Polyetylen
Polyetylen

Odpadní voda

Instalace:

Platí návod dodaný se zařízením

Postup při nadzemní instalaci (řada Ellipse, Aronde a Sphère)

Pozn. body 2 a 5 níže jsou volitelné u následujících
modelů Techneau Sphere:

Přítok

Odtok
Zídka

•
H

•
2/3
H

1 • Ověřte stabilitu, rovinu a vodorovnost půdy.
V případě potřeby proveďte betonou desku.

Písek/
hrubý
písek

Modely Ellipse a Aronde

•

YH0501E, YH1001E, YH2003E, YH0503E,
YH1003E, YH1502E, YG0500E, YG1501E,
YG3000E, YG3500E, YG0501E, YG1001E,
YG2000E, YG2500E, YG3002E, YG3502E,
YG0502E, YG1002E, YG1503E, YD0340E
a YD0660E stejně jako modely
YH****RE a YG****RE (vyztužené nádoby)

Lože pro
pokládku

2 • Vytvořte obezdívku s odtokem, s rozměry podle
popisu schématu naproti. Zachovejte volný prostor
minimálně 200 mm mezi nádrží a stěnou.
3 • Vytvořte ŠP nebo štěrkové (0 < 16 mm) lože o tloušťce
100 mm.

Přítok
Odtok

4 • Umístěte zařízení (po vyjmutí případných krytů) a ověřte
vodorovnost.
5 • Obsypte spodní část zařízení ŠP nebo ŠD (0 < 16 mm),
a to vrstvou o maximální tloušťce 300 mm.
	Zároveň napouštějte zařízení, aby se vyrovnala hladina
vody a hladina násypu.
	Stabilizujte každou vrstvu tak, že ji prolejete vodou.
Zajistěte uzavřené prostory.
	Postupujte tak až do výšky 2/3 H u modelů Aronde
a Ellipse.
Naplňte z 50 % výstupní vodou u modelů Sphere.
6 • Zapojte vstup, výstup a případnou ventilaci zařízení
(nutné u odlučovačů tuků a zařízení s odtokovým systémem). Objímky jsou určeny pro PVC trubky.

Fe

50 % Fe

Odvodnění

Lože pro pokládku (100 mm)

Modely Sphère

7 • Zapojte alarmy.
8 • Dokončete naplnění vodou.
9 • V případě odlučovače lehkých kapalin zvedněte plovák uzávěru, jakmile se hladina stabilizuje. Doporučuje se alarm
dosažení limitu zachycovaných látek, který hlásí naplnění zařízení a brání úniku.
Pozn.: u modelové řady Sphére, pokud je dodán vyztužený model, pak není nutné realizovat obezdění zařízení.
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Instalace

Polyetylenová nádrž
Ellipse/ Aronde / Sphère

Postup při nadzemní instalaci
(řada Ellipse, Aronde a Sphère)

Verze IN52E (vydání z 19.04.2012) a IN056A (vydání z 16.04.2015). Informace nejsou smluvní: Techneau si vyhrazuje právo pozměňovat tyto pokyny nebo rozměrové charakteristiky svých výrobků, smluvní dokumenty jsou tedy pouze ty, které doprovázejí dodaný materiál.

Dešťová voda

