
Уплътнена почва min 50cm

ACO Stormbrixx стенни панели по целия периметър
30cm запълване около целия периметър с избран
материал от изкопа несъдържащ големи късове
икамъни.
Геотекстил по всички повърхнини, min 30cm застъпване!

Земна основа, ненарушена от изкопа. Дъното на
изкопа да бъде гладко, нивелирано уплътнено и
без бучки.

10 cm едър пясък

ACO Access Chamber ревизонен елемент с надстройки Ø400

к.д тр. -1.34
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ACO Капак Ø400 клас D 400, арт. № 1015196  - 1 бр.
ACO Надстройки арт. № 89013

10 cm едър пясък

Hp

N бр. x 602,5 mm

B1, m

Дължина на резервоар L, m

Уплътнена почва min 50cm

ACO Stormbrixx стенни панели по целия периметър
30cm запълване около целия периметър с избран
материал от изкопа несъдържащ големи късове
икамъни.
Геотекстил по всички повърхнини, min 30cm застъпване!

Земна основа, ненарушена от изкопа. Дъното на
изкопа да бъде гладко, нивелирано уплътнено и
без бучки.
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ACO Access Chamber ревизонен елемент с надстройки Ø400
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10 cm едър пясък

Hp

к.д. изкоп -1,44 

Настилки според вертикална планировка

Настилки според вертикална планировка

0,3 m0,3 m

0,3 m
M бр. x 1205 mm0,3 m

к.д. изкоп -1,44 

Заустване на гладка тръба
DN160/200/250/315/400 от
ситуация площадковa канализация

Заустване на гладка тръба
DN110/160/200/250/315/400
от ситуация площадковa
канализация
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Разрез 2-2 по широчина през ACO Stormbrixx Инфилтрационна система
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Разрез1-1 по дължина през ACO Stormbrixx Инфилтрационна система
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Система за съхранение и инфилтриране на дъждовни води
от полипропилен, с възможност за съхранение на вода на
95% от брутния обем, възможност за видеонаблюдение на
целия обем, със система за закрепяне на елементите тип
„зидария“. Системата се състои от базови елементи с
размери 1205х603х306mm, стенни панели с размери
584х580mm, покривни панели 550х550mm и ревизионни
шахти с размери 594х594х610mm.
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Разрези през едно-редова инфилтрационна система StormBrixx с ревизионна шахта
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ACO. The Future of
Drainage.
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Дълбочини на полагане на

система ACO StormBrixx HD
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1 600* 3400 4010 1000 3400 4010

2 600* 3400 4620 1000 3400 4620

3 600* 3400 5230 1000 3400 5230

* За стойности извън таблицата, моля свържете

се с нашия техническия екип на

designteam@aco.bg!
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