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egyedülálló megoldás a csapadékvíz kezelésben

»» időjárásálló, hosszú élettartam
»» nincsenek mozgó, kopó alkatrészek
»» gazdaságosan üzemeltethető
»» gazdaságosan beépíthető

ENVIA® CRC / CRC+

PURECO/ENVIA® CRC / CRC+
víznyelőbe telepíthető hordalék
és könnyűfolyadék leválasztó berendezés
A berendezés gazdasági előnyei
• alacsony bekerülési költség
• könnyen és gyorsan telepíthető,
• a szűrőbetét karbantartás mellett többször
újra felhasználható, a szűrőanyag nem válik
megsemmisítendő veszélyes hulladékká
• nincsenek meghibásodó

Beépítés lépései

Megfelelő hatékonysággal és kellő biztonsággal látja el a csapadékvíz előkezelésének feladatát. A karbantartási, tisztítási periódusok között
biztosítja az átbocsátott víz szennyezőanyag
(könnyűfolyadék és hordalék) tartalmának határértéken belül tartását.

Új beépítés esetén
• Építsük meg az aknát, vagy víznyelőt
a szintbeállító gyűrűig, vagy a fedlap,
víznyelőrács szintjéig
• Helyezzük el az ENVIA® adapterét, ügyelve
a központosságra
• Helyezzük el a fedlapot, víznyelő rácsot,
állítsuk szintbe, mint bármely más kivitelezés
esetén
• Készítsük el a burkolatot, a letakarítást, első
lemosást követően:
• Nyissuk fel a fedlapot, víznyelőt, engedjük rá
az adapterre a CRC berendezést
• Csukjuk le a fedlapot, rácsot
Utólagos beépítés
• Adjuk meg a víznyelőrács, fedlap
paramétereit a gyártónak, ezen adatok
alapján egyedileg gyártódik az adapter
• A kiszállítást követően helyezzük be
az adaptert a felnyitott fedlap, rács alá
• Engedjük rá az adapterre a berendezést,
ügyeljünk a felfekvésre
• Csukjuk le a fedlapot, rácsot
Ezt követően a berendezés fogadja a szen�nyezett vizeket, melyek csak szűrés, leválasztás
után haladnak tovább a csatornahálózatban,
a befogadó felé.

A kereskedelemben kapható víznyelőkhöz különböző adapterekkel kapcsolódó megoldás.

Lehetséges alkalmazási területei
• közutak, parkolók, rakodó udvarok, gépjármű
forgalommal érintett egyéb burkolt felületek
• extrém szennyezésnek kitett területeken
(pl. betonüzemen belül, vagy a hozzávezető
utakon) a csatornahálózat védelmére
• szikkasztó/szivárogtató, csapadékvíz
hasznosító rendszerekbe vezetés előtt

Termékjellemzők
Főbb előnyök:

Termék neve:
PURECO/ENVIA®
Műszaki adatok
Anyag

rozsdamentes acél

 			

CRC CRC+

Tisztítási határérték (SZOE):

5 mg/l

Kapacitás:
Névleges teljesítmény (l/s)
Befoglaló méretek:
átmérő (mm)		
magasság (mm)
tömeg (kg)

5

7

330
600

440
600

38

53

•
•
•
•

korrózióálló anyagok, szinte korlátlan élettartam
nincsenek mozgó, kopó alkatrészek
felügyelet nélküli működés
egyszerű üzemeltetés

mintavevő cső
szűrő
kiemelő fül

Berendezések 5 mg/l SZOE/TPH határértékre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint 2. 3. és 4. terület kategóriához.

Az ábrák illsztrálásra szolgálnak.
Mûszaki változások, tévedések és nyomdahibák jogát fenntartjuk!
Felelôs kiadó: Pureco Kft. Példányszám: 15.000

PURECO Kft.
Bp. Attila út 111.
info@pureco.hu fax: 36 1 / 224-0679
www.pureco.hu tel: 36 1 / 224-0670

