Rigole

1

ACO Drain Monoblock PD
Prezentare generală

Prezentare generală ACO Drain Monoblock PD

ACO Drain Monoblock PD – prezentare generală

Guri de
scurgere

ACO Sport

Siguranță și design
Cerințele actuale pentru elementele de colectare a apelor pluviale sunt
orientate nu doar către funcționalitate ci din ce în ce mai frecvect este
solicitată integrarea lor în conceptul arhitectural.
Rigolele ACO Drain Monobock PD sunt disponibile în două culori, natur și
negru antracit. Pot ﬁ utilizate în aplicații cu clasă de sarcini până la D400,
conform SR EN 1433.
Fiind ușor de instalat, curățat și de integrat în diverse tipuri de ﬁnisaje,
acest tip de rigolă satisface majoritatea cerințelor de design și funcționalitate durabilă într-o gamă largă de aplicații.

Separatoare de
hidrocarburi

Soluții pentru
terase

PD100V are dimensiunea fantelor grătarului de 8mm, putând ﬁ utilizat în
spațiile publice unde este necesară protejarea tocurilor.

Durabilitate
Sistemul de rigole ACO Drain Monoblock PD este destinat utilizării în
aplicațiile în care durabilitatea este importantă. Clasa de sarcini D400
este disponibilă chiar și în cazul instalărilor în asfalt sau în pavaj, fără a
ﬁ necesară încastrarea muchiei rigolei în beton. În acest fel este posibilă
integrarea estetică a rigolei în platformă.
Capacitatea hidraulică este optimizată cu ajutorul secțiunii de curgere în
forma V, asigurându-se astfel și o auto-curățare foarte eﬁcientă.
Intreținerea rigolelor se face foarte usor, prin utilizarea sistemelor standard de curățare cu presiune prin intermediul căminelor de descărcare sau
a elementelor de vizitare disponibile.

Protecție antivandalism

Designul monolitic , fără grătar detașabil,
asigură o utilizare sigură în spațiile publice.

Stații de
pompare

Limitatoare
debit

ACO
Stormbrixx

Separatoare
de grăsimi

Corpul rigolei constă într-o construcție monolitică din beton cu polimeri,
ceea ce ii conferă o excelentă durabilitate și o rezistență crescută la
coroziune.
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Sistem flexibil compus din doar 6 elemente
Element standard de 1 m

ACO Sport
Guri de
scurgere

Placă de capăt
pentru ambele
capete ale rigolei

Cămin de descărcare de 0,5 m,
cu grătar din fontă, garnitură pentru
descărcare orizontală și amprentă
pentru conectare laterală, coș de
aluviuni integrat

PD150V, element de rigolă 1m,
natur sau negru antracit

PD200V, element de rigolă 1m, natur
sau negru antracit

PD100V, element de vizitare 0,5m

PD150V, element de vizitare 0,5m

PD200V, element de vizitare 0,5m

PD100V, cămin de descărcare 0,5m

PD150V, cămin de descărcare 0,5m

PD200V, cămin de descărcare 0,5m
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Stații de
pompare

Limitatoare
debit

ACO
Stormbrixx

PD100V, element de rigolă 1m, natur
sau negru antracit

Separatoare de
hidrocarburi

Soluții pentru
terase

Grătar detașabil din fontă pentru
inspecție și curățare.

Separatoare
de grăsimi

Placă de capăt cu
garnitură pentru
descărcare
orizontală

Element de vizitare de 0,5 m,
cu gratăr din fontă, cu amprentă
pentru conectare laterală și
descărcare verticală.

