
Az esővíz- 
kérdés   
megoldása

Bemutatjuk 
Q-B ic Plus, AquaCell  
és AquaCell Lite
hosszú élettartamú  
esővíztározó- és szikkasztó 
rendszereinket



megoldás  
a probléma 
minden 
aspektusára 
Függetlenül a talaj típusától, a 
rendelkezésre álló területtől vagy a 
terheléstől, a sokoldalú és moduláris 
Wavin szikkasztó blokkok minden 
felhasználási területre tökéletesek.

Az esővízkérdés 
megoldása
Egy jó esővíz-gazdálkodási megoldás igazi 
fejtörő. Akárcsak a Rubik-kocka esetében, itt is 
minden oldalról és szemszögből meg kell vizs-
gálni a dolgokat. Az árvizek, az aszályok, a talaj- 
vízkészletek kimerülése, a városi hőterhelés és a 
felszíni vizek szennyezettsége – mindezekre 
hosszútávú megoldást találni nagy kihívást 
jelent. Az utolsó oldalakon megtudhatja, hogy 
milyen intézkedéseket tesz lehetővé a Wavin.

Ennek a kirakósnak van még egy darabja: mi 
alapján válasszunk az elérhető rendszerek és 
megoldások között? Melyik illik legjobban a 
helyzethez? Figyelembe kell venni a méretet és a 
föld alatt rendelkezésre álló helyet, a fenn-
tarthatóságot és a környezeti hatást, a forgalom-
terhelést, a karbantartási követelményeket, a 
helyi szabályozást és még sok más egyebet.

Az egyik ilyen megoldás üreges műanyag 
rácsok használata, melyek lehetővé teszik az 
esővíz szikkasztását és tározását. A sokoldalú 
moduláris Wavin blokkok tökéletesen alkal-
masak minden felhasználási területre. Kezelésük, 
beépítésük és karbantartásuk egyszerű, és 
ellenőrzési és fenntartható megoldásokat kínál-
nak.

Sőt, az üreges műanyag blokkokból föld alatti 
mezőket alakíthatunk ki, melyek lehetővé teszik 
a fák növekedését a városi területeken. Intelli-
gens technológiával (StormHarvester) kom-
binálva az esővíz újrafelhasználása optimalizál-
ható.

A Wavin sokoldalú termékeivel és képzett 
mérnökgárdájával áll rendelkezésére az esővíz-
kérdés megoldására.
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Q-Bic Plus 
Az optimális megoldás:  
a leggyorsabb beépítést és az 
ellenőrzéhez, tisztításhoz 
teljes hozzáférést biztosít

AquaCell 
A praktikus megoldás:
helytakarékos, egymásra 
rakható kivitelben

AquaCell Lite 
Az egyszerű megoldás: 
parkokba, kertekbe és 
minden járműforgalomtól 
mentes területre
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Robot kameraÖblítőfúvóka

• 77% ellenőrizhető felület oldalirányú és 
függőleges hozzáféréssel; az ellenőrző és 
tisztító berendezések könnyű telepítése

• A széles (akár 370 mm-es) kétirányú 
vizsgálócsatornák nagyobb mozgásteret 
biztosítanak a CCTV-kamerák és a 
tisztítófúvókák számára

• Akadálymentes ellenőrzés és tisztítás a 
blokk sima felszínén keresztül 
vezetőadapterrel

A gyors és hatékony 
ellenőrzést és tisztítást 
lehetővé tevő Q-Bic Plus 
hosszantartó optimális 
esővíztározó- és szikkasztó 
teljesítményt nyújt.

Q-Bic Plus – teljes hozzáférés 
ellenőrzéshez és tisztításhoz
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Beépített  
csatlakozók

2-szerGYORSABB SZERELÉS

Behelyezett 
oldalelem 

Integrált
csatlakozó

•  Integrált csatlakozók biztosítják a blokkok 
könnyű összeillesztését és egy biztonságos 
rendszert, nincs szükség klipszekre és dugókra

• Könnyen összeilleszthető a tolóillesztéses 
rendszernek köszönhetően – a moduláris 
blokkok és tartozékok könnyen a helyükre 
pattinthatók.

• Könnyű kezelhetőség, kis súly és ergonomikus 
kialakítás, lekerekített szélekkel, kényelmes 
fogantyúkkal és járható felső lappal.

A Q-Bic Plus jelentősen 
felgyorsítja a beépítést, és 
egy megbízható rendszert 
tesz lehetővé, mellyel 
értékes időt és helyet 
takaríthat meg az építési 
területen.

gyors, könnyű és megbízható 
beépítés
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Extra erős változat 
(rendkívül nagy járműforgalom 

és mély beépítés esetén)

Hagyományos változat

Beépítés

100%-banújrahasznosított műanyagokból

Egymásra rakható, így legalább 4-szer annyi 
elfér egy teherautón a régi AquaCellhez képest

AquaCell – a praktikus megoldás 
helytakarékos, egymásra rakható 
kivitelben
100%-ban újrahasznosított és 100%-ban újra-
hasznosítható műanyagból (polipropilén) készül-
nek – ezzel a kör bezárul. Az új generációs blok-
kok egymásra rakható kivitelének köszönhetően 
akár négyszer annyi termék is elfér egy teher-
autón; ezzel jelentősen csökkenthető a CO2 

kibocsátás, kevesebb helyet foglal az építési 
területen és kevesebb fuvarra van szükség. 
A tolóillesztéses rendszer és az integrált csat-
lakozók segítségével a beépítés még gyorsab-
ban halad.
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A Wavin AquaCell Lite esővíztározó- és szik-
kasztó  blokkok 100%-ban újrahasznosított 
műanyagból (polipropilén) készülnek és 
speciálisan járműforgalomtól mentes területekre, 
pl. parkokba, kertekbe vagy autóparkolókhoz 

tervezték őket.
Az AquaCell Lite blokkok költséghatékonyak, 
könnyen beépíthetők és praktikus megoldást 
jelentenek mindenki számára, aki reagálni akar a 
klímaváltozásra.

AquaCell Lite – az egyszerű megoldás 
parkosított területekre és otthoni 
alkalmazáshoz

termékekösszehasonlítása
Q-Bic Plus AquaCell AquaCell Lite

Méretek

Hossz [mm] 1200 1200 1000

Szélesség [mm] 600 600 500

Magasság [mm] 600 400 390

Bruttó űrtartalom [l]
(az alja nélkül)

454 (432) 306 (288) 195

Nettó űrtartalom [%] 95-96% 94-96% 96%

Fő blokk súly [kg] 14 11 7

Csőcsatlakozások [mm] 160 -500 160 - 315 160

Blokktérfogat/teherautó [m3] <138 <323 65

Beépítési sebesség* 
[m3/perc/fő]

1 0,7 0,2

Alkalmaz-
hatóság**

Egymásba rakhatóság Normál Kétszeres –

Takarási magasság terhelés 
nélkül [m]

0,30-4,45 0,30-3,80 0,30-7,00 0,30-1,30

Takarási magasság 1 t 
járműterheléssel (autó) [m]

0,30-4,45 0,30-3,80 0,30-7,00 0,45-1,20

Takarási magasság 10 t 
járműterheléssel (nehéz 
teherautó) [m]

0,75-4,35 0,85-3,70 0,30-7,00 –

Vizsgálhatóság
Függőleges hozzáférés [mm] 350 x 240 Ø250 –

Vizsgálócsatorna szélessége 
[mm]

370 200 –

Vizsgálócsatorna felületi 
aránya [%]

77% 54% –

Általános

Anyag “Szűz” PP Újrahasznosított PP Újrahasznosított PP

Szín Kék Fekete Fekete

Csatlakozók Integrált Integrált Szeparált

Tanúsítványok/szabványok
Nemzetközi 
tanúsítványok***

EN17152-1
Nemzetközi 
tanúsítványok***

* Az érték beépítési teszten alapszik, földmunkák, csatlakozások és takarás nélkül. Ez az érték projektenként változhat.
** Általános jelölés talajvízszint feletti beépítéshez, egyrétegű tárolókra vonatkozó útmutató alapján. Többrétegű tárolók esetén az 
alkalmazhatóság korlátozott lehet. A Wavin mindig legalább 0,3 meter takarást ajánl. A speciális projektekhez kérje ki a Wavin 
tanácsát.
*** Keresse kollégánkat további információért



egészséges 
fagyökerek, 
szép és 
egészséges 
fák

Fontos, hogy még több fát telepítsünk azért, hogy 
városaink egészségesek és élhetőek legyenek, és 
rugalmasan reagáljanak a klímaváltozásra.
A jól fejlett gyökerek egészséges és szépen kifej-
lett fákat eredményeznek, míg a kontraproduktív 
talajtömörítés miatt a fák érzékennyé válnak a 
szárazságra.
Új Q-Bic Plus Tree Tank megoldásunk lehetővé 
teszi, hogy a fák egészségesen fejlődjenek, és 
megakadályozza, hogy a gyökerek kárt okozzanak 
az útburkolatban, mivel a szükséges ásványi 
anyagokkal, vízzel és levegővel megteremtik az 
ideális körülményeket a gyökérnövekedéshez. A 
Q-Bic Plus blokkok használata azt jelenti, hogy 
nagyon könnyen beépíthető, és stabil konstrukciót 
biztosít a föld alatt egyedülálló oldallapjaival, ame-
lyek elválasztják a tömörített talajt a laza talajtól.
A városok zöldebbé tételével kapcsolatban lásd: 
www.wavin.hu/treetank

Középpontban a zöld 
megoldás
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üdvözölje  
az intelligens 
esővíz-
gazdálkodást

A Wavin StormHarvester rendszer olyan tech-
nológiával rendelkezik, amely optimalizálja az 
esővíz újrafelhasználását, miközben megakadá- 
lyozza az erős esőzések okozta áradásokat. Egyút-
tal bővíti a szikkasztórendszerben rejlő 
lehetőségeket.

Mi lenne, ha folyamatosan ugyanazt a tározó blok-
kot használhatná a víz újrahasznosításához? Vagy 
ugyanazt a szikkasztóblokkot mindenféle talajon? 

Nos, ez most mind lehetséges a Wavin Storm- 
Harvesterrel, a Wavin esővíztározó és szikkasztó 
blokkjainak és a StormHarvester intelligens tech-
nológiának a kombinált megoldásával.

Középpontban  
az intelligens megoldás
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1. Az esővíz összegyűjtése a tetőről
A vákuumos esővíz-elvezető rendszerek minimális 
hatással vannak a szerkezetre. Wavin QuickStream 
vákuumos esővíz-elvezető rendszerünk könnyedén 
megbirkózik akár a legnagyobb esőzésekkel is.

2. Esővíz-elvezetés víznyelő aknákon keresztül 
Figyelembe véve az akna szűrési kapacitását, Tegra 
víznyelő aknánk egyedülálló kialakításának köszön-
hetően véd a szennyeződésektől és minimalizálja az 
árvízkárok kockázatát.

3. Esővíztisztítás
Hogyan távolítsuk el a szennyezőanyagokat, például 
az olajat, az üledékeket és a nehézfémeket az  
összegyűjtött esővízből? A Certaro olajfogó 
rendszereink elvégzik a munkát.

4. Talajvízfeltöltés
Használja csöveinket a talajvíz feltöltésére zárazság 
idején, nagy mennyiségű esőzés esetén pedig a 
felesleges vízmennyiség elvezetésére.

5. Víztározás
Az esővíz lassú elvezetése vagy akár tárolása és 
újrafelhasználása. A teljes Q-Bic Plus és AquaCell 
választékunk megoldást tud nyújtani minden 
problémára.

6. Szikkasztás
A szikkasztó blokkok segítségével elvezetheti az 
esővizet a talajba. A rossz áteresztőképességű tala-
jok esetében az intelligens StormHarvester tech-
nológiával kiegészíthető.

7. Az esővíz begyűjtése
A StormHarvester technológia lehetővé teszi a víz 
tározó blokkokban való tárolását helyszíni újrafel-
használás céljából.

8. Szivattyúk és szűrők az esővíz újra-
hasznosításához
Az újrahasznosító rendszerek működtetéséhez szi-
vattyúkat és szűrőket használunk és partnereinkkel 
együttműködve teljes megoldást kínálunk.
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Az esővíz- 
gazdálkodás  
minden részét  
lefedő megoldások  
segítik a klímaváltozásra 
rugalmasan reagáló városok 
létrejöttét
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9. Zöldítés öntözéssel újra hasznosított víz 
segítségével

Használjon esővizet a parkos területek öntözésére! 
A Wavin támogatást nyújt testvérvállalatán, a Netafi-
mon keresztül, amely világelső a csepegtetős 
öntözésben.

10. Zöldítés Tree Tank megoldással 

A Q-Bic Plus Tree Tank elősegíti a fák növekedését 
a kihívásokkal teli városi környezetben és megvédi 
az utakat a gyökerek okozta károktól.

11. Áramlásszabályozás

A kiömlőnyílások és örvényszelepek egyszerű meg-
oldásokkal optimalizálják az esővíz szabályozását.

12. Vízelvezetés

Vezesse el az esővizet nyílt vízbe vagy víztisztítóba 
X-stream csatornacső rendszerünk és Tegra vizs-
gálóaknáink beépítésével

Támogatás és 
segítségnyújtás a projekt 
minden fázisában
A Wavin partnereként kihasználhatja a 
projekttervezéssel kapcsolatos 
ismereteinkből és egy átfogó kínálatból 
fakadó előnyöket, amellyel létrehozhatja 
testreszabott esővíz-gazdálkodási 
rendszerét.

• Elemzés és tanácsadás
• Projekttervezés és kalkuláció 
• Megvalósítás
• Eladás utáni támogatás

Lépjen kapcsolatba velünk még ma!

   www.wavin.hu/esovizkerdes
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Küzdjünk 
együtt 
az árvíz 
és aszály 
ellen!

Wavin Hungary Kft. 
2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44 | Magyarország | Telefon +36 23 566 000 | Fax +36 23 566 001 | Internet: www.wavin.hu | E-mail: wavin@wavin.hu

A Wavin folyamatos termékfejlesztést végez, ezért fenntartja a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül módosítsa termékei specifikációit.  A jelen kiadványban 
közölt összes információt jóhiszeműen adjuk meg és ezek az információk tudomásunk szerint a nyomdába adás időpontjában igazak. Nem vállalunk azonban 
semmilyen felelősséget az esetleges hibákért, kihagyott információkért vagy helytelen feltételezésekért. 
©2020 Wavin A Wavin fenntartja a jogot a külön értesítés nélkül végrehajtott módosításokra. A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki specifikációk meg-
változhatnak. A szerelésnél be kell tartani a releváns utasításokat. Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semmilyen részét sem szabad másolni, újranyomtatni, 
vagy felhasználni semmilyen formában és semmilyen módszerrel, beleértve az elektronikus, gépi módszereket, fotókópiák készítését, rögzítést vagy más, jelen-
leg ismert vagy a jövőben feltalálásra kerülő módszereket is a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

A Wavin az Orbia közösség része.
Olyan vállalatok alkotják, amelyek
a világ legkomplexebb kihívásaival
néznek szembe és tevékenységüket
közös cél köti össze:
Advance Life Around the Word.


