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utastíáol
Telepítés-/ Összeszerelés-/ és Karbantartás utasítás für
Lapos esővíz tartály
FLAT
FLAT S
1.500 L

Best.-Nr. 295120

3.000 L

Best.-Nr. 295121

4.500 L

Best.-Nr. 295122

6.000 L

Best.-Nr. 295123

7.500 L

Best.-Nr. 295124

9.000 L

Best.-Nr. 295125

FLAT M
3.000 L

Best.-Nr. 295115

6.000 L

Best.-Nr. 295116

9.000 L

Best.-Nr. 295117

12.000 L

Best.-Nr. 295118

FLAT L
5.000 L

Best.-Nr. 295126

10.000 L

Best.-Nr. 295127

15.000 L

Best.-Nr. 295128

20.000 L

Best.-Nr. 295129

Az ebben az útmutatóban leírt
pontokat be kell tartani. Ennek
elmulasztása érvényteleníti a
garanciális igényeket.
A 4raintől vásárolt minden további
tételhez külön beszerelési útmutatót
kap a szállítási csomagolásban. A
hiányzó utasításokat haladéktalanul
kérni kell tőlünk.
A tartályokat ellenőrizni kell, hogy
nem sérültek-e és nem szivárogtak-e,
mielőtt áthelyezik és visszatöltik őket
az munkgödörbe.
A hiányzó utasításokat letöltheti a
www.4rain.eu oldalról, vagy kérheti a
GRAF-tól.
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1.

Általános információ

1.1 Biztonság

A BGV C22 szerinti vonatkozó balesetvédelmi előírásokat minden munkánál be kell tartani.
Továbbá a vonatkozó előírások beépítésre, összeszerelésre, karbantartásra, javításra
stb és a figyelembe veendő szabványokat. Erről a kézikönyv vonatkozó részeiben talál
információkat.
A rendszeren vagy a rendszer részein végzett minden munkánál a teljes rendszert mindig
le kell állítani, és biztosítani kell az illetéktelen újraindítás ellen. A tartály fedelét mindig
zárva kell tartani, kivéve ha a tartályban dolgozik, ellenkező esetben nagy a balesetveszély.
A 4rain a tartozékok széles skáláját kínálja, amelyek mindegyike kompatibilis egymással,
és komplett rendszerré bővíthető. Más tartozékok használata a rendszer működésének
károsodásához vezethet, és az ebből eredő károkért való felelősség megszűnését.

1.2 Címkézési követelmény
A használati víz minden vezetékét és levételi pontját írásban vagy képen fel kell tüntetni
a „Nem ivóvíz” felirattal (DIN 1988 2. rész, 3.3.2. pont), hogy elkerüljük az ivóvízhálózatba
való hibás csatlakozást.
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2.

Telepítési feltételek

Fedőmagasságok aknahosszabbítással a
zöldterületen. Az “A” tartályválltól a
maximális talajtakarás az eredeti
tengelyhosszabbítás maximális 780 mm-es
hosszából adódik. Ezt nem szabad
meghosszabbítani, de szükség esetén
legalább 400 mm-re lerövidíthető. A “B”
tartályfedél feletti maximális földelési
távolság legfeljebb 200 mm.

A tartályokat nem szabad közlekedési
területek alá telepíteni.

A tartályokat nem szabad talajvízbe/
rétegvízbe telepíteni. Ha várható, hogy
talajvíz/rétegvíz csak alkalmanként fordul
elő, akkor azt el kell vezetni. Mivel a
talajvíz/rétegvíz előfordulása előzetesen
csak nehezen zárható ki, ezért általában
vízelvezető vezeték fektetését javasoljuk
(lásd 5.2.2).
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Műszaki adatok

3.
3.1 FLAT S

L

B

905

H

750

660

90

H ges

400

780

625

580

1320

1320

L

B

Tank

1.500 L

3.000 L*

4.500 L*

6.000 L*

7.500 L*

9.000 L*

Art.-Nr.

295120

295121

295122

295123

295124

295125

Gewicht

ca. 80 kg

ca. 160 kg

ca. 240 kg

ca. 320 kg

ca. 400 kg

ca. 480 kg

L

2100 mm

2100 mm

2100 mm

2100 mm

2100 mm

2100 mm

B

1320 mm

2640 mm

3960 mm

5280 mm

6600 mm

7920 mm

H

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

1150-1530 mm

1150-1530 mm

1150-1530 mm

1150-1530 mm

1150-1530 mm

1150-1530 mm

Hges
(Höhe gesamt)

*inkl. Verbindungsset(s)
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3.

3.2

Műszaki adatok

FLAT M

L

B

H

1220

H g es.

400

120

1065

945

780

625

580

1600

1600
B

L

Tank

3.000 L

6.000 L*

9.000 L*

12.000 L*

Art.-Nr.

295115

295116

295117

295118

Gewicht

ca. 115 kg

ca. 230 kg

ca. 345 kg

ca. 460 kg

L

2445 mm

2445 mm

2445 mm

2445 mm

B

1600 mm

3200 mm

4800 mm

6400 mm

H

1065 mm

1065 mm

1065 mm

1065 mm

1465–1845 mm

1465–1845 mm

1465–1845 mm

1465–1845 mm

Hges
(Höhe gesamt)
*inkl. Verbindungsset(s)
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3.

Műszaki adatok

3.3 FLAT L

L

B

2100

2100

H g e s.

625

H

1490

780

125
1210

1335

400

580

L

B

Tank

5.000 L

10.000 L*

15.000 L*

20.000 L*

Art.-Nr.

295126

295127

295128

295129

Gewicht

ca. 240 kg

ca. 480 kg

ca. 720 kg

ca. 960 kg

L

2445 mm

2445 mm

2445 mm

2445 mm

B

2100 mm

4200 mm

6300 mm

8400 mm

H

1335 mm

1335 mm

1335 mm

1335 mm

1735–2115 mm

1735–2115 mm

1735–2115 mm

1735–2115 mm

Hges
(Höhe gesamt)
*inkl. Verbindungsset(s)

6 / 12

info@4rain.eu
www.4rain.eu

4.

Tartály szerkezet

4.1 Tartozékok

 Fedél
 Nyakhosszabító
 Tömítés
 FLAT Tartály test
 Csatlakozás DN 50
4.2 Belső tartócsövek FLAT S/ M

 Tartócsövek metszeti nézete

 Tartócsövek pozíciói





A szerelés előtt ellenőrini kell a tarócsövek megfelelő illeszkedését!
4.3 Belső tartócsövek FLAT L

 Tartócsövek pozíciói

 Tartócsövek metszeti nézete





A szerelés előtt ellenőrini kell a tarócsövek megfelelő illeszkedését!!
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5.





Telepítés és összeszerelés

Nyakhosszabító

 Kavicságy ( szemcseméret max.8/16 )
 FLAT Tartály test
 Tömörített alap

Felső réteg

β  DIN 4124 1250 mm mélységtől

Talaj
Fedél

β
β

5.1 Építési terület

Telepítés előtt tisztázni kell a következőket :


A talaj szerkezeti alkalmassága DIN 18196 szerint



Maximális előforduló talajvízszint vagy az altalaj szivárgó képessége

A talajfizikai viszonyok meghatározásához talajjelentést kell kérni a hely építésügyi hatóságtól.
5.2 Munkagödör

Ahhoz, hogy elegendő munkaterület álljon rendelkezésre, a munkagödör alapja oldalanként legalább 100
mm-rel haladja meg a tartály méreteit, a rögzített szerkezetek távolsága legalább 1000 mm legyen.
> 1250 mm-es gödörmélységtől a DIN 4124 szerinti töltést kell kialakítani. Az altalajnak vízszintesnek kell
lennie és megfelelő teherbíró képességet kell biztosítania.
A gödör mélységét úgy kell méretezni, hogy a maximális talajtakarást (780 mm-rel a tartály váll felett) ne
lépje túl. A rendszer egész éves használatához a tartályt és a vizet szállító rendszerelemeket fagymentes
helyen kell elhelyezni. A fagymentes mélység általában körülbelül 600 mm, erről pontos tájékoztatást az
illetékes hatóságnál kaphat.
Alépítményként tömörített körszemcsés kavicsréteget (max. szemcseméret 8/16 mm, vastagság 100 150 mm) hordunk fel.
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5.

Telepítés és összeszerelés

5.2.1 Lejtő, töltés, stb .

A tartály lejtő, földhányó vagy töltés (2%-nál nagyobb
lejtés) közvetlen közelébe (<5 m) történő
felszereléskor statikailag számított támfalat kell
építeni a talajnyomás felvételére. A falnak minden
irányban legalább 500 mm-rel meg kell haladnia a
tartály méreteit, és legalább 1000 mm távolságra kell
lennie a tartálytól .
5.2.2 Talajvíz és kohéziós (vízálló) talajok
(pl. agyagos talaj).

A tartályokat nem szabad talajvízbe/rétegvízbe
telepíteni. Ha várható, hogy talajvíz/rétegvíz csak
alkalmanként fordul elő, akkor azt el kell vezetni.
Szükség esetén a vízelvezető vezetéket függőlegesen
elhelyezett DN 300-as csőben kell végződni, amelybe
búvár-nyomószivattyú van beépítve, amely a
felesleges vizet leszívja. A szivattyút rendszeresen
ellenőrizni kell.
5.2.3 Beépítés közlekedési területek mellé

Ha a földalatti tartályokat közlekedési területek
mellett helyezik el, akkor ezektől a területektől a
minimális távolság legalább a gödör mélységének
(H) felel meg.

5.2.4 Több tartály csatlakoztatása

Több tartályt egy csatlakozókészlettel és DN 50 HTcsövekkel csatlakoztatnak egymáshoz. A
csatlakozókészlet 4 speciális DN 50 tömítésből és 4
db DN 50 HT csőből, kenőanyagból és a hozzáillő
58 mm átmérőjű magfúróból áll.
Az egyes tartályok felül és alul a kijelölt fúrási
helyeken vannak egymáshoz csatlakoztatva (lásd az
ábrát). A csatlakozások nyílásait Ø 58 mm-es
koronafúróval kell kialakítani. A nyílásokban
speciális DN 50 tömítéseket használnak. A csövek
tömítésekbe való könnyebb behelyezése érdekében
a tömítést és a cső végét kenőanyaggal kell
megkenni.
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5.

Telepítés és összeszerelés

A tartályok a munkagödörben a hosszú vagy rövid
oldallal összeköthetők.
Az ehhez előírt távolságokat ennek megfelelően be
kell tartani (L: min. 100 mm, Q: min. 0 mm).
Az összekötő csöveket nem szabad lerövidíteni, és
legalább 100 mm-rel be kell nyúlniuk a tartályba.
„L“min. 100

„Q“ min. 0

5.3 Beépítés és visszatöltés

A konténereket megfelelő berendezéssel ütközés
nélkül kell az előkészített ásógödörbe helyezni.
A deformáció elkerülése érdekében a tartályokat
1/3-ig vízzel feltöltjük a kotrógödör visszatöltése
előtt (most ellenőrizzük a tömítettséget), majd a
bevonatot (körszemcsés kavics max. 8/16 mm-es
szemcsenagyság) rétegezzük max. 300 mm-ben.
lépésekben egészen a feltöltött és tömörített tartály
felső széléig. Az egyes rétegeket kézi tamperrel jól
tömöríteni kell.
Különösen az alsó területen és a tartályok között
(kavics max. 2/5 mm). A tömörítés során kerülni kell
a tartályok sérülését. Semmi esetre sem szabad
mechanikus tömörítőgépet használni.
Fontos: Ügyeljen arra, hogy a töltőanyag jól
tömörödjön. Különösen az egyes tartályok
közötti csatlakozási pontok és üregek területén
(lásd az ábrát) .
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Telepítés és összeszerelés

5.
5.4 Bekötés

Minden betápláló és túlfolyó vezetéket legalább 1%os meredekséggel kell lefektetni az áramlás
irányában (az esetleges későbbi dőléseket
figyelembe kell venni).
A tartály túlcsordulása egy előre telepített túlfolyó
könyökön keresztül történik. Csatlakoztatás után
ellenőrizze a helyes elhelyezést (az ív felfelé mutat).
Ha a tartály túlfolyója közcsatornára van
csatlakoztatva, akkor ezt a DIN 1986 szerint
emelőrendszerrel (vegyes csatorna) vagy
visszacsapó szeleppel (tiszta esővízcsatorna)
biztosítani kell a visszafolyás ellen.
Minden szívó-, nyomó- és vezérlővezetéket egy
üres csőben kell vezetni, amelyet a lehető
legegyenesebben kell lefektetni a tartály felé hajlás
nélkül. A szükséges hajlításokat 30°-os idomokkal
kell kialakítani.
Fontos: Az üres csövet a maximális vízszint
feletti nyíláshoz kell csatlakoztatni.

6.

Az aknafedél szitezése

 Fedél

 Nyakhosszabbító

 Tömítés

 FLAT tartály test
A tengelyhosszabbítás a hornyoknál lerövidíthető. Ez azt jelenti, hogy a tartály vállán 400-780 mm-es
földtakarások valósíthatók meg.
A nyakhosszabító  felszereléséhez lazán helyezze a tartálytest nyílásrára , először a mellékelt
tömítést  kell felszerelni. A hosszabbító rögzítése nem szükséges, az aknát az ásógödör feltöltése után
a szomszédos talaj tartja a helyén.
Ezután a fedelet  fel kell tenni és gyermekbiztosan le kell zárni. A fedél csavaros csatlakozásait
úgy kell meghúzni, hogy gyermek ne tudja kinyitni!
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7.

Ellenőrzés és karbantartás

Az egész rendszert legalább háromhavonta ellenőrizni kell szivárgás, tisztaság és stabilitás
szempontjából.
A teljes rendszert körülbelül 5 éves időközönként karbantartani kell. A rendszer minden alkatrészét meg
kell tisztítani, és ellenőrizni kell a működését. A karbantartást az alábbiak szerint kell elvégezni:


Ürítse ki teljesen a tartályt



Ellenőrizze az összes beépített alkatrész tömítettségét

4rain – Eine Handelsmarke der Otto Graf GmbH
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