
Технически данни на линейни отводнители Capri 

1. Име на продукта

Линейни отводнители за външен монтаж

2. Предназначение и приложение

Системите от линейни отводнители са подходящи за монтаж около къщи, на тераси 
или пред гаражи. Решетките от поцинкована стомана позволяват ефективен дренаж 
на дъждовните води.

3. Конструкция

Линейните отводнители се състоят от следните компонентие:

1. Дренажна тръба
2. Решетка от поцинкована стомана
3. Място за съединяване на линейните отводнители (когато това е краен елемент се поставя

тапа/капачка)
4. Извод  Ø110 за присъединивяна на тканализационна тръба (може да се постави отляво

или отдясно на дренажната тръба 1)
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4. Принцип на работа

Линейните дренажни отводнители могат да бъдат свързани един за друг в няколко 
метрови сегмента за отвеждане на дъждовната вода. Отводнителите са изработени от 
поцинкована стомана и полипропилен, а благодарение на използването на тези 
материали те са устойчиви на корозия и атмосферни влияния. Крайните капачки/тапи 
помагат за правилното затваряне на дренажа, докато  Ø110 изходите  на тялото 
позволяват свързването на тръбите за изтичане на дъждовна вода към канализацията. 
Поцинкованата стоманена решетка се заключва посредством болтове, които са включени 
в комплекта.

Външната система за линейно обезводняване има няколко варианта за свързване на 
канализационна система:

- Странично (хоризонтално) свързване - страничният извод Ø110 се свързва 
директно с канализационната тръба

- Долно (вертикално) свързване - използвайте едно от трите гнезна в дъното на 
линейния отводнител и го срежете с нож. След това свържете тръба Ø110

5. Примерен монтаж

6. Размери



7. Технически спецификации и използвани материали

Материал Параметър
Решетка Поцинкована стомана - 

Тяло Полипропилен ⌀110 

Тапа Полипропилен - 

Свързващ елемент Полипропилен ⌀110 

Клас на натоварване - A15 (1,5т)
Дренажен тип - Тип M

8. Продуктови сертификати и декларации

• PN-EN 1433
• Декларация за експлоатационни показатели No. 01/2014

•

9. Предимства

• бърз дренаж
• устойчивост на атмосферни условия - замръзване, ултравиолетово лъчение, утаяване
• пет точки за свързване на линейния дренажен отводнител
• идеални за отвеждане на вода от райони близо до къщата, пешеходни зони за

движение, велосипедни маршрути, спортни и развлекателни зони.
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