
ACO Tram Drain 200 е монолитен 
отводнителен улей, разработен за ефективно 
отводняване на зони с комбиниран релсов и 
автомобилен трафик. ACO TramDrain 
осигурява надеждна връзка с профила на 
релсите и цялата ширина на релсовата плоча. 

Монолитната структура на улея, изработен от 
полмербетон, гарантира здравина, 
устойчивост, електроизолация и защита от 
вандализъм . 

Освен основния елемент от 500mm, 
системата включва ревизионен елемент, 
релсова връзка и подрелсово заустване, 
което позволява връзка с отток, кошница 
за наноси и подземно отводняване.  

Отводняване за 
трамвайни линии

ACO TramDrain 200

Монолитен отводнителен улей с голям капацитет 
за трамвайни трасета

✓ Ефективно отводняване на 
трамвайни линии с връзка 
към профила на релсите

✓ Разработена за 
приложение в зони с 
комбиниран релсов и 
автомобилен трафик

✓ Сигурна и безопасна 
инсталация

✓ Защита от електрическо 
напрежение

✓ Защита против корозия на 
прилежащите инсталации

✓ Изработена от дълготраен, 
термоустойчив материал

✓ Приложим при различни 
профили и конфигурации 
на релсите

ACO TramDrain 200



ACO TramDrain 200
Преглед на системата

Предимства

Голяма водосборна 
площ и 15mm 
отвори за 
максимален 
хидравличен 
капацитет 

Монолитната 
структура 
осигурява 
дълготрайност и 
безопасност

Опция за вертикално 
заустване на 
ревизионния елемент

Връзка за оптимално 
отводняване на 
релсовия профил

Произведена от 
високоучтойчив 
полимербетон

Сертифицирана 
система за клас 
на натоварване

 D400 БДС EN 
1433:2002 

Интегрирана решетка за защита от 
вандализъм, инцидентно отваряне и 
намаляване на вибрациите

Типична инсталация

ACO TramDrain 200
Арт. 
No.

Описание Дължина
mm

Констр.
широчина

mm

Констр
височина

mm

Дълбочина
mm

Тегло
(kg)

T00039 TramDrain 200 отводнителен улей 500mm LG 500 260 400 370 54.2

T00017 TramDrain 200 релсова връзка unit 205 260 175 100 1.1

T00023 TramDrain 200 долен елемент 600mm LG 600 260 200 170 21.4

T00040 TramDrain 200 ревизионен елемент 500mm LG 500 260 400 370 56.4

T00041 TramDrain 200 челна плоча 25 260 500 - 5.4
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TramDrain 200 отводнителен улей 500mm LG TramDrain 200 ревизионен елемент 500mm LG
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Улей за уплътнение

Улей за уплътнение

вертикален изход
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