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PRÍSLUŠENSTVO PRE NÁDRŽE 
NA DAŽĎOVÚ VODU

Zberač dažďovej vody s filtrom automat 
Typ: 7706

- Na plnenie nádrží pre strechy s rozlohou max. 50 m2.

- Spoľahlivo filtruje hrubé nečistoty (napr. lístie).

- Zabraňuje pretečeniu plných zberných nádrží.

- Jednoduché prepínanie na letnú a zimnú prevádzku.

- Vybavený bočným vývodom 25 mm (1") s hadicou a skrutkovým spojom.

- Vhodný na potrubia s priemerom 70–100 mm.

Technická špecifikácia:
Výška: 115 mm
Priemer: 130 mm
Max. rozloha strechy: 50 m2

Pripojenie: 25 mm (1")
Na potrubie
s priemerom:
70–100 mm

Technická špecifikácia:
Výška: 150 mm
Priemer: 150 mm
Max. rozloha strechy: 80 m2

Pripojenie: 32 mm (1 ¼")
Na potrubie
s priemerom:
70–100 mm

Technická špecifikácia:
Výška / šírka / hĺbka: 250 / 150 / 200 mm
Max. rozloha strechy: 80 m2

Pripojenie: DN 70 / DN 50, 32 mm (1 ¼")
Na potrubie s priemerom: 70–100 mm

Technická špecifikácia:
Výška / šírka / hĺbka: 
350 / 110 / 180 mm
Max. rozloha strechy: 80 m2

Na potrubie s priemerom: 70–100 mm

Zberač dažďovej vody s filtrom automat de luxe
Typ: 7707

- Na plnenie nádrží pre strechy s rozlohou max. 80 m2.

- Spoľahlivo filtruje hrubé nečistoty (napr. lístie).

- Zabraňuje pretečeniu plných zberných nádrží.

- Jednoduché prepínanie na letnú a zimnú prevádzku.

- Vybavený bočným vývodom 32 mm (1 ¼") s hadicou 
a skrutkovým spojom.

- Vhodný na potrubia s priemerom 70–100 mm.

Zberač dažďovej vody so samočistiacim filtrom
Typ: 7708

- Samočistiaci filter Regendieb na čistenie dažďovej vody pre strechy
s rozlohou max. 80 m2.

- Spoľahlivo filtruje nečistoty z dažďovej vody.

- Samočistiaci filter s jemným filtrom z nerezovej ocele.

- Napĺňa nádrž na dažďovú vodu a zabraňuje jej pretečeniu.

- Otočením filtračnej vložky je možné jednoducho prepnúť na letnú alebo
zimnú prevádzku.

- Vhodný na potrubia s priemerom 70–100 mm.

- Dodávaný vrátane tesnenia DN 19/32 – vhodné pre všetky nadzemné
nádrže.

Zberač dažďovej vody so separátorom
nečistôt
Typ: 7709

- Ochrana Laubabscheider pred nečistotami pre strechy
s rozlohou max. 80 m2.

- Perfektný v období častého opadávania lístia.

- Spoľahlivo oddeľuje lístie a hrubé nečistoty a zabraňuje
tak zanášaniu potrubia.

- Vhodné použiť ako predfiltráciu.

- Jednoduché vybratie sitka bez demontáže celého filtra
– vhodné na čistenie alebo 
v obdobiach pred mrazom.

- Jednoduché prepnutie z letnej 
na zimnú prevádzku.

- Vhodný na potrubia s priemerom 
70–100 mm.

Prepojovacia hadica 
Hadica Ø ¾" (Typ: 8067-A)................................. 13,40 EUR
Hadica Ø 1 ¼" (Typ: 8067-B) .............................. 16,80 EUR
Hadica Ø 2" (Typ: 8067-C) .................................. 22,00 EUR

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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