
EasyTANK műanyag tartályok

duplafalú kivitelben

Az EasyTANK tartályok alacsony saját tömegének köszönhetően könnyen, gyorsan, kedvező

áron létesíthetők rugalmas kialakítású,  hosszú élettartamú,  szennyvízátemelő és esővíz-

gyűjtő rendszerek.

EasyTANK  FS sorozatú  tartályainkat  elsősorban  a
talajszint közelébe telepített szennyvízátemelő rendszerekhez
ajánljuk, mivel a tartály, felső részének vízszintes kialakítása
miatt kevésbé terhelhető, azonban kedvezőbb árú alternatívát
kínál  a hasonló,  de kúpos kialakítású felső résszel  gyártott
EasyTANK CS sorozatú tartályokhoz képest.
Az EasyTANK FS sorozatú tartályok aljának kúpos kialakítása
gátolja a pangó részek kialakulását.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

Vzs**
(m3)

EasyTANK FS1 0,94 170 155 120 95 60 0,5

EasyTANK FS1.5 1,4 230 215 120 95 60 0,7

EasyTANK FS2 1,9 295 280 120 95 60 0,9

EasyTANK FS2 FLAT 1,9 160 145 170 145 60 0,8

EasyTANK FS3 2,8 210 195 170 145 60 1,0

EasyTANK FS4 3,7 260 245 170 145 60 1,3

EasyTANK FS4 FLAT 3,7 170 155 220 195 60 1,2

EasyTANK FS5 4,7 200 185 220 195 60 1,4

EasyTANK FS6 5,6 225 210 220 195 60 1,6
Megjegyzés: *V: a tartály maximális töltő térfogata **Vzs: a tartály függőleges falai közé öntött híg beton térfogata ***Felár ellenében

EasyTANK CS sorozatú tartályainkat elsősorban mélyebb
telepítésű szennyvízátemelő rendszerekhez ajánljuk, mivel a
tartály  felső  részének  kúpos  kialakítása  kedvezőbb
terheléselosztást  biztosít,  az  EasyTANK  FS  sorozatú
tartályokhoz képest.
Az EasyTANK CS sorozatú tartályok aljának kúpos kialakítása
gátolja a pangó részek kialakulását.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

Vzs**
(m3)

EasyTANK CS2 1,9 200 145 170 145 60 0,8

EasyTANK CS3 2,8 250 195 170 145 60 1,0

EasyTANK CS4 3,7 300 245 170 145 60 1,3

EasyTANK CS4 FLAT 3,7 250 155 220 195 60 1,2

EasyTANK CS5 4,7 280 185 220 195 60 1,4

EasyTANK CS6 5,6 295 210 220 195 60 1,6

EasyTANK CS6 FLAT 5,6 270 165 250 225 60 1,5

EasyTANK CS8 7,5 320 215 250 225 60 1,9

EasyTANK CS10 9,4 370 265 250 225 60 2,3
Megjegyzés: *V: a tartály maximális töltő térfogata **Vzs: a tartály függőleges falai közé öntött híg beton térfogata ***Felár ellenében

VIR-235898

EasyTANK műanyag tartályok

Az EasyTANK tartályok költséghatékonyan egye-

sítik a hosszú élettartamot, nagy szilárdságot és

a  hagyományos  műanyag  tartályokra  jellemző

vízzáró képességet. A polietilén alapanyag vegy-

szerálló és könnyen tisztítható, sima belső felü-

letet biztosít.

Az EasyTANK tartályok dupla falú kivitelben ké-

szülnek, így a szükséges beton mennyisége nem

függ a munkagödör méretétől és kiegészítő zsa-

luzás sem szükséges. A dupla fal  által  képzett

zsaluba (és igény esetén a tartály felső homlok-

felületére is) a gyártás során vasalat kerülhet***,

mely  a  telepítés  folyamán  a  zsalut  kitöltő  kis

mennyiségű híg beton segítségével biztosítja a

tartály megfelelő szilárdságát.

Az EasyTANK tartályok 15% felár ellenében talaj-

vízálló kivitelben is rendelhetők, ezáltal akár ta-

lajvizes területen is telepíthetők (a talajszerkezet

függvényében).

Az EasyTANK tartályok telepítésének lépései:

• Munkagödör kiemelése

• Döngölt kavicságy vagy aljzatbeton készí-

tése (talajszerkezettől és talajvíz szinttől

függően)

• Tartály  elhelyezése  (kézi  erővel  is  elvé-

gezhető)

• Csővezetékek bekötése az EasyCONNECT

vízzáró gumi falátvezetések segítségével

• Kettős fal által képzett zsalu kiöntése híg

betonnal

• Munkagödör visszatöltése, takarása



EasyTANK műanyag tartályok

duplafalú kivitelben
Az EasyTANK tartályok alacsony saját tömegének köszönhetően könnyen, gyorsan, kedvező

áron létesíthetők rugalmas kialakítású,  hosszú élettartamú,  szennyvízátemelő és esővíz-

gyűjtő rendszerek.

EasyTANK  FR sorozatú  tartályainkat  elsősorban  a
talajszint  közelébe  telepített  esővíz  gyűjtő  rendszerekhez
ajánljuk, mivel a tartály felső részének vízszintes kialakítása
miatt kevésbé terhelhető, azonban kedvezőbb árú alternatívát
kínál a hasonló,  de kúpos kialakítású felső résszel gyártott
EasyTANK CR sorozatú tartályokhoz képest.
Az EasyTANK FR sorozatú tartályok aljának lapos kialakítása
kedvezőbb  árat  és  nagyobb  töltőtérfogatot  eredményez  az
azonos méretű EasyTANK FS sorozatú tartályokhoz képest.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

Vzs**
(m3)

EasyTANK FR1 1 170 155 120 95 60 0,5

EasyTANK FR1.5 1,5 230 215 120 95 60 0,7

EasyTANK FR2 2 295 280 120 95 60 0,9

EasyTANK FR2 FLAT 2 160 145 170 145 60 0,8

EasyTANK FR3 3 210 195 170 145 60 1,0

EasyTANK FR4 4 260 245 170 145 60 1,3

EasyTANK FR4 FLAT 4 170 155 220 195 60 1,2

EasyTANK FR5 5 200 185 220 195 60 1,4

EasyTANK FR6 6 225 210 220 195 60 1,6
Megjegyzés: *V: a tartály maximális töltő térfogata **Vzs: a tartály függőleges falai közé öntött híg beton térfogata ***Felár ellenében

EasyTANK CR sorozatú tartályainkat elsősorban mélyebb
telepítésű  esővíz  gyűjtő  rendszerekhez  ajánljuk,  mivel  a
tartály  felső  részének  kúpos  kialakítása  kedvezőbb
terheléselosztást  biztosít,  az  EasyTANK  FR  sorozatú
tartályokhoz képest.
Az EasyTANK FR sorozatú tartályok aljának lapos kialakítása
kedvezőbb árat  és  nagyobb  töltőtérfogatot  eredményez  az
azonos méretű EasyTANK CS sorozatú tartályokhoz képest.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

Vzs**
(m3)

EasyTANK CS2 2 200 145 170 145 60 0,8

EasyTANK CS3 3 250 195 170 145 60 1,0

EasyTANK CS4 4 300 245 170 145 60 1,3

EasyTANK CS4 FLAT 4 250 155 220 195 60 1,2

EasyTANK CS5 5 280 185 220 195 60 1,4

EasyTANK CS6 6 295 210 220 195 60 1,6

EasyTANK CS6 FLAT 6 270 165 250 225 60 1,5

EasyTANK CS8 8 320 215 250 225 60 1,9

EasyTANK CS10 10 370 265 250 225 60 2,3
Megjegyzés: *V: a tartály maximális töltő térfogata **Vzs: a tartály függőleges falai közé öntött híg beton térfogata ***Felár ellenében

VIR-235898

EasyTANK műanyag tartályok

A föld alá telepített tartályoknál minden esetben

fontos követelmény a hosszú élettartamú, meg-

bízhatóan korrózió és szivárgás mentes kialakí-

tás mind a tartállyal mind annak csatlakozásai-

val kapcsolatban, mivel ennek hiányában a tar-

tály  üzemeltetésének  és  esetleges  javításának

költségei az évek során a tartály telepítésére for-

dított összeget is meghaladhatják.

Az EasyTANK tartályok PE-HWU alapanyaga kivá-

ló minőségű, egészségügyi szempontból nem ár-

talmas  (BfR)  minősítéssel  rendelkező  magas

szakító nyúlású, hidegben is szívós, nagy vegy-

szerállóságú  műanyag,  mely  tulajdonságait  -50

ºC - +80 ºC közt  hosszú időn keresztül megőrzi.

A tartálypalást gyártása során az egyes elemek

automata termoplasztikus hegesztő rendszeren

kerülnek összeillesztésre, biztosítva a hegeszté-

si varratok egyenletes minőségét és hosszú élet-

tartamát.

Mivel  az  EasyTANK  tartályok  fajlagos  önsúlya

csekély,  így rakodásuk és telepítésük akár  kézi

erővel is megoldható, megtakarítva a gépi rako-

dással és daruzással kapcsolatos költségeket.

Az  EasyTANK  tartályok  merevségét  a  telepítés

során, a tartály kettős falába juttatott beton vala-

mint a gyártás során itt elhelyezett acél hálóból

kialakuló vasbeton réteg biztosítja, azonban fel-

építésüknek  köszönhetően,  a  szükséges  beton

mennyisége minimális és jól tervezhető ellentét-

ben a hagyományos kialakítású tartályokkal ahol

a beton a munkagödör és a tartály fala közt kerül

elhelyezésre és a szükséges beton mennyisége,

ebből kifolyólag jóval több.

AQUA-FILT Víz- és Uszodatechnikai Kft.
H-9400 Sopron,  Faller  Jenő utca 12.
Tel.: +36-99/510-015 +36-99/510-016
info@aqua-fi lt.hu   www.aqua-fi lt.hu



ThinTANK műanyag tartályok
szimplafalú kivitelben

Az ThinTANK tartályok alacsony saját tömegének köszönhetően könnyen, gyorsan, kedvező

áron létesíthetők rugalmas kialakítású,  hosszú élettartamú,  szennyvízátemelő és esővíz-

gyűjtő rendszerek.

ThinTANK  FS sorozatú  tartályainkat  elsősorban  a
talajszint  közelébe  telepített  szennyvízátemelő
rendszerekhez  ajánljuk,  mivel  a  tartály  felső  részének
vízszintes  kialakítása  miatt  kevésbé  terhelhető,  azonban
kedvezőbb  árú  alternatívát  kínál  a  hasonló,  de  kúpos
kialakítású  felső  résszel  gyártott  ThinTANK  CS  sorozatú
tartályokhoz képest.
Az ThinTANK FS sorozatú tartályok aljának kúpos kialakítása
gátolja a pangó részek kialakulását.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

ThinTANK FS1 0,94 170 140 100 95 60

ThinTANK FS1.5 1,4 230 200 100 95 60

ThinTANK FS2 1,9 295 265 100 95 60

ThinTANK FS2 FLAT 1,9 160 130 150 145 60

ThinTANK FS3 2,8 210 180 150 145 60

ThinTANK FS4 3,7 260 230 150 145 60

ThinTANK FS4 FLAT 3,7 170 140 200 195 60

ThinTANK FS5 4,7 200 170 200 195 60

ThinTANK FS6 5,6 225 195 200 195 60
Megjegyzés: *V: a tartály maximális töltő térfogata

ThinTANK CS sorozatú tartályainkat elsősorban mélyebb
telepítésű szennyvízátemelő rendszerekhez ajánljuk,  mivel
a  tartály  felső  részének  kúpos  kialakítása  kedvezőbb
terheléselosztást  biztosít,  a  ThinTANK  FS  sorozatú
tartályokhoz képest.

A  ThinTANK  CS  sorozatú  tartályok  aljának  kúpos
kialakítása gátolja a pangó részek kialakulását.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

ThinTANK CS2 1,9 200 130 150 145 60

ThinTANK CS3 2,8 250 180 150 145 60

ThinTANK CS4 3,7 300 230 150 145 60

ThinTANK CS4 FLAT 3,7 250 140 200 195 60

ThinTANK CS5 4,7 280 170 200 195 60

ThinTANK CS6 5,6 295 195 200 195 60

ThinTANK CS6 FLAT 5,6 270 150 230 225 60

ThinTANK CS8 7,5 320 200 230 225 60

ThinTANK CS10 9,4 370 250 230 225 60
Megjegyzés: *V: a tartály maximális töltő térfogata

VIR-235898

ThinTANK műanyag tartályok

A föld alá telepített tartályoknál minden esetben

fontos követelmény a hosszú élettartamú, meg-

bízhatóan korrózió és szivárgás mentes kialakí-

tás mind a tartállyal mind annak csatlakozásai-

val  kapcsolatban,  mivel  ennek  hiányában  a

tartály  üzemeltetésének  és  esetleges  javításá-

nak költségei az évek során a tartály telepítésére

fordított összeget is meghaladhatják.

A ThinTANK tartályok PE-HWU alapanyaga kiváló

minőségű, egészségügyi szempontból nem ártal-

mas (BfR) minősítéssel rendelkező magas szakí-

tónyúlású, hidegben is szívós, nagy vegyszerálló-

ságú  műanyag,  mely  tulajdonságait

-50 ºC - +80 ºC közt  hosszú időn keresztül meg-

őrzi.

A tartálypalást gyártása során az egyes elemek

automata termoplasztikus hegesztő rendszeren

kerülnek összeillesztésre, biztosítva a hegeszté-

si varratok egyenletes minőségét és hosszú élet-

tartamát.

Mivel a ThinTANK tartályok fajlagos önsúlya cse-

kély, így rakodásuk és telepítésük akár kézi erő-

vel is megoldható, megtakarítva a gépi rakodás-

sal és daruzással kapcsolatos költségeket.

A gyártás során a ThinTANK tartályok palástjá-

nak külső oldalára, és igény esetén a tartály fel-

ső homlokfelületére is acél háló kerül, így a mun-

kagödörbe  helyezés után  már nincs  szükség  a

statikai  szilárdságot biztosító kiegészítő beton-

vasalat elkészítésére.



ThinTANK műanyag tartályok

szimplafalú kivitelben
A ThinTANK tartályok alacsony saját tömegének köszönhetően könnyen, gyorsan, kedvező 

áron létesíthetők rugalmas kialakítású, hosszú élettartamú, szennyvízátemelő és esővíz-

gyűjtő rendszerek.

ThinTANK  FR sorozatú  tartályainkat  elsősorban  a
talajszint  közelébe  telepített  esővíz  gyűjtő  rendszerekhez
ajánljuk, mivel a tartály felső részének vízszintes kialakítása
miatt kevésbé terhelhető, azonban kedvezőbb árú alternatívát
kínál  a hasonló,  de kúpos kialakítású felső résszel gyártott
ThinTANK  CR  sorozatú  tartályokhoz  képest.
A ThinTANK FR sorozatú tartályok aljának lapos kialakítása
kedvezőbb  árat  és  nagyobb  töltőtérfogatot  eredményez  az
azonos méretű  ThinTANK FS sorozatú tartályokhoz  képest.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

ThinTANK FR1 1 170 140 100 95 60

ThinTANK FR1.5 1,5 230 200 100 95 60

ThinTANK FR2 2 295 265 100 95 60

ThinTANK FR2 FLAT 2 160 130 150 145 60

ThinTANK FR3 3 210 180 150 145 60

ThinTANK FR4 4 260 230 150 145 60

ThinTANK FR4 FLAT 4 170 140 200 195 60

ThinTANK FR5 5 200 170 200 195 60

ThinTANK FR6 6 225 195 200 195 60
Megjegyzés: *V: a tartály maximális töltő térfogata

ThinTANK CR sorozatú tartályainkat elsősorban mélyebb
telepítésű  esővíz  gyűjtő  rendszerekhez  ajánljuk,  mivel  a
tartály  felső  részének  kúpos  kialakítása  kedvezőbb
terheléselosztást  biztosít,  a  ThinTANK  FR  sorozatú
tartályokhoz képest.
A ThinTANK CR sorozatú tartályok aljának lapos kialakítása
kedvezőbb árat  és  nagyobb  töltőtérfogatot  eredményez  az
azonos méretű ThinTANK CS sorozatú tartályokhoz képest.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

ThinTANK CR2 2 200 130 150 145 60

ThinTANK CR3 3 250 180 150 145 60

ThinTANK CR4 4 300 230 150 145 60

ThinTANK CR4 FLAT 4 250 140 200 195 60

ThinTANK CR5 5 280 170 200 195 60

ThinTANK CR6 6 295 195 200 195 60

ThinTANK CR6 FLAT 6 270 150 230 225 60

ThinTANK CR8 8 320 200 230 225 60

EasyTANK CR10 10 370 250 230 225 60
Megjegyzés: *V: a tartály maximális töltő térfogata

VIR-235898

ThinTANK műanyag tartályok

Az ThinkTANK tartályok költséghatékonyan egye-

sítik a hosszú élettartamot, nagy szilárdságot és

a  hagyományos  műanyag  tartályokra  jellemző

vízzáró képességet. A polietilén alapanyag vegy-

szerálló és könnyen tisztítható, sima belső felü-

letet biztosít.

Az  ThinkTANK  tartályok  föld  alatti  telepítése

esetén, a megfelelő statikai szilárdságot a gyár-

tás során a tartály palást külső felületén és igény

esetén a tartály felső homlok felületén elhelye-

zett vasalat, valamint a telepítés folyamán a tar-

tály palást  és a  munkagödör közé juttatott  híg

betonból létrejövő vasbeton héj biztosítja.

Mivel a ThinTANK tartályok az EasyTANK tartá-

lyokkal  ellentétben  szimpla  falú  kivitelben  ké-

szülnek, így a szükséges beton mennyisége függ

a munkagödör  méretétől. 

Az ThinTANK tartályok 15% felár ellenében talaj-

vízálló kivitelben is rendelhetők, ezáltal akár ta-

lajvizes területen is telepíthetők (a talajszerkezet

függvényében).

Az ThinTANK tartályok telepítésének lépései:

• Munkagödör kiemelése

• Döngölt kavicságy vagy aljzatbeton készí-

tése (talajszerkezettől és talajvíz szinttől

függően)

• Tartály  elhelyezése  (kézi  erővel  is  elvé-

gezhető)

• Csővezetékek bekötése az EasyCONNECT

vízzáró gumi falátvezetések segítségével

• A tartályfal  és a  munkagödör  közti  rész

kiöntése híg betonnal

• Munkagödör visszatöltése, takarása

AQUA-FILT Víz- és Uszodatechnikai Kft.
H-9400 Sopron,  Faller  Jenő utca 12.
Tel.: +36-99/510-015 +36-99/510-016
info@aqua-fi lt.hu   www.aqua-fi lt.hu



EcoTANK műanyag tartályok
szimplafalú kivitelben

A EcoTANK tartályok alacsony saját tömegének köszönhetően könnyen, gyorsan, kedvező 

áron létesíthetők rugalmas kialakítású, hosszú élettartamú, beltéri technológiai víz tároló 

rendszerek.

EcoTANK  FR sorozatú  tartályainkat  elsősorban  beltéri
felhasználásra  tároló  tartályaként,  különböző  technológiai
rendszerekhez ajánljuk. A tartály felső részének vízszintes kialakítása
miatt kevésbé terhelhető, azonban kedvezőbb árú alternatívát kínál a
hasonló kúpos alsó résszel  szerelt  EcoTANK FS sorozathoz képest.
Az  EcoTANK  FR  sorozatú  tartályok  aljának  lapos  kialakítása
kedvezőbb  árat  és  nagyobb  töltőtérfogatot  eredményez  az  azonos
méretű EcoTANK FS sorozatú tartályokhoz képest.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

EcoTANK FR1 1 170 140 100 95 60

EcoTANK FR1.5 1,5 230 200 100 95 60

EcoTANK FR2 2 295 265 100 95 60

EcoTANK FR2 FLAT 2 160 130 150 145 60

EcoTANK FR2.5 2,5 180 150 150 145 60

EcoTANK FR3 3 210 180 150 145 60

EcoTANK FR4 4 260 230 150 145 60

EcoTANK FR4 FLAT 4 170 140 200 195 60

EcoTANK FR5 5 200 170 200 195 60

EcoTANK FR6 6 225 195 200 195 60

EcoTANK  FS sorozatú  tartályainkat  elsősorban  beltéri
felhasználásra  tároló  tartályaként,  különböző  ülepedésre  hajlamos
szennyvizek tárolására, továbbítására, illetve technológiai rendszerek
költséghatékony  üzemeléséhez  ajánljuk.  A  tartály  felső  részének
vízszintes  kialakítása  miatt  kevésbé  terhelhető.  Alsó  része  kúpos
kialakítású, mely gátolja a pangó részek kialakulását. Az EcoTANK FS
tartályok  gyorsan,  illetve  egyszerűen  integrálhatók  a  technológia
rendszerbe.

TÍPUS

MÉRETEK

V*
(m3)

H1
(cm)

H2
(cm)

D1
(cm)

D2
(cm)

D3
(cm)

EcoTANK FS1 1 170 140 100 95 60

EcoTANK FS1.5 1,5 230 200 100 95 60

EcoTANK FS2 2 295 265 100 95 60

EcoTANK FS2 FLAT 2 160 130 150 145 60

EcoTANK FS2.5 2,5 180 150 150 145 60

EcoTANK FS3 3 210 180 150 145 60

EcoTANK FS4 4 260 230 150 145 60

EcoTANK FS4 FLAT 4 170 140 200 195 60

EcoTANK FS5 5 200 170 200 195 60

EcoTANK FS6 6 225 195 200 195 60
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EcoTANK műanyag tartályok

Az EcoTANK tartályok PE-HWU, vagy PP-C alap-

anyagból rendelhetők. 

A PE-HWU műanyag kiváló minőségű, egészség-

ügyi szempontból nem ártalmas (BfR) minősítés-

sel rendelkező magas szakítónyúlású, hidegben

is  szívós,  nagy  vegyszer-,  és  UV  állóságú  mű-

anyag, mely tulajdonságait -50  ºC - +80  ºC közt

hosszú időn keresztül megőrzi.

A  PP-C  alapanyag  kiváló  minőségű,  egészség-

ügyi szempontból nem ártalmas, élelmiszeripari

minősítéssel rendelkező (BFR, FDA), nagy húzási

rugalmasságú,  magas  vegyszerállóságú  mű-

anyag,  mely  tulajdonságait

-20-80 °C között hosszú időn keresztül megőrzi.

A tartálypalást gyártása során az egyes elemek

automata termoplasztikus hegesztő rendszeren

kerülnek összeillesztésre, biztosítva a hegeszté-

si varratok egyenletes minőségét és hosszú élet-

tartamát.

Mivel  az  EcoTANK  tartályok  fajlagos  önsúlya

csekély,  így rakodásuk és telepítésük akár  kézi

erővel is megoldható, megtakarítva a gépi rako-

dással és daruzással kapcsolatos költségeket.

A gyártás során az EcoTANK tartályok palástjá-

nak igény esetén  a külső oldalára, illetve a tar-

tály felső homlokfelületére is merevítő lemez ke-

rülhet,  mely  további  szilárdságot  biztosít.  Az

EcoTANK  tartályok  alkalmasak  agresszív  köze-

gek tárolására is, ezért a folyadék pontos típusát

az ajánlatkérés során fel kell tüntetni, mivel a tar-

tály élettartama szempontjából befolyásoló para-

méter (a méretezés során eltérő anyagvastagsá-

got eredményezhet egy agresszívabb anyag).

AQUA-FILT Víz- és Uszodatechnikai Kft.
H-9400 Sopron,  Faller  Jenő utca 12.
Tel.: +36-99/510-015 +36-99/510-016
info@aqua-fi lt.hu   www.aqua-fi lt.hu



TouchFREE ultrahangos

szivattyú vezérlő rendszerek

A TouchFREE vezérlőrendszerek elérhetők falra szerelt vagy rozsdamentes acél vázon elhelyezett, kültérre telepíthető

(IP67) kivitelben. Az ultrahangos szinttávadóval szerelt TouchFREE rendszereknél nem kell számolni a mechanikus

szintvezérlésekre jellemző, a lerakódások miatt kialakuló üzem zavarokkal. Az ultrahangos szinttávadók alap PP bur-

kolaton túl elérhetők PVDF és PTFE burkolattal is, valamint rendelkeznek ATEX bizonyítvánnyal, így akár agresszív, ve-

szélyes közegek mérésére is alkalmasak.

TouchFREE
single line indoor

TouchFREE
single line outdoor

TouchFREE
dual line indoor

TouchFREE
dual line outdoor

Max. szivattyú
teljesítmény1 230 VAC - max. 8A - 1,6 KW 230 VAC - max. 2 x 8 A – 2 x 1,6 KW

400 VAC - max. 2 x 10 A – 2 x 5 KW

Vezérelhető
szivattyúk 1 db 2 db

Vezérlés típusa áramkomparátor üzemmódú kapcsoló / időrelé PLC vezérlés

Vezérelhető
szintek száma 2 db az igények szerint programozható

Vezérlési
módok idővezérelt / szintvezérelt az igények szerint programozható

Elektromos
védelem

Kismegszakító vagy
motorvédő kapcsoló

Kismegszakító és
motorvédő kapcsoló, életvédelmi relé

Elektromos
csatlakozás

Műanyag tömszelence 4db
sorkapocs max. 2,5 mm2 keresztmetszet

Műanyag tömszelence 7db
sorkapocs max. 4 mm2 keresztmetszet

Vezérlő egység
kivitele IP67 IP67 rozsdamentes

acél tartókerettel IP67 IP67 rozsdamentes
acél tartókerettel

Befoglalóméret
szé x ma x mé

[mm]
160 x 200 x 112 200 x 1700 x 160 400 x 500 x 250 450 x 1700 x 300

Ultrahangos
szinttávadó

szonda2

EasyTREK, IP68 polipropilén héjjal 1” BSP csatlakozással d77 x 86 mm szondafej, jelkábel 3 m
árnyékolt PVC szigeteléssel, mérési tartomány 0,3-5 m, tápfeszültség 24 VDC, jeltípus 4-20 mA

Opcionálisan
rendelhető
kiegészítő

modulok szárazon futás és túltöltés elleni védelem 

szárazon futás és túltöltés elleni védelem,
szünetmentes áramellátás, GSM adatátvitel,
üzemállapot jelző (jól látható fény és/vagy

hangjelzés), kapcsolat épületfelügyeleti
és/vagy termelés irányítási

rendszerekkel(Modbus)

Elektronikus nyomásszabályzók

Valamennyi típus visszacsapó szeleppel, szárazon futás elleni védelemmel, automatikus tápvíz kereső funkcióval,
180 kapcsolás/perc indítási gyakoriságnál vészleállás funkcióval van ellátva.

TÍPUS TELJESÍTMÉNY LEÍRÁS

EasySMALL II Max. 1,5 KW háztartási kivitel, párás környezetbe telepítése nem ajánlott

EasyPRESS I Max. 0,75 KW
beépített rugós tágulási tartállyal,  műgyantával védett vízmentes elektronika,
párás környezetbe is telepíthető

EasyPRESS II Max. 1,5 KW
beépített rugós tágulási tartállyal,  műgyantával védett vízmentes elektronika,
párás környezetbe is telepíthető

EasyPRO Max. 1,5 KW
beépített levegős tágulási tartállyal,  műgyantával védett vízmentes elektronika,
párás környezetbe is telepíthető,  állítható az indítási nyomás és a szivattyú
maximális áramfelvétele

1 eltérő teljesítménnyel is rendelhető
2 eltérő kábelhosszal és mérési tartománnyal, valamint eltérő szondaburkolattal is rendelhető

VIR-235898

TouchFREE ultrahangos

szivattyú vezérlő rendszerek

A TouchFREE single line vezérlő rendszerek egy

szivattyú vezérlésére képesek idő- vagy szintve-

zérelt üzemmódban opcionális túltöltés és szára-

zon futás elleni védelemmel.  Egyszerű megbíz-

ható  és  költséghatékony  megoldást  jelentenek

kis  méretű  lakossági  szennyvízátemelők,  tartá-

lyok, zsompok üzemeltetésére.

A TouchFREE dual line rendszerek két szivattyút

vezérelnek,  tetszőlegesen  programozhatók  az

opcionálisan elérhető kiegészítők széles skálájá-

val  bármely  nagyobb  rendszerbe  integrálhatók.

Két szivattyús kivitelüknek és PLC vezérlésüknek

köszönhető rugalmasságuk, magasabb rendelke-

zésre állásuk és teljesítményük, jobb energia ha-

tékonyságuk, alkalmassá teszi őket ipari környe-

zetben történő alkalmazásra is.

A hosszabb szivattyú élettartam és az optimális

energiafelhasználás  érdekében  vezérlés  alap-

helyzetben  felváltva,  egy  szabadon  programoz-

ható szint elérése után párhuzamosan használja

a két szivattyút. A dual line rendszerek az opcio-

nálisan  elérhető kiegészítő  modulok segítségé-

vel  az  esetleges  üzemzavarról  képesek  jelzést

küldeni az üzemeltetőnek (SMS, email), az épü-

letfelügyeleti  vagy  termelésirányítási  rendszer-

nek (Modbus).

Vezérlő  rendszereinket  készre  szerelve,  progra-

mozva és kalibrálva szállítjuk. Vállaljuk azok te-

lepítését,  karbantartását és esetleges garanciá-

lis vagy garancia időn túli javítását.

ULTRAHANGOS 
SZINTTÁVADÓ

FÖLDBE SZÚRHATÓ 
ROZSDAMENTES ACÉL
TARTÓ LÁBAK

IP67 KÜLTÉRI
ELEKTROMOS
SZEKRÉNY

KÜLTÉRI MROZSDAMENTES ACÉL VÁZ ÉS BURKOLAT

FÉNY ÉS HANGKÜRT



EasyTANK és ThinTANK

műanyag tartály kiegészítők
EasyCONNECT vízzáró gumi falátvezetések

TÍPUS d1
(mm)

K1
(mm)

s1
(mm)

EasyCONNECT 25 25 32 10

EasyCONNECT 32 32 38 10

EasyCONNECT 40 40 51 10

EasyCONNECT 50 50 60 10

EasyCONNECT 63 63 70 10

EasyCONNECT 110 110 121 10

EasyCONNECT 125 125 133 10

EasyCONNECT 160 160 168 10

Visszacsapó szelepek

TÍPUS CSATLAKOZÓMÉRET

Visszacsapó szelep réz RBM rugós d50 - 6/4” 6/4”

Visszacsapó szelep réz RBM rugós d63 - 2” 2”

Visszacsapó szelep PVC-U PN16 rugós d50 50 mm

Visszacsapó szelep PVC-U PN16 rugós d63 63 mm

Visszacsapó szelep PVC-U PN16 golyós d63 63 mm

Előszűrő esővízgyűjtőhöz

TÍPUS LEÍRÁS

HL 660/2 Minimax
DN110/125 lombfogó kosárral d75-110 mm illesztőgyűrűkkel mechanikus

vízbűzzárral

Szennyvíz szivattyúk

TÍPUS TELJESÍTMÉNY MEGJEGYZÉS

Pedrollo 

ZXm1A/40
Qmax = 24 m3/h Hmax = 11 m 0,6 kW / 230V szintkapcsolóval, Vortex járókerékkel 

Pedrollo Tritus

TRm1.1
Qmax = 7,2 m3/h Hmax =  23 m 1,1 kW / 230V vágókéses kivitel, úszókapcsolóval

Grundfos AP

50B50.11.1
Qmax = 28 m3/h Hmax = 14 m 1,25 kW / 230V szintkapcsolóval, Vortex járókerékkel 

GRUNDFOS SEG

40.12.2.1.502
Qmax = 18 m3/h Hmax = 20,5 m 1,8 kW / 230V vágókéses kivitel

szintkapcsoló nélkül

*A feltüntetett árak csak előszerelt EasyTANK vagy ThinTANK tartállyal együtt történő megrendelés esetén érvényesek

Esővíz szivattyúk

TÍPUS TELJESÍTMÉNY MEGJEGYZÉS

Pedrollo 

4Blockm 2/10
Qmax = 3,6 m3/h Hmax = 65 m 0,6 kW / 230V csőszivattyú szintkapcsoló nélkül

Grundfos

SQ1-50
Qmax =    1 m3/h Hmax = 53 m 0,7 kW / 230V szintkapcsolóval

Grundfos
KP 150-AV1 Qmax = 8,5 m3/h Hmax = 5,5 m 0,3 kW / 230V  szintkapcsolóval, 10m tápkábellel

Grundfos 

UNILIFT CC5-A1
Qmax =    6 m3/h Hmax =    5 m 0,25 kW / 230V  szintkapcsolóval, 10m tápkábellel

*A feltüntetett árak csak előszerelt EasyTANK vagy ThinTANK tartállyal együtt történő megrendelés esetén érvényesek
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EasyCONNECT vízzáró gumi falátvezetések

Az általunk gyártott tartályok, aknák csatlakozá-

sait minden esetben az Ön igényei (mennyiség,

elhelyezkedés, méret) alapján alakítjuk ki a gyár-

tás során. Igény esetén lehetőség van az áttöré-

sek helyszíni kialakítására is. Annak érdekében,

hogy a tartályba csatlakozó csövek és a tartály

közt  egy  rugalmas,  de vízzáró kapcsolat  jöjjön

létre, az EasyCONNECT vízzáró gumi falátvezeté-

sek használatát javasoljuk, melyek külön célszer-

szám nélkül pár perc alatt elhelyezhetők a kiala-

kított áttörésekben.

Az  EasyCONNECT  vízzáró  gumi  falátvezetések

más falátvezetésekkel ellentétben a beléjük he-

lyezett csövet a falátvezetés teljes felületén tö-

mítik, így vízzáró tulajdonságuk 3-10 mm falvas-

tagság és ±5° maximális  szögeltérés esetén is

biztosított.

Visszacsapó szelepek

A tartályból szivattyúzott víz visszafolyását meg-

akadályozó  ferdeülékű  visszacsapó  szelepek

kétféle  kivitelben  érhetők  el.  A  rugós  kivitelű

visszacsapószelepek  pontosabb  zárást  biztosí-

tanak,  míg a golyós visszacsapó szelepek job-

ban  ellenállnak  a  mechanikai  szennyeződések-

nek.  Golyós  visszacsapó  szelepünket  kifejezet-

ten  szennyvízátemelő  tartályok  probléma  men-

tes üzemeltetéséhez fejlesztettük ki.
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