Pokrywy zbiorników
Wersje dla ruchu kołowego
Pełen zestaw dla ruchu kołowego
maksymalny nacisk na oś 2.2 t, obejmuje:
stalową pokrywę, przedłużenie rury wznoszącej BS
60 (wersja ciężka), pierścień dystansowy. Całkowita
wysokość: 700 - 1100 mm
Kod produktu: RWDS0044

regulacja

Konfiguracja pełnego zestawu umożliwiającego ruch kołowy:
Pokrywa stalowa

Przedłużenie
rury wznoszącej
BS 60 wersja
ciężka

Pierścień
dystansowy

Z możliwością najazdu ciężarówką
(Klasa obciążenia SLW 30)
maksymalny nacisk na oś 11.5 t, obejmuje:
pierścień dystansowy o wysokości 60 cm,
dodatkowa pokrywa klasa D,
dostarczana osobno (na placu budowy)
Kod produktu RWDS0045
(nie jest przeznaczony do zbiorników F-LINE)
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dodatkowa pokrywa,
dostarczana osobno
(na placu budowy)

Pokrywy zbiorników w wersji umożliwiającej
Wybierz wymagany zbiornik w wersji umożliwiającej ruch pieszy oraz odpowiednie przedłużenie rury wznoszącej VS 20
lub VS 60.

Systemy ogrodowe
strony 3- 9

Przedłużenia rur wznoszących
ruch pieszy - Wybierane przez Ciebie przedłużenia rur wznoszących

Systemy domowe
strony 10 - 15

• Przeznaczony dla wszystkich zbiorników REWATEC od 1 500 do 10 000 l (DN 600)
• Stabilne pokrywy z PE, o podwójnej ściance, z blokadą przed dziećmi.
• Zgodne z wymaganiami DIN 1989
• Możliwe obciążenie ciągłe do 150 kg

Pokrywa zbiornika - TopCover

Zbiorniki podziemne
strony 16 - 21, 24

z wytrzymałego PE, o podwójnej ściance, DN 600
Kod produktu RWDS0066

Pokrywa zbiornika – TwinCover

Wysokość 250 mm, Ø 600 mm
Kod produktu RWDS0020

Przedłużenie rury wznoszącej VS 60
Wysokość 635 mm, Ø 600 mm
Kod produktu RWDS0060

• Przedłużenia rur wznoszących z PE nadają się do
wszystkich zbiorników
• Stanowią przedłużenie rury wznoszącej w przypadku
głębszego montażu zbiornika
• Rynienki drenażowe zabezpieczają przed przedostawaniem
się wody powierzchniowej do zbiornika.
• Możliwość dostosowania wysokości przedłużenia poprzez
wciśnięcie rury wznoszącej (zbiornik BlueLine II – 2500
i 5000 l) lub przez jej docięcie piłą.
Nowy system rur wznoszących
REWATEC wykazuje wyraźnie lepszą
precyzję montażu. Pokrywa zbiornika
jest dokładnie osadzona i zabezpieczona
przed skręcaniem, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do środka.
Obudowa rury wznoszącej i pokrywa
szczelnie łączą się z podłożem.

Pierścień dystansowy
Wykorzystując pierścień dystansowy, można uzyskać większą
głębokość posadowienia.
Wysokość 600 mm, Ø 600 mm, może być skracany
Kod produktu RWDS0045

Zamknięte

Profesjonalne zabezpieczenia przed dziećmi
Wersje pokryw zbiorników na ruch pieszy wyposażone są
w dwie profesjonalne blokady przed dziećmi: specjalny
(wykonany ze stali nierdzewnej) mechanizm obrotowy i dwa
szczególnie wytrzymałe elementy zabezpieczające, które
można łatwo i szybko zamontować.

Otwarte

open

closed
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Rozs¹czanie
strony 32 - 34

Przedłużenie rury wznoszącej VS 20

Filtry
strony 27 - 29

wewnętrzną / bez podłączenia wody). Pokrywa zbiornika ma
w sobie mniejszą pokrywkę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy
i szybki dostęp do zbiornika
Kod produktu RWDS0068

Pompy i centrale deszczowe
strony 30 - 31

Pokrywa zbiornika - TwinCover (z pokrywą

Zbiorniki naziemne
strony 26

Pokrywy, rury i teleskopy
strony 22 - 23

(z pokrywą wewnętrzną/z podłączeniem wody) Dla systemów
ogrodowych: pokrywa zbiornika wykonana z PE, ze zintegrowanym
podwójnym, mosiężnym szybkozłączem do poboru wody, DN 600
Kod produktu RWDS0067

