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 8"/4" � נקזים לחניוני רכב "דלביט" 

1.5 טון + 12 טון עם צווארון איטום וניקוז כפול � יציאה אופקית "4 � 100 מ"מ

מק"ט 862365�3 נקז חניון "4/"8
דלביט�מעמס 1.5 טון

615 DN 100 DALLBIT 1.5 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה עם איטום ע"י 

יריעה ביטומנית מתחת לשכבת המיסעה.
 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8  ויציאה אופקית "4 (100 

מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע 110 מ"מ 
או לצינור פלדה/יציקה עם קונפיקס מחבר גמיש.

 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון

 מעמס כולל: 6 טון

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן קשיח כולל מאריך עליון 

לריצוף (ניתן לקיצור או הגבהה) המסתיים בגובה משטח 
המסעה במסגרת מרובעת בגודל 240/240 מ"מ ובתוכה 

רשת יציקת פלדה בגודל 226/226 מ"מ ובעובי 22 
מ"מ בדופן המאריך העליון קיימים חריצים אנכיים לתיעול 

המים לפתח הניקוז התחתון בגובה שכבת האיטום. 
בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל משקעים 

ואשפה וכן כנף אל חוזר למניעת הצפות במים חוזרים.

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג BR-2 בעובי
4.7 מ"מ ובקוטר 500 מ"מ המולחם לגוף הנקז במפעל 
בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובתוספת חיזוק של טבעת 

וברגי פלב"ם.

 כושר קליטה וניקוז: 252 ליטר בדקה לשטח של 

כ�150 מ"ר, (כאשר מפלס המים מעל הנקז הוא
15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י 

שליפת כנף האל חוזר).
DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי

 ISO 9001 ותקן האיכות

מק"ט 862464�3 נקז חניון "4/"8
"דלביט"�מעמס 12 טון

615.1 DN 100 12 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה בשיטת ניקוז 

(3�כפול. קולטן זהה לקולטן הנ"ל (מק"ט 862365
אך בהבדל כושר המעמס המתאים ל�12 טון נקודתי 
(מעמס כולל 48 טון), וזאת בגין המסגרת העליונה של 

המאריך לריצוף המיוצר עם מסגרת מיציקת פלדה 
בעובי 28 מ"מ שבתוכה ובתוכה רשת יציקה בגודל 

226/226 מ"מ.
מסגרת הפלדה העליונה מגדילה לפיכך את כושר 

המעמס הנקודתי מ�1.5 טון ל�12 טון.
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