
Pluvial Cube

Type PLUHD

Bruksområder:

Håndtering av overvann i store og/eller 
intensive mengder.

Infi ltrasjon er alltid å anbefale når det gjelder 
oppsamling av vann, når:

- byggeplassens/tomtens vannhåndtering og
  kvalitet er av stor betydning
- rent vann prioriteres og forurensninger skal
  unngås.
- ømfi ntlige avløpsnett har behov for avlastning
- bygging skal gjøres under nivået for
  kommunalt vann og avløpsnett
- det mangler tilkobling til avløpsnettet

Hvert halvår:

- kontroller at jorden på og omkring magasinet
  ikke påviser setninger.
- kontroller at luftingen ikke er tildekket.
- åpne kumlokk e.l. over inspeksjonsbrønn på 
  magasinet og kontroller at ikke slam e.l. er fylt
  i modulene og deres spylekanaler. Om dette  
  har skjedd, se under om spyling av anlegget.

- åpne og inspiser spylekanalene og kontroller 
  at sandfanget har kapasitet til å ta imot 
  ytterligere sand og slam.
- om sandfanget ikke har mere kapasitet, må 
  kummen tømmes for sand og slam omgående.
- kontroller at vannbrems/virvelkammer i 
  utløpskummen ikke har tettet/satt seg. Om så 
  har hendt, rengjør umiddelbart.

Spyling:

- tøm og rengjør sandfangkummene.
- sugeslangen føres ned i samdfangskummen.
- deretter føres slangen inn i respektive anslut-
  ningsrør med spylekanal og sug disse rene for 
  slam og sand.
- nå kan spylingen begynne. Trykk på 30 bar
  er normalt tilstrekkelig, maks trykk er 50 bar.
  Ved større trykk risikeres at spylekanalene 
  løsner.

Produktet krever ikke annet spesielt 
vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

4.400
utgave 1N

Applikasjon
Snittvekt/modul
Maks belastning:
-vertikalt
-sideveis
-over tid
Utnyttelsesgrad
Overdekning, min
Overdekning, maks
Materiale
Resistens

Håndtering av overvann
6 - 7 kg

240 - 400 kN/m2
120 - 200 kN/m2
  90 - 120 kN/m2
96%
450 mm
3000 - 4750 mm
Spesielt utvalgt PP
GOD (kjemisk, bakteriell 
           og UV)
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