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Filtr wody deszczowej szary
Cena

369,55 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

9000675

Producent

3P Technic

Opis produktu
Filtr wody deszczowej szary
Filtr wody deszczowej oczyszcza i doprowadza deszczówkę do zbiorników na wodę deszczową.
Wykonany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego.
W warunkach normalnych opadów, filtr doprowadza oczyszczoną deszczówkę do zbiornika na deszczówkę ze skutecznością
dochodzącą do 85 - 95%.
Po napełnieniu zbiornika, filtr może pełnić rolę odpływu przelewowego.
Urządzenie posiada możliwość ustawienia w dwóch pozycjach: otwarte lub zamknięte.
Zintegrowane sito filtra, które wykonano ze stali nierdzewnej (otwór sita 0,7 x 1,7 mm).
Odfiltrowane zanieczyszczenia są wypłukiwane do kanalizacji wraz z niewielką ilością wody. Dzięki wykorzystaniu zasady
spiętrzania, filtr spełnia też funkcję przelewu. Dopływ wody można regulować także przy pomocy zielonego pokrętła (praca w
trybie letnim/zimowym). W obrotowym pokrętle umieszczony jest filtr drobnosiatkowy, wykonany ze stali nierdzewnej.
Dzięki oczkom o wymiarach 0,7 x 1,7 mm przefiltrowana woda może znaleźć zastosowanie także w gospodarstwie domowym.
Uniwersalny adapter umożliwia montaż filtra na wszystkich rurach spustowych o średnicy od 68 do 110 mm.
Instalacja jest prosta, a obsługa i czyszczenie nieskomplikowane i niewymagające użycia specjalistycznych narzędzi.
Do filtra można podłączyć dachy o powierzchni do 70 m2.

Zasada działania:
1. Woda deszczowa jest doprowadzana na powierzchnię na wkładzie filtra.
2. Zanieczyszczenia są wypłukiwane na boki wkładu filtra.
3. Czysta woda płynie poprzez króciec przyłączeniowy do zbiornika wody deszczowej.
4. Ustawienia dla warunków zimowych i letnich. W celu wyjęcia wkładu filtrującego należy go obrócić o 180 stopni i wyciągnąć
- nie ma potrzeby demontażu korpusu filtra z rury spustowej. Wkład filtrujący można z łatwością oczyścić detergentem i
szczotką.

Materiał: PE
Materiał sita filtrującego: stal nierdzewna 1,403
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Dostępne kolory: szary lub brązowy
Montaż: na rurach spustowych o średnicach Φ68-110 mm
Ciężar: 0,86 kg
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