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Podzemní nádrže
na dešťovou vodu
Představují osvědčený způsob pro nakládání s dešťovými
a splaškovými vodami. NENÍ POTŘEBA OBETONOVAT jejich
plášť, čímž se výrazně snižují náklady na instalaci. Výhodou
ve srovnání s betonovými nádržemi je snadná přeprava
a manipulace díky mnohem nižší hmotnosti. Jsou vhodné pro
instalaci do písků, štěrků i jílů. Všechny nádrže jsou plně samonosné.

Nádrže NEPTUN
• u nádrže 4300 l šachta s pevnou výškou 450 mm,
• u nádrže 6000 a 9500 l teleskopická šachta v rozsahu 300-600 mm
pro snadné přizpůsobení k finálnímu povrchu zeminy.

Přednosti
• vyrobeny metodou rotačního odlévání z jakostního polyethylenu,
• plně samonosné a certifikované,
• není potřeba obetonovat jejich plášť,
• nádrže jsou bezešvé, tedy bez rizika prasknutí spoje,
• snadná manipulace díky nízké hmotnosti,
• certifikovány,
• víko nádrže bezpečné pro děti a pochůzné (200 kg).
jmenovitý
objem (l)

délka
(mm)

šířka
(mm)

výška
(mm)

hmotnost
(kg)

NEPTUN 4,3

4 300

2 300

1 700

1 850

160

NEPTUN 6

6 000

2 450

2 040

2 150

240

NEPTUN 9,5

9 500

3 000

2 300

2 900

400

typ

NEPTUN 6

Nádrže FLAT
• objemy 1500 - 3000 - 5000 l

Přednosti
• minimální instalační hloubka, která se promítá do krátké doby
montáže a nízkých nákladů např. u skalnatých podloží,
• snadná manipulace díky nízké hmotnosti,
• s předchystanými těsněními na otvorech do nádrže,
• otočná šachta 360 stupňů pro variabilní a jednoduchou instalaci,
• měnitelná délka šachty pro snadné přizpůsobení k povrchu země,
• systém chráněn před prosakováním,
• víko nádrže bezpečné pro děti a pochůzné,
• nádrže z 1 kusu, bezešvé,
• plochý design.
jmenovitý
objem (l)

délka
(mm)

šířka
(mm)

výška
(mm)

hmotnost
(kg)

FLAT 1,5

1500

2 100

1 320

750

80

FLAT 3,0

3 000

2 450

1 600

1 070

115

FLAT 5,0

5 000

2 450

2 100

1 340

240

typ

NEPTUN instalovaný s přítokovým setem

FLAT 3,0
01

Příslušenství
Přítokový set (k nádržím NEPTUN)

Filtrační sada (k nádržím FLAT)

Závěsná tyč

Filtrační koš s jemným
sítem k zavěšení
do šachty
Přepadový sifon
se zábranou proti
hlodavcům

Samočisticí
filtr

Zklidňovač vtoku
bránící víření
usazenin v nádrži

Sada příslušenství GARDEN
(k nádržím FLAT/NEPTUN)

Sada příslušenství HOUSE
(k nádržím FLAT/NEPTUN)

Pro odběr vody v zahradě

Pro odběr vody v domě

Ponorné čerpadlo LEO LKS-1102 SE
• k čerpání čisté dešťové vody pro použití na
zahradě,
• automatický provoz,
• při výtlačné výšce 5 m průtok 5 500 l/h,
• zapínací tlak 2,5 bar,
• motor 1,1 kW, 230 V, s tepelnou ochranou,
• maximální ponor 12 m,
• délka kabelu 15 m,
• tělo z nerezové oceli,
• průměr 163 mm, výška 493 mm.

Modul s doplňováním pitné vody WILO AF Comfort MC 305
• k čerpání čisté dešťové vody pro splachování WC, praní,
zavlažování zahrady,
• automaticky přepíná mezi dešťovou a čistou vodou dle množství
vody v nádrži,
• samonasávací vícestupňové odstředivé čerpadlo,
• max. průtok 5000 l/hod,
• výtlačná výška max. 52 m,
• max. tlak 8 bar,
• kapacita doplňovací
nádrže 11 l,
• termická ochrana
motoru,
• externí snímač hladiny
s kabelem 20 m,
• max. hlučnost 56 dB,
• hmotnost 23,5 kg,
• instalace na stěnu.

Externí přípojka vody TORO
• k pohodlnému odběru vody
v zahradě,
• ventil se závitem ¾‘‘.
Tlaková hadice
• délka 10 m
• vnitřní průměr 2,5 cm (1‘‘)

Sada příslušenství HOUSE Plus (k nádržím FLAT/NEPTUN)
• k čerpání čisté dešťové vody pro splachování WC, praní,
zavlažování zahrady,
• zcela nehlučný provoz v domě díky ponornému čerpadlu
umístěnému v nádrži a expanzní nádobě umístěné v domě.
Ponorné čerpadlo EUROJET s plovákem
• výtlačná výška max. 60 m,
• max. průtok 2400 l/h,
• motor 900 W, 230 V, s tepelnou ochranou,
• max. ponor 20 m,
• délka kabelu 20 m,
• připojení 1‘‘,
• tělo z nerezové oceli,
• průměr 99 mm, výška 575 mm.

Další příslušenství v sestavě
• expanzní nádoba GWS 35 V stojatá s podstavcem,
• vsuvka 1“ mosaz ST,
• zpětná klapka 1“ EU,
• tlakový spínač PTS 2-3,5 bar,
• tvarovka 5-cestná pro vodárny 1“x72 mm,
• manometr d50 G1/4“ 0-6 bar zadní kovový,
• BUG716 Prodloužení 1“x200 GWS,
• sestava pro dopuštění nádrží, 230 V, plovák
s kabelem 10 m, závaží, elektromagnetický
ventil, s kabelem 10 m a vidlicí do zásuvky.
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