CONNECT TO BETTER

Filtrační
šachta Tegra 425
Box Wavin Azura
systém pro vsakování
dešťových vod

Filtrační šachta 425 je vybavena filtračním košem, bez-

Akumulační Azura box je určený pro zasakování a retenci.

pečnostním přepadem a v nejnižší části šachty je vytvořen

Boxy jsou vyrobeny z panenského polypropylenu, jsou odolné

kalový prostor. Stačí pouze připojit potrubí, zkrátit celkovou

a navržené minimálně pro 50 let provozu za podmínek silného

délku a zavřít poklopem.

zatížení.

Použití
a hlavní výhody
šachtová roura tvořená vlnovcem zajišťujícím
pružnost a životnost šachty
široká nabídka poklopů do všech typů terénů

Wavin Azura

Filtrační šachta
400

500

1 000

šachtová korugovaná roura 2,0 m, PP ∅ 425
2× In-situ spojka DN 160
1
 × In-situ spojka DN 110 – bezpečnostní přepad
filtrační koš
plastové dno silniční vpusti ∅ 425
poklop není součástí sestavy
Betonový poklop
vymývaný na 3 t

Technické údaje

Betonový
poklop
na 3 t a 7 t

Materiál

virgin PP

Typ konstrukce

Plastový akumulační box s vnitřní nosnou konstrukcí

Rozměry (š × v × d)

500 × 400 × 1 000 mm
200 l

Váha

8,5 kg

Výhody

Skládání boxů do téměř neomezených tvarů.
Vysoká tuhost systému – vhodné jako pojízdný systém.
Snadná montáž, nízká hmotnost boxů. Vysoký užitný
objem cca 95 %. Možnost přímého napojení DN/OD 160.

Spojování

Jednotlivé akumalační boxy Wavin Azura se pro zajištění
tuhosti systému spojují plastovými elementy (klipy a trubky)
v horizontálním a vertikálním směru.

Zasakování

Obalení systému geotextilií + podklad
a obsyp frakce 16/32 cca 20 cm ze všech stran

Minimální krytí
(může být upřesněno
statickým výpočtem)

bez pojezdu motorovými vozidly: 40 cm
osobní auta: 80 cm + vozovka
nákladní auta: 120 cm + vozovka

Betonový
konus
PP poklop
na 1,5 t
Litinový poklop
na 1,5 t

2 000

Objem

Litinový poklop
s betonovým
rámem na 12,5 t

Bezpečnostní
přepad DN 110

Přítok
DN 160

Objednací kódy
LF100800W

Spojka trubka

LF100300W

Geotextilie 2 × 3 m

LF100100W

Filtrační šachta (bez poklopu)

LF152152W

Poklop PP 1,5 t

RF000140W

Poklop litina 1,5 t

RF000320W

320

LF100000W
600

Box Azura
Spojka klip

760

Odtok
DN 160

425
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