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Beépítési és karbantartási
útmutató GRAF szűrőakna
Szűrőakna felszíni
csapadékvíz
elvezetéséhez
Cikkszám : 340025

Befahrbar: Art.-Nr. 340025

Az ebben az útmutatóban
leírt pontokat be kell
tartani. Ennek
elmulasztása érvényteleníti
a garanciális igényeket!
A GRAF-tól vásárolt
minden további tételhez
külön beszerelési
útmutatót kap a szállítási
csomagolásban.
Az esetlegesen hiányzó
utasításokat haladéktalanul
jelezze felénk!
A termék sértetlenségét
telepítés előtt ellenőrizni
kell!
A telepítést szakemberrel
végeztesse!
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1.

Álltalános információk

1.1

Biztonság
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A vonatkozó balesetvédelmi előírásokat minden munkánál be kell tartani!
Második személyre van szükség a biztonság érdekében.
Az előírásokat és szabványokat figyelembe kell venni a telepítés, összeszerelés,
karbantartás során. Erről a kézikönyv vonatkozó részeiben talál információkat.
A rendszer egyes részeinek felszerelését szakképzett szakembereknek kell
elvégezniük. A rendszeren vagy a rendszer részein végzett minden munkánál a
teljes rendszert mindig le kell állítani, és biztosítani kell az illetéktelen újraindítás
ellen.
A fedelet mindig zárva kell tartani, kivéve a szűrőn végzett szükséges munkákat,
ellenkező esetben nagy a balesetveszély. A burkolat illeszkedését rendszeresen
ellenőrizni kell.
A GRAF cég a tartozékok széles skáláját kínálja, amelyek mindegyike
összehangolt, és komplett rendszerré bővíthető. Más tartozékok használata a
rendszer működésének károsodásához vezethet, és ezzel együtt az ebből eredő
károkért való felelősség megszűnését.
1.2

Címkézési követelmény

A használati víz minden vezetékét és csapolási pontját írásban vagy képen fel
kell tüntetni a „Ivóvíz” felirattal (DIN 1988 2. rész, 3.3.2. pont), hogy az
ivóvízhálózatba való hibás csatlakozást még évek után is elkerüljük.
2.

Telepítési feltételek

2.1 A szűrő akna autóval járható
A teleszkópos rögzítés és a DIN EN 124 szerinti B osztályú öntöttvas burkolat
használatával a szivárgó szűrő tengelye beépíthető autók által használt felületek
alá.
A szűrő tengelyét soha nem szabad teherautókkal meghajtott területek alá
beépíteni. (lásd az 5.3.2. pontot) - Folyamatos beépítési mélység 570 - 1050 mm
között, áthajtáskor minimális átfedés a felületek között 800 mm.

© OTTO GRAF GmbH D-79331 Teningen

Otto Graf GmbH
Kunststofferzeugnisse
Carl-Zeiss-Straße 2-6
D-79331 Teningen

3.

Szállítás és tárolás

3.1

Szállítás
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Szállítás közben a terméket csúszás és leesés ellen biztosítani kell. Ha az aknák
szállításhoz feszítőhevederekkel vannak rögzítve, akkor ügyelni kell arra, hogy az
akna sértetlen maradjon. A szűrőket semmi esetre sem szabad a földön görgetni
vagy húzni .
3.2

Tárolás

Ha az aknákat ideiglenesen tárolni kívánjuk, azokat megfelelő, vízszintes felületre
kell helyezni. A tárolás során kerülni kell a környezeti hatások, illetve a külső
hatások okozta károkat.
4.

Műszaki adatok
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5.

Telepítés és összeszerelés

5.1

A munkagödör előkészítése
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Ahhoz, hogy elegendő munkaterület álljon rendelkezésre és az akna egyenletesen
tömöríthető legyen, a munkagödör alapjának mindkét oldalon 50 cm-rel meg kell
haladnia az akna méreteit. A töltést a DIN 4124 szabvány szerint kell kialakítani. Az
altalajnak vízszintesnek és tömörítettnek kell lennie. A gödör mélységét úgy kell
mérni, hogy a beépítési mélység az akna aljáig legfeljebb 1050 mm legyen.
Alapépítményként tömörített körszemcsés kavicsréteget (a DIN 4226-1 szerint 8/16
szemcsenagyság, kb. 10 cm vastagság) hordunk fel.
Fontos: Az optimális működés érdekében a tengely alapjának teljesen vízszintesnek
kell lennie.
5.2

Csatlakozások

A szűrőaknát behelyezzük az előkészített gödörbe, és csatlakoztatjuk a megfelelő
vezetékekhez. Gondoskodni kell arról, hogy minden vezeték legalább 1%-os lejtővel
legyen lefektetve az áramlás irányában, hajlítás nélkül.
Fontos: be kell tartani a DIN 1986 szabványt .
5.3

A teleszkóp felszerelése

5.3.2 A teleszkóp felülről tolódik a szűrőházba. A benyomás előt a profiltömítést be kell
helyezni a tömítőhoronyba. A teleszkópót és a szűrőházat szükség esetén le lehet rövidíteni.
A teleszkópot és a tömítést alaposan be kell kenni a mellékelt szappannal ( ne használjon
ásványi olaj alapú kenőolajokat ). Feltöltés előtt ellenőrizni kell a tömítés megfelelő
illeszkedését.
.Az autók felfajtásának érdekében betont kell helyezni
a teleszkópos gallér alá. A betonrétegnek legalább
30 cm szélesnek és kb. 20 cm vastagnak kell lennie.

Figyelem : Az öntött acél burkolat használata
elengedhetetlen! Teherautók áthajtása nem
megendedett!
.
5.4

Visszatöltés

A munkagödör feltöltése előtt és közben ellenőrini kell a szűrő vízszintes helyzetét. A
szűrőházat körszemcsés kaviccsal kell borítani ( szemcseméret : 8/16 a DIN 4226 - 1 szerint).
30 cm-es kavicsot rétegenként kell tölteni és egy erre alkalmas kézi eszközzel tömöríteni.
A szűrőház sérülését kerülni lell a tömörítés során.
Minezek után ráhelyezhető a fedél.
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