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 נקזים לחניוני רכב דגם פלנג' � "4/"8 או 6“/8“

 YARD & PARKING DRAINS  1.5 טון עם ניקוז כפול

מק"ט 861061�3 נקז חניון
פלנג' "4/"8 � 1.5 טון

YARD DRAINS  - 616 DN 100 1.5 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, לאיטום ע"י 

קולר  JAEGER או עם קולרי PVC, E.P.D.M) וחומרי איטום 
משחתיים מתחת לשכבת המיסעה. 

 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8 (188 מ"מ) ויציאה אנכית 

"4 (100 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע. 
 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון

 מעמס כולל: 6 טון

 כושר קליטה וניקוז: 330 ליטר בדקה. לשטח של עד 

כ�200 מ"ר, (כאשר גובה מפלס המים מעל הנקז הוא 
15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י 

שליפת כנף האל חוזר).

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן כולל מאריך עליון (הניתן 

לקיצור) עד לגובה משטח המסעה ומסתיים במסגרת 
מרובעת בגודל 240/240 מ"מ עם רשת מפלדה יצוקה 
בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח המסעה. בדופן 

המאריך העליון קיימים חריצים אנכיים לתיעול המים 
לפתח הניקוז התחתון בגובה שכבת האיטום. בפתח 
הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל איסוף לקליטת 

פסולת ואשפה וכן כנף המשמשת כשסתום אל חוזר 
(למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים).

תוספת קולר איטום בקוטר 500 מ"מ ובתוספת חיזוק 
של טבעת נירוסטה רחבה בעובי 1.6 מ"מ + 8 ברגי 

נירוסטה, ניתן לרכוש בנוסף ע"פ הצורך.
DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי

  ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 861092�3 נקז חניון
פלנג' "6/"8 � 1.5 טון

 YARD DRAINS  - 616 DN 150 1.5 Ton
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