CARAT-S retenčná nádrž s riadeným odtokom

Podzemné nádrže CARAT S sú vyrábané aj pre potreby riadeného odtoku dažďovej vody. Na
riadený odtok dažďovej vody z nádrže sa využíva špeciálne upravený nerezový vejár s presne
stanovenou veľkosťou podľa požadovaného odtoku. Tento je osadený na výstupnom potrubí
z nádrže. Voda je cez hadicu s plavákom odvádzaná do kanalizácie v požadovanom objeme,
ktorý je potrebné zadefinovať ešte pred potvrdením objednávky. Odvádzaný objem je možné
nastaviť na hodnotu od 0.05 do 2.0 l/sek.
Nádrž resp. výšku odtoku je možné prispôsobiť tak, aby sme získali aj určitý využiteľný objem
vody, t.z. časť vody je vypúšťaná riadeným odtokom a časť sa využíva pre potreby
v domácnosti ( práčka, WC a pod ) a v záhrade. Zvyčajne je pomer využiteľného objemu voči
odtokovému objemu 55:45.
V prípade preplnenia nádrže sa voda odvádza bezpečnostným prepadom. Individuálne
požiadavky na veľkosť alebo odvádzané množstvo , prosím konzultujte s našimi obchodnými
zástupcami. Možnosť prípravy nádrží s objemom od 2500-100 000 l a so zodpovedajúcim
odtokom.
GRAF Carat S podzemná nádrž ma otáčací nástavec. Nástavec/hrdlo nádrže je možne
prispôsobovať, otáčať nezávisle od nádrže. Tým je inštalácia a dopojenie prívodných rúr
omnoho jednoduchšie. Jednotlivé časti sú k sebe pripájané s využitím 5- bodového tesnenia.
Teleskopický poklop je upevnený v nádrži a siaha až po povrch zeme. Výška nádrže je tak
ľahko nastaviteľná a prispôsobí sa vlastnostiam daného povrchu , je možné ju nakloniť až do
uhla 5°.
Podľa potreby je možné využiť poklop pochôdzny, prejazdný autom alebo nákladným
automobilom.
Garancia záruky 15 rokov !
Objem nádrží je od 2700 l ,3750 l,4800 l,6500 l a CARAT XL s objemom 8 500 l a 10 000 l .K
dispozícii sú aj veľké objemy CARAT XXL až do 100 000 l.
Návod na montáž nájdete aj na našej stránke : http://www.manadatrading.sk/na-stiahnutie
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