Infiltração

INFILTRAÇÃO
Catálogo
Infiltração
Para mais informações sobre o tema
Infiltração, consulte o
nosso catálogo.

Corpo da vala de infiltração
Caixa
Acesso à caixa

4

Otto Graf GmbH

Problema?
Nós temos a solução!

A infiltração promove a
recarga dos aquíferos

Infiltração

Recarga dos aquíferos
afetada

Infiltração
Canal

Nível dos aquíferos baixa

Nível dos aquíferos aumenta

A infiltração e retenção das águas pluviais no local oferece vantagens significativas relativamente à derivação usual em
canais de águas residuais mistas / canais de separação:
l
l

 romoção da recarga dos aquíferos
P
 edução de custos baixando as despeR
sas com estruturas – canais de águas
residuais no sistema de separação
e nas estações elevatórias de águas
residuais podem ser de menores
dimensões

l

l

 edução do efeito de impermeabiliR
zação
 inimização das cargas hidráulicas no
M
canal durante tempestades

l

Contributo para proteção contra cheias

l

Água é usada de forma sustentável

ecologicamente equilibrada

Otto Graf GmbH

5

Infiltração

12 t

40 t

mín. 800 mm

EcoBloc
light

EcoBloc
Inspect flex

mín. 800 mm

EcoBloc
maxx

EcoBloc
Inspect flex

5000 mm

2250 mm

mín. 800 mm

60 t

EcoBloc
Inspect flex

EcoBloc
Inspect flex

Otto Graf GmbH
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Exemplos de aplicação

Montagem fácil

Volume de armazenamento alto
l

l

l

 olume de armazenamento três vezes
V
maior do que uma vala de armazenamento convencional em cascalho
 m módulo substitui aprox. 1300 kg de
U
cascalho ou 50 m de tubo de drenagem

Estabilidade e fiabilidade

l

 ápido de instalar, flexível
R

l

 oncebido para durar 50 anos
C

l

 m módulo GRAF pesa apenas 7 – 11 kg
U

l

L avável com alta pressão

l

 ão necessita de ferramentas extra
N

l

Inspecionável

 oa relação qualidade/preço
B

Aproveitamento de águas pluviais com GRAF
EcoBloc Inspect flex
Caixa do filtro

Alimentação
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Caixa da bomba

Vala de infiltração

Infiltração por valas de infiltração com GRAF EcoBloc Inspect flex
Purga de ar
Caixa do filtro

Caixa de inspeção

Alimentação

Infiltração

Vala de infiltração

Infiltração por valas de infiltração com túnel de infiltração GRAF twin
Purga de ar

Inspeção
Caixa do filtro

Vala de infiltração

Alimentação

Aproveitamento e infiltração combinados de águas pluviais com túnel
de nascente de infiltração GRAF
Inspeção

Tanque subterrâneo
Carat

Alimentação

Purga de ar

Vala de
infiltração
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