Дренажен блок EcoBlock Inspect Flex
В продължение на повече от 50 години, Otto Graf GmbH /Германия/ предлага висок клас
полипропиленови продукти, произвеждани в един от най-модерните заводи в света.

Дренажните блокове се използват за отвеждане на води (дъждовни и пречистени), когато
наблизо няма подходящо място за заустване (река, дере, канавка и т.н.).
Лесният за монтаж, висококачествен дренажен блок е идеален за употреба в обществени и
индустриални площи. Благодарение на високата издръжливост на натоварване, площта над
системата може да се използва за паркинг пространство, входна площадка или складово
пространство – няма ограничения.
Стабилна колонна структура гарантира високата издръжливост на натоварване. 800 мм
покривна настилка гарантира “SLW 60” поносимост /до 60 тона/.

250 мм

Автомобили до 3,5 т
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500 мм

800 мм

Камиони до 40 т

Камиони до 60 т

Дренажната система може да бъде монтирана в редове или в блок форма от 1 до 14 реда, на
максимална дълбочина 5 м и на минимум 80 см над подпочвените води. Обемът на системата се
определя от водното количество и от попивателните свойства на почвата. Отделните блокове се
свързват с бързи връзки.
Технически характеристики
Вид

Обем

Дължина

Ширина

Височина

Маса

ECO Block Inspect Flex

205 л

800 мм

800 мм

320 мм

8 кг

ECO Block - основа

25 л

800 мм

800 мм

40 мм

4 кг

Материал: 100% полипропилен (PP)

Аксесоари
Свързващи
елементи

Вентилационен
накрайник

Геотекстил
GRAF-Tex (PP)

Начин на свързване –
хоризонтално

Размер – DN 100

Маса - 200 гр/м

Цвят - черен

Здравина - клас 3
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Инфилтрационен
филтър
2

Неръждаема стомана
Мрежа – 0,75 мм

Максимално натоварване
Тип натоварване

kN/m

2

Kg/m

2

Краткосрочно

100

10 200

Дългосрочно

59

6 000

Условия за монтаж
Без трафик и
МПС до 3,5 т

Камиони до
12 т (SLW 12)

Камиони до
30 т (SLW 30)

Камиони до
40 т (SLW 40)

Камиони до
60 т (SLW 60)

мин. земно покритие

250 мм

500 мм

500 мм

500 мм

800 мм

макс. земно покритие

2750 мм

2750 мм

2500 мм

2250 мм

2000 мм

макс. дълбочина на монтаж

5000 мм

5000 мм

5000 мм

5000 мм

5000 мм

14

13

13

13

13

ECO Block

макс. брой редове

Възможност за връзки
DN 100

DN 150

DN 200

DN 300

DN 400

DN 500

стандартна

стандартна

стандартна

опция

опция

опция
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Vario 800 - инспекционна шахта

Предимства
•
•
•
•
•

Изцяло интегрирана в дренажната система
Възможност за връзки – DN 200, 300 и 400
Опция – филтър от неръждавейка с големина на мрежата 0,75 мм
Телескопичен капак (пластмаса, чугун, бетон) за различно натоварване
Възможност за позициониране навсякъде в дренажната система
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