RAUSIKKO ИНОВАЦИИ
ДЪЛЪГ СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СИГУРНОСТ
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА

RAUSIKKO BOX

ФУНКЦИОНАЛНОСТТА
ВОДИ СЛЕД СЕБЕ СИ ДЪЛЪГ СРОК НА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СИГУРНОСТ

Новата система
удовлетворяване

RAUSIKKO
на

всички

Box

е правилното решение за

изисквания

във

връзка

с

инфилтрирането, утаяването и акумулирането на дъждовната вода.
С нейна помощ се гарантира надеждно и трайно използване на
дъждовната вода.
Блоковете RAUSIKKO Box впечатляват с
високата си функционалност и
издръжливостта си на големи
натоварвания. Единственият по рода си
канал за разпределяне, инспекция и
почистване със степенувано
разположение на шлицовете предлага
също така:
-

оптимално разпределение на водата
в блоковата система
възможност за визуален контрол на
съоръжението
зона за утаяване с възможност за
промиване
възможност за ефективно
почистване/изплакване под високо
налягане,

Като по този начин се гарантира трайното
и безпроблемно функциониране на
блоковата система.

RAUSIKKO Box 8.6 SC

Преглед на предимствата:
Зона за утаяване с възможност за
промиване под налягане до 120 bar
Степенувано разположение на
шлицовете на разпределителния
канал за оптимално разпределение
на водата
Коефициент на акумулиране 95 %
Връзка за DN 110 / 160 / 200 / 250
през предната решетка / предния
накрайник
Фиксиране на етажите с палци
Блок RAUSIKKO Box тип 8.3 с
половин монтажна височина,
възможно комбиниране и с блоковете
RAUSIKKO Box тип 8.6
Издръжливост на големи натоварвания
SLW 60 дори при минимално покриване
от 80 см и дълбочина на полагане на
дъното до 4,0 м

RAUSIKKO Box 8.3 SC

RAUSIKKO BOX ЗА ГОЛЕМИ НАТОВАРВАНИЯ
ИЗДЪРЖА БЕЗПРОБЛЕМНО НА МАКСИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ

RAUSIKKO Box за големи натоварвания
представлява ново измерение по отношение
на статичната издръжливост на
натоварвания, а с това и на сигурността.
Чрез допълнително интегрирани опорни
елементи е постигната екстремно голяма
издръжливост на натоварване на
резервоарните елементи. Така с RAUSIKKO
Box за големи натоварвания могат да се
реализират още по-големи дълбочини на
полагане, респ. по-големи степени на
сигурност.

По този начин RAUSIKKO Box за големи
натоварвания гарантира максимална
стабилност и сигурност.
Благодарение на допълнителните опорни
елементи коефициентът на акумулиране
на RAUSIKKO Box за големи натоварвания
е 93 %.

Сравнение на издръжливостта на натоварване на
RAUSIKKO Box

Стандартно

Голямо натоварване

RAUSIKKO Box 8.6 НC

Преглед на програмата RAUSIKKO Box:
Модел

Тип

Ширина (мм)
Височина (мм)
Дължина (мм)
Вместимост
бруто (литри)
Вместимост
нето (литри)

RAUSIKKO Box Стандарт
без канал
8.6 S

с канал
8.6 SC

без канал
8.3S

с канал
8.3 SC

RAUSIKKO Box за големи
натоварвания
без канал
с канал
8.6 H
8.6 HC

800
660
800
422

800
360
800
230

800
660
800
422

400

212

391

RAUSIKKO C3 СИСТЕМНА ШАХТА
МОДЕЛЪТ "МУЛТИ" СРЕД ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ШАХТИ

Системата RAUSIKKO Box придобива
завършен
вид
с
мултифункционалната
системна
шахта
RAUSIKKO
С3,
която
комбинира в себе си 3 функции:
Connect:
Свързване на канализационни тръби
DN 250 до 500 към канала за
почистване на RAUSIKKO Box
Control:
Лесно въвеждане на камера за
редовно инспектиране на свързаните
блокове RAUSIKKO Box
Clean:
Промиване под високо налягане на
свързаните блокове RAUSIKKO Box с
канал за почистване

RAUSIKKO С3
Connect, Control, Clean

Преглед на предимствата:
-

-

Долна част на шахтата с уловител на пясък и
удължение на шахтата

-

-

Монтаж на долната част на шахтата на няколко
етажа (възможно е и с упловител на пясък)

Оптимално
инспектиране
и
промиване на инфилтриращото
и резервоарното съоръжение
Улеснено
въвеждане
на
контролни и почистващи уреди
благодарение
на
големия
диаметър на удължението на
шахтата
Възможности за свързване от
различни
страни
на
тръбопроводи
за
дъждовна
вода към канавката, респ.
резервоара
Разполагането на шахтите в
областта на канавката спестява
място, изкопни работи, а с това
и разходи
Предлаганият
като
опция
уловител
на
пясък/шлам
позволява
приложение
като
пълноценна шахта с отделение
за
утаяване
на
фини
частици/седименти

RAUSIKKO HYDROCLEAN
ОБРАБОТКА НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА ПРИ ИЗПИТАНА
СИГУРНОСТ

RAUSIKKO HydroClean осигурява пречистване
на дъждовна вода, която се класифицира като
допустима, респ. недопустима съгласно DWA
Работен лист А 138. При това се изпълняват
строгите изисквания на Федералната наредба
за опазване на почвите (BBodSchV), така че е
възможно след шахтата да се свърже система
за инфилтриране.

Функция:
Дъждовната вода се въвежда от
долния край на шахтата през
помощен механизъм за обръщане
и
образува
кръгообразен
ламинарен поток, който стимулира
утаяването на частици в уловителя
за шлама. Чрез успокояването на
потока в уловителя за шлама и
RAUSIKKO HydroClean постига това с 3- неговия фуниеобразен вход се
предотвратява обратно промиване
степенна система за обработка:
дори и в условия на много силен
1. седиментация
дъжд.
2. филтриране
Предварително
очистената
до
3. адсорбция и утаяване
голяма степен от твърди частици
вода след това преминава отдолу
Изпитана от LGA/TÜV Rheinland съгласно нагоре
през
филтриращите
проекта за основните принципи за изпитване, елементи. По този начин По този
изготвен от DIBt
начин голяма част от разтворените
вредни вещества се свързват
адсорбционно
и
отпадат.
Същевременно
елементите
действат и като филтър за
дисперсни примеси, които все още
се намират в дъждовната вода.
Така
пречистената
вода
преминава
през
място
за
задържане на масло и през
отточната
тръба
навлиза
в
свързаното
след
шахтата
съоръжение за инфилтриране/
утаяване, респ. водоприемник.
Преглед на предимствата:
-

Помощ за обръщане
Уловител за шлам

-

Фуниеобразен вход
Филтриращи елементи

-

Място за задържане
на масло

RAUSIKKO HydroClean (срязана)
Отточна тръба

-

удостоверена способност за
пречистване
изпитана
от
LGA/TÜV
Rheinland
пречистване на допустимо,
респ. недопустимо замърсена
дъждовна вода
отделяне на твърди частици и
разтворени вещества (напр.
метални йони като мед и цинк)
различни филтри за различни
видове замърсяване
лесен монтаж
вградена в контролна шахта
RAUSIKKO DN 1000 филтърна
система, готова за свързване
лесна поддръжка

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА
ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО РЕШЕНИЯ ОТ REHAU

REHAU Ви предлага специално разработени системни решения за използване на
дъждовната вода:
- улични канализационни шахти RainSpot за събиране на дъждовна вода
- канали за дъждовна вода AWADUCKT PP и RAUVIA
- присъединителни системи AWADOCK
- системи RAUSIKKO/AWASCHACHT за контрол и почистване
- RAUSIKKO HydroClean за предварителна обработка на замърсена дъждовна вода, напр. от
транспортни площи
- RAUSIKKO Box: резервоарни блокове за инфилтриране, утаяване, акумулиране на дъждовната
вода
Нашите устни и писмени приложно-технически консултации се
основават на опита и се предоставят добросъвестно, но
представляват необвързващи указания. Работните условия и
различните условия на приложение, които са извън сферата на
нашето влияние, изключват всякакви претенции въз основа на наша
информация.
Препоръчваме Ви да проверите дали продуктът на REHAU е
подходящ за предвижданата от Вас цел. Употребата и преработката
на продуктите са извън нашите възможности за контрол и поради
това отговорността за тях се поема изцяло от Вас. Ако все пак става
въпрос за отговорност, тя се определя от нашите условия за
доставка и плащане, които можете да намерите на адрес:
www.rehau.de/LZB.
Това важи и при евентуални претенции за
гаранция, при което гаранцията се ограничава до запазване на
качеството на нашите продукти в съответствие с издадената от нас
спецификация.

Документът е защитен от Закона за авторското право.
Произтичащите от това права, в частност върху превода,
отпечатването, копирането на фигури, използването на
информацията в радиопредавания, възпроизвеждането по
технически и други подобни начини, както и запаметяването в
устройства за електронна обработка на данни, се запазват.

