
Názov: Kód produktu:2480

Rozvodná komora D300 AQR

OPopis produktu

Distribučná komora D300 AQR je zariadenie zodpovedné za separáciu splaškových vôd do 
závitov infiltračnej drenáže alebo biologického lôžka. Studňa môže slúžiť aj na odvod 
dažďovej vody alebo plniť technickú funkciu v rôznych typoch inštalácií.

Šachta AQR je monolitický valec s výškou 410 mm a priemerom poklopu 300 mm, vyrobený z 
vysokohustotného polyetylénu PEHD metódou vstrekovania plastov. Studňa je vybavená 
tesným (plným) poklopom Ø300. V žumpe je možné vytvoriť jeden prívod a až tri výstupy pre 
závity vsakovacieho lôžka. Výška vtokov a odtokov je definovaná na stenách jamy.

Na šachty montujeme skrutkovacie nadstavce z polyetylénu. Ku každej šachte sú pridané 
štyri tesnenia na inštaláciu do hrdla umiestnených na šachte. Zásuvky sú zapojené. Môžu byť 
rezané nožom alebo štandardnou dierkovou pílou.

Rozvodná komora D300 AQR Uzatváracia komora D300 AQZ

Postava 1:Distribučná komora D300 AQR - umiestnenie v infiltračnom lôžku.
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OŠpecifikácia výrobku

Dĺžka [mm] Šírka [mm] Výška [mm] Hmotnosť [kg] Kód produktu

400 400 410 3 2480

Rozvodná komora D300 AQR
číslo názov Množstvo [ks]

1 Teleso vane 1
2 Kryt Ø300 1
3 Stabilizačný držiak 4
4 Tesnenie Ø110 [mm] 4

OPodmienky montáže 5 INOX skrutka 4

Šachta je inštalovaná priamo v zemi. Pred montážou vyrežte vstupné a výstupné otvory a 
potom nainštalujte tesnenia. Stabilizačné konzoly by mali byť namontované so západkou do 
určených objímok umiestnených v tele šachty. Úchyty slúžia na stabilizáciu studne vo 
výkope a jej ukotvenie v zemi.

OZáruka

Výrobca garantuje dodanie zariadení bez chýb. Ak sa na zariadení zistí výrobná chyba, ktorú 
potvrdilo reklamačné oddelenie spoločnosti TYCNER, zariadenie bude bezplatne opravené 
alebo chybné prvky vymenené za nové. Výrobca udeľuje trojročná záručná doba, počítané 
od dátumu predaja zariadenia.

OSúvisiace doplnky

V prípade hlbšieho založenia šachty je potrebné predĺžiť revízny poklop. Na tento účel sa 
používajú špeciálne D300 H150 AQ EXTERNALS. Aktívna výška nadstavby je 150 mm, 
skrutkuje sa štyrmi skrutkami. Výrobca umožňuje maximálnu montážpäť kusovnadstavby 
na žumpu. Pri použití viac ako originálnych nadstavieb AQUABIN s rozvádzacou komorou 
AQR zaniká záruka.

Obrázok 2:Nadstavba D300 H150 AQ

(kód produktu2482).
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