Modernūs produktai
keliams ir kraštovaizdžiui

„SysDrain“ – daugiafunkcė šulinių sistema
efektyviam lietaus vandens surinkimui
užtikrinti

Viena sistema -

Privalumai
–„SysDrain“ lengva transportuoti
– Montuojant nereikalinga sunkiasvorė technika
–„SysDrain“ sistema yra modulinės konstrukcijos
– „SysDrain“ palengvina viešųjų drenažo sistemų veikimą
– Paprasta montuoti naudojant standartines jungtis

„SysDrain“ standartinis modulis
Liežuvėlio ir griovelio sistema naudojama sujungti trims
šoninėms dalims. Tai reiškia, kad surinkimas užtrunka vos
kelias sekundes ir nereikia jokių papildomų įrankių.
Prekės Nr. 30301-0000

daug galimybių

Lietaus vandens ir nutolusių sričių
drenažui
„SysDrain“ tinka atostogų nameliams, garažams,
pastogėms automobiliams, šiltnamiams,
rąstiniams nameliams arba nutolusioms sritims,
pavyzdžiui, vaikų žaidimų aikštelėms, automobilių
parkams, kiemo įėjimams, rūsio išėjimams arba
sporto aikštelėms. Ji palengvina viešųjų drenažo
sistemų veikimą.

Nedideliam kritulių kiekiui laikyti
„SysDrain“ naudojama ne tik drenažui. Šią
modulinę sistemą taip pat galite naudoti kaip
vandens talpyklą, išgaudami vandenį elektriniu
arba rankiniu siurbliu, kai tik jo prireikia.

Veikia kaip patikros šachtos
„SysDrain“ sistema taip pat tinkama naudoti kaip
patikros šachta sodo tvenkiniams ir yra puikus
pasirinkimas statybvietėse kaip nutekamasis
šulinys.

Priedai daugiafunkciam

Subėgimo anga arba inspekcinis
modulis, trijų dalių
Skirtas surinkti vandenį nuo paviršių
arba prijungti DN 150 įleidimo
vamzdį. Integruotas retas sietas
sugauna didesnius nešvarumus.
Prekės Nr. 30304-0000

Dangtis (priklauso prie standartinio modulio)
Tvirtas dangtis fiksuojamas prie šulinio žiedo
trimis varžtais, naudojant 10 dydžio „Allen“ raktą.
Jei reikia, subėgimo modulio angą galima atidaryti
trinktelėjus plaktuku.

Filtro membrana
Filtro membrana neleidžia į
šachtos vidų patekti smėliui ir
akmenims. Ją lengvai pritvirtins
vienas žmogus. Filtro membrana
yra patvari ir nepūva.
Prekės Nr. 30305-0000

Plastikinis maišelis
Plastikiniai 3 dydžių
(170, 340 ir 510 l) maišeliai gali būti naudojami
nedideliems vandens kiekiams surinkti. Plastikinis
maišelis įstatomas į šulinį, užmaunamas ant viršutinės
briaunelės ir tuomet ant jo užfiksuojamas dangtis arba
adapterio žiedas.
Prekės Nr. 91501-0646 (1 modulis); prekės Nr.
91501-0647 (2 moduliai); prekės Nr. 91501-0648 (3
moduliai)

Dugnas
Dugnas atlieka pertvaros
plokštės funkciją ir apsaugo
šulinio pagrindą nuo erozijos. Jei
šulinys naudojamas kaip
nedidelė vandens talpykla,
dugnas apsaugo talpos dangą.
Prekės Nr. 30303-0000

Šulinio elementas
Šulinio prailginimo modulis su 3
pritvirtinamomis šoninėmis dalimis, be dangčio.
Prekės Nr. 30302-0000

Adapteris / pagrindo žiedas
Adapteris naudojamas norint prie
prailginimo modulio pritvirtinti
įprastinį šulinio dangtį, ant kurio
galima vaikščioti (d=600).
Pagrindo žiedas padeda
stabilizuoti šulinį duobės dugne.
Prekės Nr. 30301-0013

panaudojimui

Oranžerijos, atostogų nameliai, vasarnamiai, žemės sklypai, pastogės automobiliams, žaidimų aikštelės ir kiti objektai.
Modulinė „SysDrain“ šulinio sistema dėl paprasto naudojimo ir daugybės prijungimo galimybių užtikrina itin įvairiapusišką
panaudojimą.

„SysDrain“ naudojimas
„SysDrain“ yra modulinės konstrukcijos ir lengvai naudojama
sistema. Standartinis modulis sveria tik 11 kg, todėl jį galima
lengvai surinkti, transportuoti ir montuoti vos vienam žmogui.

Montavimas ir

3 pav.

„SysDrain“ paviršiaus drenažui ir vandeniui laikyti

Vietos pasirinkimas
„SysDrain“ turi būti įkastas bent per 3
metrus nuo gyvenamųjų pastatų su
arba be rūsių. Pastogių automobiliams,
vasarnamių, garažų ir pastatų be rūsio
atveju „SysDrain“ galima montuoti greta
konstrukcijos.
Duobės kasimas
Iškaskite apytiksliai 160 cm skersmens,
100 cm gylio duobę. Iškasę duobę,
atlikite „kibiro testą“. Kelis kartus į
duobę supilkite kibirą vandens ir
kiekvieną kartą stebėkite, kaip vanduo
susigeria. Jei vanduo susigeria greitai ir
visiškai, tuomet jūsų substratas yra
tinkamas lietaus vandens filtravimo
sistemai. Dirvožemio tyrimas gali
suteikti patikimesnės informacijos.

„SysDrain“ standartinis modulis su subėgimo moduliu paviršiaus drenažui

Nutekėjimo angų atidarymas
Pagal tai, kaip norite naudoti
„SysDrain“, išmuškite angas kiekvienoje
iš trijų sienelių bei dangtyje. Įstatykite
subėgimo arba inspekcinį modulį ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę
apytiksliai 20°.

montavimo gylį esant uždėtam dangčiui
(įskaitant subėgimo arba inspekcinį
modulį). Bet kokius reikiamus aukščio
reguliavimus atlikite naudodami žvyrą.
Viršutinis subėgimo arba inspekcinio
modulio kraštas turėtų būti lygus su
viršutine supančios dangos dalimi.

Filtro membranos pritvirtinimas
Galutinai įstatę šulinį, uždėkite ant
šulinio
filtro
membraną.
Filtro
membranai
pritvirtinti
naudokite
pridėtus
lipdukus.
Tuo
pačiu,
atsižvelkite į vamzdžio įleidimo angos
padėtį (skersmuo pagal DN 100). Angą
membranoje galima iškirpti buitinėmis
žirklėmis.

Lietaus nubėgimo vamzdžio
prijungimas
Prijunkite lietaus nubėgimo vamzdį
įleisdami jį į šulinį apie 10 cm. Tuomet
ant šulinio žiedo uždėkite dangtį ir
pritvirtinkite
jį
duotais
varžtais.
Užtikrinkite, kad dangtis būtų tinkamai
užfiksuotas šoninėse dalyse. Varžtų
angos dangtyje atitinka sriegius šulinio
elemente.
Duobės užpildymas
Aplink šulinį tolygiai priberkite žvyro.
10–15 cm iki viršutinio patikros modulio
krašto padenkite juodžemiu.

Šulinio įstatymas
Įstatykite šulinį į duobę ir patikrinkite

Bendroji informacija
Infiltravimo sistemų nereikėtų montuoti zonose, kuriose dirvožemis yra sutankintas, nes toks sutankintas dirvožemis
gerokai sumažina infiltracijos efektyvumą. Į drenuojamą paviršių reikia atsižvelgti naudojant sistemą kaip drenažo
kolektorių.
Aptaiso skaldos skersmuo turi didelės įtakos reikiamų šachtos elementų skaičiui. Tačiau mes rekomenduojame numatyti
50–75 cm skersmenį.

techniniai duomenys

Medžiaga:
perdirbtas HD-PE,
nekenksmingas aplinkai.

Subėgimo modulis
Šulinio dangtis
Dangtis įrenginiui po
žeme

Adapterio žiedas
šulinio dangčiui
Nutekėjimo anga

Filtro membrana
DN110 jungtis

Filtro membrana
Vandens talpos danga
Dugnas

Padengimo metu jis bus suspaustas.
Tuomet pasėkite vejos sėklas.
Pastaba: jei duobė neužpildoma
tolygiai, šulinio žiedas gali deformuotis
arba gali pakisti jo padėtis.
Montavimo patarimas: „SysDrain“
pagaminta iš polietileno ir prireikus gali
būti lengvai pjaunamas rankiniu pjūklu
arba pjūkleliu.

Šulinio žiedas:
surenkamas, išor. perimetras: 612x620 mm
Talpa:
modulio talpa – 170 litrų
Prijungimo pasirinkimai:
kiekviena šoninė dalis 3xDN 115
Bendras aukštis:
apytiksliai 880 cm su subėgimo moduliu
Standartinis modulis:
apytiksliai 11 kg
Priedai:
prailginimo mod. – apie 7 kg, subėgimo mod.
– apie 1,4 kg, dugnas – apie 2,0 kg adapteris
/ pagrindo žiedas – apytiksl. 2,6 kg,
membranos filtras – apytiksl. 2100x 650 mm
„LGA Nürnberg“ testai
Nr. GE 9701202
Nr. MK 3604030
Nr. 4970169-01

Veikimo patarimas: norint užtikrinti ilgą
veikimą ir ilgus priežiūros intervalus,
šulinio viršuje, įleidimo arba
nutekamajame vamzdyje
rekomenduojame sumontuoti
nešvarumų sulaikymo filtrą.

3 pav. Šulinys, sudarytas iš 3 „SysDrain“ modulių

Pagaminta Vokietijoje
Pagaminta Vokietijoje Pagaminta „Ritter“

„SysDrain“ lengva pritaikyti ir padidinti
Vieną ant kito galima sudėti tris modulius. Bendras šulinio ilgis būtų 180 cm.
Dėka trijų standartinių DN 110 jungčių, šuliny lengva prijungti, o dėka 18
atveriamų angų galima padidinti vandens nutekėjimą į gruntą.
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UAB „Plastas“
Jorupės g. 6, Smiltynų I kaimas,
Domeikavos sen., Kauno raj.
+37067012251
info@plastas.lt
www.plastas.lt

Mūsų raštiškos ir žodinės rekomendacijos, kurias teikiame dėl mūsų produktų naudojimo, yra pagrįstos mūsų patirtimi.
Jos pateikiamos remiantis mūsų žiniomis ir turėtų būti laikomos neįpareigojančiomis. Už gaminių naudojimą ir tvarkymą
yra atsakingi naudotojai. Dėl perdirbtų medžiagų naudojimo galimi spalvos skirtumai ir nežymūs svorio bei formato
nukrypimai. Gali būti atliekami techniniai keitimai.

