Akcesoria
Przeznaczenie

Waga
kg

Średnica
mm

Wysokość
mm

Nadbudowa REHC 400/200

2,00

400

200

Nadbudowa REHC 400/400

4

400

400

Nadbudowa REHC 150 D600 H 150

1,5

600

150

Nadbudowa REHC 600/250

3,00

600

250

Nadbudowa REHC 600/300

3

600

300

Nadbudowa REHC BASIC

5

390

od 500 do 600

Nadbudowa REHC 600/580

9

600

580

Pokrywa D600

10

600

-

Akcesoria do zbiorników do przechowywania wody
deszczowej mają na celu zapewnić łatwy i wygodny dostęp

do urządzeń w celu przeprowadzenia ich okresowych
konserwacji.

Centrale deszczowe
Nazwa

Kod

Wydajność
m3/h

Podnoszenie
h-m

Centrala SMART S

SAMP-CEN-SS

4,2

48

Centrala SMART C

SAMP-CEN-S.C.

4,2

48

Centrala SMART L

SAMP-CEN-SL

4,8

52

Centrala SMART HF

SAMP-CEN-SHF

8

56

CECHY PRODUKTU:
Centrale deszczowe to urządzenia doprowadzające wodę do
przyborów korzystających z deszczówki. Seria centrali SMART
to wielostopniowe, samozasysające pompy odśrodkowe wraz
z wyposażeniem, zapewniające cichą pracę oraz szybki i bezproblemowy rozruch systemu. Centrala zabezpiecza pompę przed suchobiegiem oraz pozwala na jej wyłączenie w przypadku osiągnięcia
określonego ciśnienia w instalacji.
W sprawie szczegółów skonsultuj się z naszym działem technicznym.

Standardowy zestaw zawiera:
- Urządzenie SMART
- Zestaw do montażu ściennego
- Wyłącznik pływakowy z przewodem 20m
- Zestaw montażowy wyłącznika pływakowego
- Instrukacja instalcji
- Instrukcja obsługi

Filtry i akcesoria
Nazwa

Kod

Opis

Wskaźnik poziomu WPSB

SAMP-WSK-MAN

Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika - wersja hydro

Elektroniczny wskaźnik poziomu EWPSB

SAMP-WSK-EL

Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika - wersja
elektroniczna

ZWAP – zwalniacz przepływu

SA-ZWAP

Zwalniacz przepływu (wyposażenie do zbiornika)

FLAP – Filtr

SA-FLAP

Wewnętrzny filtr do zbiornika na deszczówkę
z wkładem gąbkowym (siatkowym)

Syfon przelewowy

SA - SF ST

Syfon przelewowy montowany na wylocie
ze zbiornika na wodę deszczową

Syfon przelewowy z zabezpieczeniem
anty-gryzoniowym

SA - SF ZAG

Syfon przelewowy montowany na wylocie
ze zbiornika na wodę deszczową z zabezpieczeniem
przed gryzoniami

Filtr ziemny GRAND

SAMP-FG

Autonomiczny filtr stosowany do dachów
o powierzchni max 350 m2

Filtr ziemny GRAND Plus

SAMP-FG-PLUS

Autonomiczny filtr stosowany do dachów
o powierzchni max 500 m2

Filtry i akcesoria
Nazwa

Kod

Opis

Rura przedłużająca do GRAND i GRAND Plus

SAMP-FG-H

Nadbudowa na filtr autonomiczny o wysokości

Filtr koszowy do filtrów GRAND Plus

SAMP-FG-F

Filtr koszowy w lekkiej, wytrzymałej konstrukcji
oraz osłony siatkowej

System połączeniowy rynny ze
zbiornikiem ozdobnym 25 mm
(zbieracz – zbiornik)

SAMP-ZR-25

Przewód elastyczny łączący zbieracz ze zbiornikiem
ozdobnym fi 25 mm

System połączeniowy rynny
ze zbiornikiem ozdobnym 32 mm
(zbieracz – zbiornik)

SAMP-ZR-32

Przewód elastyczny łączący zbieracz ze zbiornikiem
ozdobnym fi 32 mm

Zawór spustowy do zbiornika
ozdobnego 3/4"

SAMP-ZS-3/4

Zawór plastikowy do montażu na zbiorniku ozdobnym

Filtr Koszowy – siatkowy

SAMP-SB-KS

Filtr siatkowy przystosowany do zbiorników
SMART Blue

CECHY PRODUKTU:
Filtry i akcesoria do systemów zagospodarowania i zarządzania wodą deszczową obejmują również swoim zakresy
instalacje nie tylko przydomowe. Dostępne są także rozwiązania, które stosuje się w obiektach przemysłowych lub

w dużych instalacjach budownictwa komercyjnego (hip–
ermarkety, biurowce) i budownictwie wielorodzinnym
(eko-osiedla).
Skonsultuj się w tej sprawie z naszym działem technicznym.

