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Gyűjtőtartály kiválasztása

Általános információk
A vízgyűjtőtartály alapfunkciója az esővíz tárolása. Fontos figyelembe venni az elmúlt években fellépő 
szélsőséges időjárási körülmények, mint például az elhúzódó szárazság vagy éppen a hirtelen lezúduló, 
intenzív csapadékhullás.
Viharok esetén a tartály használata lehetővé teszi a helyi áradások kockázatának csökkentését, az így 
eltárolt víz pedig aszály idején újra felhsználhatóvá válik (pl. a növények öntözésére). A tartály használa-
tával csökkentjük a vízművekből felvett víz mennyiségét, jelentősen csökkentve ezáltal a vízszámlánkat. 
Érdemes megjegyezni, hogy a víz tárolása és az esővíz további felhasználása az egyik legfontosabb te-

A gyűjtőtartályhoz tarto-
zik egy esővízszűrő elem, 
amely a víz előszűréséért 
felel. A szűrőnek része egy 
elszivárogtatási rendszer 
is (ami vészhelyzeti túlfo-
lyóként is funkcionálhat). 
A tartályhoz szintén csat-
lakoztatható még szivá-
rogtató akna illetve szivá-
rogtató alagút is.

A tervezett tetőfelületből származó vízhozamot Vh, a következő módon számolhatjuk
Vh=Tf*Écs*η

Tf [m ²] - tetőfelület
Écs [L/m ²] - adott terület évi csapadékmennyiség
η [-] - tetőfedő anyag eggyüttható 
Ez az eredmény, az ún. éves vízhozam Vh, amely lehetővé teszi a tetőfelületen lecsapódott csapadék 
éves hozamának meghatározását. A tartályt úgy kell kiválasztani, hogy az az esős időszak alatt eltároljon 
egy bizonyos vízkészletet. Ezért a vízhozam (Vh) értékét meg kell szorozni a lehetséges aszály idejével. Az 
elfogadott aszályidő: 21 nap.

A kiválasztandó tartály végső kapacitását Tk, a következő képlet határozza meg:

Tk=Vh*21/365 [L] ahol: - Vh [L] - éves esővízhozam

- üvegcserép - 0,9
- kerámia cserép - 0,8
- pala - 0,8

Esővízgyűjtő tartály tervezésekor, ameny-
nyiben nincs szennyvízcsatorna vagy 
esővíz elvezetés, tervezzünk szikkasztó 
rendszert, úgynevezett vészhelyzeti túl-
folyót.
A vízelvezető rendszert szivárogtató ak-
nákkal és alagutakkal is ki lehet egészí-
teni.

- cement csrép - 0,6
- lapos, sódertető - 0,6
- nádtető - 0,3-0,6

vékenység, amellyel hoz-
zájárulunk környezetünk 
védelméhez.
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Tartályaink

Csapadékvízgyűjtő tartály 
2000 L

Kapacitás (m3) 2
Kamra 2
Magasság (mm) 1570
Szélesség (mm) 870
Hosszúság (mm) 2410
Beömlés átmérője (mm) ø110 és 160
Kiömlés átmérője (mm) ø110
Termékkód SB17695

Csapadékvízgyűjtő tartály 
1000 L

Kapacitás (m3) 1
Kamra 1
Magasság (mm) 1200
Szélesség (mm) 780
Hosszúság (mm) 2040
Beömlés átmérője (mm) ø110 és 160
Kiömlés átmérője (mm) ø110
Termékkód SB19804

Csapadékvízgyűjtő tartály 
5000 L

Kapacitás (m3) 5
Kamra 1
Magasság (mm) 2220
Szélesség (mm) 1500
Hosszúság (mm) 2400
Beömlés átmérője (mm) ø110 és 160
Kiömlés átmérője (mm) ø110
Termékkód SB17701

Csapadékvízgyűjtő tartály 
10 000 L

Kapacitás (m3) 10
Kamra 1
Magasság (mm) 2600
Szélesség (mm) 2400
Hosszúság (mm) 3500
Beömlés átmérője (mm) ø110-600
Kiömlés átmérője (mm) ø110-600
Termékkód SB19811
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Kiegészítők

Csapadékvíz-
gyűjtő tartályhoz 

szűrő
Telepítési mélység (mm) 500-ig 2500 800
Magasság (mm) 500 950 330
Szélesség (mm) 470 1200 760
Hosszúság (mm) 330 1200 1200
Beömlés átmérője (mm) ø110 ø160/ø110 ø110
Betekintőnyílás átmérője (mm) ø330 ø300 -
Termékkód SB17718 SB17732 SB17725

Csapadékvízhez 
szivárogtató 
akna 500 L

Csapadékvíz szi-
várogtató alagút 

120 L

Magasság (mm) 200 200 400 400
Szerelőnyílás átmérője (mm) ø330 ø330 ø630 ø630
Termékkód SB19729 SB19705 SB19736 SB19712

Csapadékvízgyűjtő tartály betekintő magasító

Telepítési és üzemeltetési munkák
Üzemeltetés:
- Az ereszcsatornák, a tető és a szűrő tisztaságának átjár-
hatóságának fenntartása 
- A szűrő eltömődésének ellenőrzése és esetleg annak 
nyomás alatti vízzel való öblítése 
- Az elszivárogtatási rendszer, ún. vészhelyzeti túlfolyó 
tisztítása 
- A tartály töltési szintjének ellenőrzése 
- Téli időszak előtt a tartály leürítése, a tartályban tárolt esővíz 
megfagyásának elkerülése céljából

Telepítés:
A gyártó által előírt, vízelvezető árok szélei-
től számított minimális védőtávolság:
- Telek határvonalától: 3m
- Úttesttől: 3m
- Parkolótól: 3m 
- Épülettől: 3m
- Gáz- , és vízvezetéktől: 1,5m
- Villanyvezetéktől: 0,8m
- Távvezetéktől: 0,5m 
A tartály szennyvíztárolására is alkalmas, szakhatósági engedélyhez kötött. Ezzel kapcsolatosan keresse az illetékes 
szakhatóságokat. Szakhatósági engedély nélkül , szennyvíztárolásra  a tartály telepítése tilos.


