H.A.N.S. prefa, a.s.

OCHRANNÉ NÁDRŽE PRO KOMUNIKACE
DUN
dešťové usazovací nádrže
POUŽITÍ
sedimentační nádrže s odlučováním ropných látek pro dešťové kanalizace dálnic, rychlostních komunikací a komunikací v
ochranných pásmech vodních zdrojů.
KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
prefabrikované železobetonové obdélníkové skládané nádrže (případně kruhové)
vysoká kvalita železobetonové konstrukce
vnitřní povrchová úprava pro zajištění protichemické ochrany konstrukce a pro snadnou údržbu zařízení
vestavné technologie z nerezových materiálů
odzkoušená odlučovací technologie vycházející z certifikované řady odlučovačů DYWIDAG
velmi krátká doba montáže a uvedení do provozu
PROVOZNÍ VLASTNOSTI
podzemní uzavřené nádrže se šachtovými vstupy přímo z obslužných komunikací
celoroční funkční nasazení
ověřený systém údržby zařízení
nádrže vhodné do záplavopvých území (uzavřený systém)
odpadají problémy se vhazováním různých odpadů
řeší problém s utonutím zvěře, drobných živočichů a pohybem žab a pod.
KONCEPCE NÁDRŽÍ
systém ochranných nádrží umožňuje řešit jejich funkci z hlediska výstupních parametrů NEL ve 4 základních stupních:
1/ sedimentace nerozpuštěných částic
2/ gravitační odlučování ropných látek
3/ koalescenční odlučování ropných látek
4/ sorpční dočištění
stavebnicový systém umožní tyto stupně z hlediska funkce do zařízení zařadit nebo naopak vypustit a řešit jím průtoky
okolo 1000 l/s

Ochranné nádrže pro komunikace - DUN dešťové usazovací nádrže
ochranné nádržr - základní objkety
objekt
obdélníková nádrž
obdélníková nádrž
kruhová nádrž
kruhová nádrž

označení
RB 270
RB 300
GB 500
GB 700

základní rozměry
šířka 2,70 m
délka do 30,5
šířka 3,00 m
délka do 30,5
průměr vnější 5,40 m
průměr vnější 7,50 m
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