Zbiorniki naziemne
i akcesoria
do zagospodarowania wody deszczowej

Dofinansowanie do

5000 zł

Ogólnopolski program wspierania małej
retencji „Moja woda”
na instalacje do zagospodarowania deszczówki na działce

Zbiorniki

Grande

w komplecie
zestaw do poboru z wężem

Antracite

około 45 m2 jesteśmy w stanie zapełnić cały
zbiornik o pojemności 1 000 litrów.
Analogicznie dla dwa razy większej
powierzchni zbierania zapełniony zostałby
zbiornik o pojemności 2 000 litrów. Różne
warianty kolorystyczne oraz pojemnościowe
zbiorników pozwolą na wybór rozwiązania do
swoich potrzeb oraz walorów estetycznych, np.
dopasowanie pod kolor elewacji domu.

Zestawy ze zbiornikami naziemnymi Grande,
Antracite oraz Verde są dostępne w dwóch
pojemnościach: 1 000 oraz
2 000 litrów. W komplecie ze zbiornikiem
dostarczany jest wężyk do poboru wody.
Takie połączenie pozwala na łatwy pobór
zgromadzonej w zbiorniku deszczówki
poprzez np. napełnienie konewki i podlanie
roślin w ogrodzie. Przy jednorazowym
intensywnym (250 l/s x ha) 15 minutowym
opadzie i dachu o powierzchni w rzucie

Kod produktu
9000999
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9001991
9000992
9001992

Nazwa
Grande

Antracite

Verde

Verde

Pojemność [l]

Średnica [cm]

Wysokość [cm]

Waga [kg]
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1000

85

193

25

2000

115

210

40

1000

85

193

25

2000

115

210

40

Akcesoria
Do podłączenia dopływu wody deszczowej do
zbiornika należy zastosować jedno
z urządzeń jak zbieracz, filtr wody deszczowej
lub zestaw EASYFIX, a także zestaw
połączeniowy, który łączy element na lub w
rynnie ze zbiornikiem. Zbieracze są dostępne w
dwóch wersjach kolorystycznych szarej i
brązowej, a także bez oraz z zaworem. W
takich samych kolorach dostępny jest również
filtr wody deszczowej, tzw. INOX.Jest to
rozbudowana

wersja zbieracza. Posiada wyjmowany filtr, co
ułatwia jego czyszczenia. Umożliwia też
ustawienie go w pozycji otwartej (dopływ do
zbiornika) oraz zamkniętej (brak dopływu).
Najmniej inwazyjne są zestawy EASYFIX, które
montuje się wewnątrz rynny poprzez wycięty
otwór i wyprowadza poza nią tulejkę na wężyk
połączeniowy. Zestawy połączeniowe są
dostępne w dwóch wariantach bez oraz z
wyrzynarką ręczną.

Kod produktu

Nazwa produktu

cecha

2000130

Zbieracz z filtrem

brązowy

opis

• Wewnętrzna wkładka filtracyjna zatrzymuje
2000140

Zbieracz z filtrem

szary

zanieczyszczenia, a oczyszczona woda
doprowadzana jest wężem (Ø32mm) do zbiornika

• Zanieczyszczona woda odprowadzana jest rurą
spustową do kanalizacji

• Możliwość połączenia z rurami spustowymi od
2000110

Zbieracz z filtrem
i zaworem

brązowy

Ø68 mm do Ø100 mm i z rurami prostokątnymi
o wymiarach 60 x 60 mm

• Wersje z zaworem lub bez

2000120

Zbieracz z filtrem
i zaworem

2000810

Filtr wody
deszczowej

szary

• Doprowadza deszczówkę do zbiorników na wode
brązowy

deszczową.

• Urządzenie posiada mozliwość ustawienia w
dwóch pozycjach: otwarte/zamknięte.

• Zintegrowane sito filtra przeznaczone jest dla
2000820

Filtr wody
deszczowej

2000410

Zestaw EASYFIX

szary

powierzchni dachowych do 70 m2

• Instalacja na rurach spustowych Ø68–Ø100 mm.

• Mało inwazyjny sposób zbierania wody
–

deszczowej z rur spustowych

• Zestaw zawiera zbieracz wody do rynien o

średnicy 80–100mm, wyrzynarke do rynien,
wezyk połączeniowy, króciec oraz wyrzynarkę do
zbiornika

2000420

Zestaw EASYFIX
Comfort

9000032

Zestaw
połączeniowy

9000128

Zestaw
połączeniowy

–• EASYFIX – wersja bez wężyka i króćca do zbiornika

Ø32mm
(zbieracz– –
zbiornik)

Ø32mm
z wyrzynarką
(zbieracz
–zbiornik)

• Zestawy połaczeniowe wyposazone w węże o
średnicy 32 mm, króćce połączeniowe oraz
wyrzynarki ręczne

Wyposażenie dodatkowe
Jeżeli chcesz jeszcze efektywniej wykorzystać
zgromadzoną deszczówkę możesz skorzystać z
pompy powierzchniowej lub zatapialnej z
naszego asortymentu wraz z dedykowanymi
zestawami podłączeniowymi. W przypadku
samozasysających pomp powierzchniowych na
króćcu ssawnym montowany jest śrubunek,
który pozwala na łatwy demontaż pompy z
dalszego połączenia. Składa się one z węża
ssawnego zakończonego zaworem kulowym,
który montuje się w zbiorniku. Dzięki zaworowi
możemy otwierać i zamykać dopływ wody do
instalacji. W przypadku pompy zatapialnej

zestaw oparty jest na wężu ciśnieniowym
wyprowadzonym od pompy, który zakończony
jest szybkozłączem umożliwiającym łatwe
odłączenie pompy i węża od połączenia
i wyciągnięcie tych elementów na okres
zimowy. Szybkozłącze podłączone jest do
przepustu szczelnego z gwintem wewnątrz i na
zewnątrz zbiornika. Od strony zewnętrznej
mamy zawór kulowy oraz złączkę do szybkiego
wpięcia się wężem ogrodowym. Zawór pełni
taką samą funkcję jak w zestawie z pompą
powierzchniową.

Pompa powierzchniowa
Kod produktu

Nazwa produktu

opis

102682010

GARDEN-COM 82 M

Qmax = 3,6 m3/h, Hmax = 47 m, P = 0,60 kW,
pompa wyposażona w uchwyt do łatwego
transportu

STCO0013

Sterownik
Coelbo Compact 2

Pozwala na automatyczne załączanie pompy,
ciśnienie startu 1,5 bar, moc silnika do 1,5
kW, Pmax = 10 bar, Qmax = 8 m3/h, wraz
z okablowaniem

Pompy zatapialne
Kod produktu

Nazwa produktu

opis

84137029

GAP X80

Qmax = 5 m3/h, Hmax = 20 m, P = 0,55 kW

48TPMA070A1U

Top Multi Tech II

Qmax = 4,8 m3/h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW

Zestawy podłączeniowe
Kod produktu

Nazwa produktu

opis

FAST0001

Zestaw FASTFIT do pompy
GARDEN-COM 82 M

Zestaw kształtek oraz wąż do połączenia pompy
powierzchniowej ze zbiornikiem naziemnym

FAST0002

Zestaw FASTFIT do pompy
GAP X80

FAST0003

Zestaw FASTFIT do pompy
Top Multi Tech II

FAST0004

Zestaw FASTCON

Zestaw kształtek oraz wąż ciśnieniowy do połączenia pompy i
wylotu ze zbiornika, zakończonego złączką do podłączenia
węża ogrodowego

Zestaw kształtek 1” oraz wąż do połączenia bateryjnego
zbiorników naziemnych
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