1

Pokrywa

1200 mm

2000 mm

Poziom gruntu

350 mm

Wlot
DN 100

Wlot
DN 100

Wylot
DN 100

Średnica zewnętrzna Ø700 mm

Wylot
DN 100

Poziom
dna wykopu

Średnica zewnętrzna Ø700 mm

· każda studnia może być skrócona do wymaganej wysokości
· w komplecie znajduje się pokrywa oraz instrukcja montażu

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.

HYDRO-TOP-GERWAL
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Studnie kontrolne
Studnie kontrolne gr. 2
pojemność 500l, do oczyszczalni ścieków
Art.-Nr. 05032

Grupa 2
Poziom gruntu

Pokrywa

Wlot
DN 100

1450 mm

2000 mm

Wylot
DN 100

Poziom
dna wykopu
Średnica zewnętrzna Ø700 mm
· każda studnia może być skrócona do wymaganej wysokości
· w komplecie znajduje się pokrywa oraz instrukcja montażu

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Studnie chłonne
Studnie chłonne gr. 1 i gr. 2
do wody deszczowej
Art.-Nr. 08030

Grupa 1

Art.-Nr. 08031

Grupa 2

Poziom gruntu

Wlot
DN 100

Pokrywa
Ø690 mm

2080 mm

Poziom gruntu

Pokrywa

750 mm

1280 mm

1550 mm

1280 mm

Wlot
DN 100

Poziom
dna wykopu

1280 mm

Owijany
geowłókniną
· istnieje możliwość zainstalowania ﬁltra
· powierzchnie boczne i dolne nawiercone
· w komplecie znajduje się pokrywa oraz instrukcja montażu
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm

HYDRO-TOP-GERWAL
Watersystem sp. z o.o.
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Studnie chłonne
Studnie chłonne gr. 3 i gr. 4
do wody deszczowej

Grupa 3

Art.-Nr. 08036

Art.-Nr. 08037

Grupa 4
Pokrywa

Pokrywa
Poziom gruntu

1730 mm

1500 mm

2200 mm

2225 mm

Wlot
DN 100

1995 mm

Wlot
DN 100

Poziom
dna wykopu

2200 mm

Owijany
geowłókniną
· istnieje możliwość zainstalowania ﬁltra
· powierzchnie boczne i dolne nawiercone
· w komplecie znajduje się pokrywa oraz instrukcja montażu
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Studnie kontrolno-chłonne
Studnie kontrolno-chłonne gr. 1
do oczyszczalni roślinnych
Art.-Nr. 05028

Grupa 1
· istnieje możliwość zainstalowania ﬁltra
· powierzchnie boczne i dolne nawiercone
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm

Pokrywa
Ø690 mm

1325 mm

Poziom gruntu

750 mm

Owijany
geowłókniną

Poziom
dna wykopu

1280 mm

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Studnie chłonne „BioQuick”
Studnie chłonne „BioQuick”
do oczyszczalni biologicznych
Grupa 1

Art.-Nr. 05020

1 Pokrywa żeliwna kl. A15 z nadstawką

2

Wlot

9

3

11

TBG

8

10
4

1040

1540

7

6

°
70

Grupa 2

dla 8 EW do kf = 10⁶
dla 12 EW do kf = 10⁵

1

ERS
200
500

TBG

Poziom gruntu
2

9
10

3
8
7

11

100

4

z otworami
Ø 25 mm

100

1766
2960
Poziom wód gruntowych

Art.-Nr. 05030

1215

> 600

5

z otworami
Ø 25 mm

1

6

2663
3986
Poziom wód gruntowych

5

2 Rura wentylacyjna DN 100
3 Obsypka gruntem rodzimym
4 Żwir 2/8 mm
5 Podstawa żwiru, min. 100 mm
6 Żwir 2/8 mm
7 Piasek 0/2 mm
8 Płyta
9 Wlot DN 100
10 Geowłóknina
11 Zbiornik

ERS Dopływ
TBG Głębokość wykopu
TS Głębokość wypełnienia żwirem

TBG

Wariant
2190

ERS

355

TV 20 TV 30 TV 45
2385 2510 2640
550

675

805

1 Pokrywa żeliwna kl. A15 z nadstawką
2 Rura wentylacyjna DN 100
3 Obsypka gruntem rodzimym
4 Żwir 2/8 mm
5 Podstawa żwiru, min. 100 mm
6 Żwir 2/8 mm
7 Piasek 0/2 mm
8 Płyta
9 Wlot DN 100
10 Geowłóknina
11 Zbiornik

ERS Dopływ
TBG Głębokość wykopu
TS Głębokość wypełnienia żwirem

> 600

ERS
200

dla 4 osób do kf = 10⁶
dla 8 osób do kf = 10⁵ Poziom gruntu

Powierzchnie boczne i dolne nawiercone
Dostawa:
· wlot DN 100 oraz płyta
· pokrywa z tworzywa

TBG

Wariant
2350

ERS

330

TV 20 TV 30 TV 45
2545 2670 2800
525

650

780

Niezbędne przygotowanie instalacji:
· ocena gruntu
· sondowanie do minimum 1,5 głębokości pod wykopem
· ocena gruntu zgodnie z DIN4220

Akcesoria:
· rura wentylacyjna DN 100
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Studnie kontrolno-ﬁltracyjne
Studnie kontrolno-ﬁltracyjne gr. 1 i gr. 2
Art.-Nr. 05006

ok. 500 mm

Studnia kontrolna
Pokrywa

Grupa 2

Poziom gruntu

1200 mm

Poziom gruntu

2000 mm

ok. 500 mm

Studnia kontrolna
Art.-Nr. 05005
Grupa 1

3x
DN 100

3x
DN 100

Poziom
dna wykopu

ok. Ø700 mm

ok. Ø700 mm

Studnia z ﬁltrem

Art.-Nr. 08063

Poziom gruntu

Filtr

1200 mm

400 mm

Art.-Nr. 05005

300 mm

Poziom
dna wykopu

· każda studnia może być skrócona do wymaganej wysokości
· w komplecie znajduje się pokrywa oraz instrukcja montażu

ok. Ø700 mm
Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.

HYDRO-TOP-GERWAL
Watersystem sp. z o.o.
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Studnie kontrolne / przepompownie
Studnie kontrolne / przepompownie
do oczyszczalni roślinnych
Art.-Nr. 05023

Przepompownia
Poziom gruntu

Pływak
alarmowy

550 mm

ca. 650 einstellbar

1200 mm

Przewód
DN 50
Złącze 1"
do węża tłocznego

Wlot
DN 150

ok. Ø700 mm

Art.-Nr. 05017

Pokrywa

600 mm

400 mm

Poziom gruntu

Pompa
z czujnikiem poziomu

Studnia kontrolna
Wysokość
rury dopasować
do max
poziomu wody
Wąż ¾"
na regulowanej wysokości

· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm

Wlot
DN 50

Wylot
DN 100

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Studnie kontrolne
Studnie kontrolne
do oczyszczalni roślinnych
Studnia kontrolna

Art.-Nr. 05027

Wylot DN 100

Wlot
DN 50

Wylot
DN 100

Wylot DN 100
Wysokość
rury dopasować
do max
poziomu wody

Wąż ¾"
na regulowanej wysokości

Wylot
DN 100

Wlot
DN 50
· w komplecie znajduje się pokrywa
oraz instrukcja montażu
· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm

Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Zbiorniki wielofunkcyjne
Zbiorniki wielofunkcyjne SU1, SU2 i SU3
· zintegrowane schody ułatwiają
dostęp do zbiornika
· możliwość ustawienia zbiornika na
powierzchni lub zakopania

SU 3
Pokrywa

Poziom gruntu

SU 2
450 mm

Art.-Nr. 03002

Art.-Nr. 03003

Pokrywa

1500 mm

2000 mm

450 mm

Poziom gruntu

Poziom
dna wykopu

1250 mm

Art.-Nr. 03001

· do wyboru nadstawki 20, 30 oraz 45 cm
· w komplecie znajduje się pokrywa
· istnieje możliwość montażu pokryw
żeliwnych lub żeliwnobetonowych

SU 1
Pokrywa

1100 mm

450 mm

Poziom gruntu

1250 mm

DN 150
DN 110
DN 75
DN 50

1250 mm
Szerokie żebra umożliwiają podłączenie
rur w różnych rozmiarach w dowolnym miejscu.
Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.
Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Akcesoria
Akcesoria
nadstawki oraz pokrywy A15
Art.-Nr. 18003

Art.-Nr. 18002

Art.-Nr. 18001
Poziom gruntu

Nadstawka TV 45

Art.-Nr. 17005

Nadstawka TV 30

Pokrywa z polietylenu Ø 500

Art.-Nr. 17006

Nadstawka TV 20

Pokrywa z polietylenu Ø 700

Wszystkie wymiary posiadają tolerancję ±20 mm, z powodu zastosowanego procesu technologicznego produkcji.

Właz kanałowy kl. A15 / 50kN, bez wentylacji, okrągły, Ø 600

Artykuł:

Indeks:

Art.-Nr. P1120003

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 28,0 kg

Korpus:

Żeliwo EN124

Waga:

ok. 10,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo EN124

Waga:

ok. 18,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokrywie.

20

Pokrywa żeliwna
lub żeliwnobetonowa
Korpus
żeliwny

Nadstawka

Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Akcesoria
Akcesoria
pokrywy A15
Właz kanałowy kl. A15 / 50kN, bez wentylacji, okrągły, Ø 600

Artykuł:

Indeks:

Art.-Nr. P4420000

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 80,0 kg

Korpus:

Żeliwo + beton C35/45 EN124

Waga:

ok. 40,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo + beton C35/45 EN124

Waga:

ok. 40,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokrywie.

12

Właz kanałowy kl. A15 / 50kN, bez wentylacji, okrągły, Ø 600

Artykuł:

Indeks:

Art.-Nr. P5420000

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 47,0 kg

Korpus:

Żeliwo EN124

Waga:

ok. 7,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo + beton C35/45 EN124

Waga:

ok. 40,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokrywie.
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Właz kanałowy kl. A15 / 50kN, bez wentylacji, okrągły, wolny Ø 600

Artykuł:

Indeks:

Art.-Nr. P4110000

Ilość/paleta:

Komplet:

Korpus + pokrywa

Waga:

ok. 65,0 kg

Korpus:

Żeliwo + beton C35/45 EN124

Waga:

ok. 40,0 kg

Pokrywa:

Żeliwo EN124

Waga:

ok. 25,0 kg

Uwaga:

Istnieje możliwość umieszczenia własnego logo na pokrywie.

12

Uwaga: zastrzegamy prawo zmian warunków technicznych.
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Nowoczesna żebrowa konstrukcja
zapewniająca wysoką stabilność

Duży otwór włazu rewizyjnego

Monolityczny zbiornik,
szczelny w 100%

Gotowe przyłącza wyposażone
w specjalne uszczelki

Uchwyty ułatwiające
transportowanie zbiornika

Doradztwo i sprzedaż:

HYDRO-TOP-GERWAL
Watersystem sp. z o.o.
Adres:

Kontakt:
WWW:
Sklep:
E-mail:
Koordynator sprzedaży:

ul. Koszarowa 12
67-120 Kożuchów
Polska
tel. 68 355 3989
fax 68 355 3600
hydrotop-gerwal.com
przydomoweoczyszczalnie.pl
info@hydrotop-gerwal.com
kom. 604 235 411

