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ACO mélyépítés

Új szabvány Magyarországon 
az MSZ EN 1433.

Az Európai Unió területén már csak a szab-
ványnak (MSZ EN 1433) megfelelô illetve
érvényes CE jelöléssel ellátott felszíni víz-
elvezetô folyókák értékesíthetôek.

Az ACO közterületi folyókarendszerei
megfelelnek az MSZ EN 1433 szabvány-
nak ezért jogosult az EN 1433 és a CE
jelölések együttes használatára.

Az új MSZ EN 1433 szabvány

20 európai szabványalkotó szervezet szövet-
séget hozott létre „Europäischen Komitees
für Normung” (CEN) néven azzal a céllal,
hogy egységesített és általános érvényûvé
tett szabványrendszert hozzon létre.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
2003 év során megkezdte az EU-ban
2002-ben bevezetett, 2004-ben módosí-
tott (EN 1433:2002 /AC:2004) szabvány
honosítását a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-
KvVM egy. rendelet alapján.

A szabvány kiterjed a jármû- és gyalogos-
forgalmú területek vízelvezetôire, azok
osztályba sorolására, tervezési és vizsgá-
lati követelményeire, a jelölés és a megfe-
lelôség értékelésére.

Mit jelent a CE-jelölés?

A szabványt alkotó országok elfogadták,
hogy a szabvány bizonyos követelményeit
mint minimum feltételt minden körülmé-

nyek között be kell tartani; ez a forgalom-
ba hozhatóság és a CE jel használatának
feltétele.

A minimum követelményeket a szabvány
ZA függeléke részletezi. Egy terméken a
CE jelölés azt jelenti, hogy az adott termék
tejesíti azt a minimum követelményt,
amely alapján az EU belsõ piacán kereske-
delmi forgalomba kerülhet, ott „használ-
ható”. A CE tehát egy alapkövetelményrôl
tanúskodik, amelynek egy folyóka meg kell,
hogy feleljen, de a CE jel nem minôségi

tanúsítvány.

A CE tehát nem jelent szabványos ter-
méket. Azt, hogy egy folyóka szabványos
csak akkor mondhatjuk ki, ha a szabvány
minden követelményét teljesíti. A fentiek
alapján minden szabványos folyóka auto-
matikusan rendelkezik a CE jelöléssel is.

A tervezôknek és a kiírást készítôknek vi-
szont fontos, hogy ha a szabvány, és a
technika legaktuálisabb állapota szerint
szeretnének eljárni, akkor az MSZ EN
1433 szerinti kiírást kell készíteniük.
Ennek a minôségi követelménynek csak a
„CE + MSZ EN 1433” együttes jelölése fe-
lel meg.

A szabvány alapvetõ újdonságai

Az MSZ EN 1433 szabvány központi köve-
telménye a vízzáróság (7.5.1. fejezet).
Ezzel a környezetvédelem magasabb szintû
érzékenységének is megfelel.

Vízzáróság

Minden folyókának biztosítania kell, a víz-
záró beépítés lehetôségét. Ez érvényes a
csatlakozási pontokra és a folyóka teljes
(vízelvezetésben részt vevô) felületére.
A próba során (a szabvány 9.3.6. pontja
szerint) a folyókát „a konstrukció nedvesí-
tett felületének” felsô határáig vízzel kell
feltölteni, végeit lezárni. A próbadarabnak
30 percig (+/- 30 másodperc) vízzárónak
kell maradnia. 

Az ACO Multiline® az abszolút vízzáró
polimerbeton anyagból készül. Az ACO
szabadalmaztatott vízzáró hornya (SF) biz-
tosítja a szabványhoz hû megoldást a
csomópontok tömítésére. Összehasonlítva
a Multiline® V keresztmetszetû folyókates-
tet az eddig ismert folyókatestekkel már
látható a különbözô konstrukciók nedvesí-
tett felületeinek az eltérô nagysága. 
A Multiline® elônye, hogy a fém perem és
a folyóka test közötti különösen jó kapcso-
lat teszi a rendszert egészen a perem
tetejéig vízzáróvá. Ez a megoldás meg-
gyôzô biztonságot nyújt szélsôséges víz-
mennyiségek esetén is.

Osztályba sorolás

1. csoport: A15 a gyalogos forgalmú zóna,
2. csoport: B125 gyalogos zóna, de alkal-
manként kis sebességgel személygépkocsi
is használhatja, 3. csoport: C250 nagy-
üzemi parkolók illetve útpadka szûk kör-
nyezete, 4. csoport: D400, E600: normál
közúti terhelésre, rakodó rámpákhoz.
Az F900-as terhelés különösen nagy igény-
bevétel esetére alkalmazható. Az ACO fo-
lyókaprogramja kínál terméket a szabvány
valamennyi terhelési osztályára.
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Betonminõség

A szabvány többféle követelményt nevez
meg az alkalmazott alapanyaggal szem-
ben. Például ellenálló képességet idôjárás
változással szemben (vízfelvétel, fa-
gyás/olvadás ciklus). A polimerbeton mint
alapanyag alacsony (gyakorlatilag 0%)
vízfelvétele miatt külön jelölés nélkül meg-
felel a követelményeknek.

Beton alapanyag esetében az idôjárás álló-
ság, valamint a hó/jég olvasztáshoz hasz-
nált só hatásainak mérséklése érdekében
a szabvány elõírja a „+R” minôsítést és
jelölést, mely egyedüli garanciája lehet a
megfelelô élettartamnak.

Nedvesített keresztmetszet

A szabvány (3.4. pontja) elôírja a folyóka
azon szelvényének megadását (belsô szé-
lesség x magasság) melyre  a gyártó a víz-
záróságot biztosítani tudja. Az ACO közte-
rületi folyókarendszerei ezt a szigorú kö-
vetelményt egészen a folyókaperem felsô
széléig teljesítik.

Beépítés

A szabvány a gyártótól megköveteli, hogy
adja meg a beépítéshez szükséges alap
és/vagy ágyazat méreteit, anyag minôségét
beépítési utasításban. Az ACO cég minden
felhasználási esetre, terhelési osztályra és
burkolat típusra készített beépítési utasí-

tást, amely mind nyomtatott (lásd késôbb),
mind internetrôl (www.aco.hu) letölthetô
elektronikus formában elérhetô.

Rács kialakítása

A szabvány pontosan rögzíti milyen anyag-
ból (6.2. pont) készülhet folyókarács. 
Azt is, hogy milyen formájú (3.5. pont) és
mekkora rés mérete lehet és hogy fekhet
fel a folyókatestre (3.10. pont). Többek
közt még arról is rendelkezik, hogy ter-
helési osztálytól függôen hány ponton kell
rögzíteni, milyen erôvel lehessen azt
kiemelni. Ha a rács megfelel a szabvány
elôírásainak a szabvány számát fel kell tün-
tetni rajta a terhelési osztály jelölésével
együtt. A rács csak része a szabványos
folyóka rendszernek, ezért a folyókának,
annak beépítésének és a rács
rögzítésének is meg kell felelnie a rácson
feltüntetett jelölésnek.

Felszínnel találkozó felületek, élek

A folyókák biztonságos, hosszú élettar-
tamú használatához a rácsot a burkolattól
él vagy perem választja el. Ezt közvetlenül
terhelheti a rajta áthaladó közúti forgalom.
Ennek anyagáról a szabvány éppúgy ren-
delkezik, mint a vastagságáról, a rács felé
ki-maradó hézagról. Az ACO eddig is biz-
tosította a fém peremes folyókák kínála-
tát. A Multiline® folyókarendszer azonban
már akár A15-ös terhelési osztálytól tudja
biztosítani a minimum 4 mm-es vastagságú
élvédelmet horganyzott acél vagy
öntöttvas de akár rozsdamentes acéllal ho-
lott a szabvány azt csak C250-es terhelés-
tôl ajánlja.

Tűréshatárok

A holland KIWA intézet szûk tûréshatár ér-
tékeit emelte európai normává az EN
1433 szabvány. Szabályozza a folyókák
hossz, szélesség és magasság értékeinek
eltéréseit. Az ACO számára már korábban
is minta volt a KIWA intézet tolerancia
rendszere – melyre most a többi gyártó-
nak is át kell állnia.

Minõsítés

Az MSZ EN 1433 szabvány csupán az
alapanyag típuspróbájára írja elô külsô
vizsgáló cég bevonását, az ACO viszont
vállalta az összes vizsgálat független akkre-
ditált vizsgáló intézet általi folyamatos el-
végzését, a megfelelôség folyamatos
ellenôrzését.

Az ACO DRAIN® Multiline® rendszere az EU szabványnak tökéletesen megfelel, sôt egyes területeken a szabvány követelményeit is
felülmúlja. Az ACO eddig is abba az irányba haladt amerre az új szabvány csak most irányítja a gyártókat. Ezért dolgozunk mi saját
minôségi elôírásainkat követve, melyek mind az EN, mind az ISO szabványokon túlmutatnak, s melynek mentén a Multiline® koncep-
ciót folyamatosan továbbfejlesztjük.
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Vonalmenti vagy pontszerűVonalmenti vagy pontszerű

Mind tervezôi, mind kivitelezôi oldalról
gyakran merül fel a kérdés, hogy egy
felület vízelvezetését pontszerû, vagy
vonalmenti vízelvezetô rendszerrel
érdemes-e megoldani. Természetesen

nem elegendô csak a vízelvezetô elemek
árait összehasonlítani, hiszen rengeteg
egyéb feladat áll még a kivitelezô elôtt,
aki be akarja építeni. A két rendszer
között a különbséget a kivitelezés

idôszükséglete, költségvonzatai, valamint
az üzemeltetô költségeivel együtt lehet
elemezni.

Pontszerű vízelvezetés:

• mély feltárás
• nehéz homogén tömörítést kialakítani
• rejtett vezetékrendszer
• „trükkös” lejtés kialakítás
• több munka, hosszabb munkaidô
• több pocsolya, több áradás

Vonalmenti vízelvezetés:

• Kevesebb földmunka
• Kevesebb csômunka
• Egyszerû lejtéskialakítás
• Nagyobb lejtett felületek
• Idô és költség megtakarítás
• Kevesebb pocsolya, kevesebb áradás
• Egyszerûbb tisztíthatóság

A fenti összehasonlításból nyilvánvalóvá
válik, hogy tervezôi, kivitelezôi és
beruházói szempontból is a vonalmenti
vízelvezetés szolgálja legmegfelelôbben a
vízelvezetés irányába támasztott
igényeinket. 

A lejtésirányok korrekt kialakítása
egyértelmûen a legsarkalatosabb pontja
minden vízelvezetô rendszernek, tehát
minél kevesebb lejtésirányt igyekszünk
kialakítani, annál jobban mûködô
vízelvezetô rendszert kapunk. Költség

oldalról megvizsgálva pedig az derül ki,
hogy a teljes munkarend összegzése után
jelentôs idô és költség takarítható meg
vonalmenti vízelvezetô rendszer alka-
lmazása esetén.

drain_jovo folyokai_2009  1/28/09  10:19 AM  Page 4



Polimerbeton

5

ACO mélyépítés

Polimerbeton

A polimerbeton esetében nem cement a
kötôanyag, hanem mûgyanta. Ennek
köszönhetôen olyan anyagot kapunk,

melyben a beton és mûanyag összes
elônyös tulajdonsága megmutatkozik, úgy
hogy egy sokkal erôsebb, hosszabb élet-

tartamú anyagot kapunk mint a beton,
mely ráadásul sokkal könnyebb is a
betonnál.

A polimerbeton nyomószilárdsági mutató-
ja jelentôsen jobb, mint a betonból készült
termékeké.

A polimerbeton hajlító szilárdsága több,
mint kétszerese a betonból készült ter-
mékekhez viszonyítva.

A polimerbeton termékek gyakorlatilag
nem vesznek fel vizet, így 100%-ban fagy-
mentes termékek. A betonból készült ter-
mékek kiemelten fagyveszélyesek.
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KÉTRÉSZES:

• Különálló test és rács
• Könnyû tisztítani és üzemeltetni
• Széles rácsválaszték

EGYRÉSZES:

• Integrált egyrészes egység
• Megszûnik a rács elvesztése illetve 

károsodása
• Jelentôsen magasabb stabilitás

RÉS:

• A diszkrét rés csökkenti a vizuális 
behatást

• Él kialakítások a környezethez illeszked-
nek

• Építészeti szempontból attraktív megje-
lenés

ACO mélyépítés

Folyóka típusok

6
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Polimerbeton folyókarendszer F900 terhelési osztályra öntöttvas élvédelemmel és ráccsal, 
PowerLock rácsrögzítéssel

PowerDrain folyókák

75 és 125 mm belsô szélességben
gyártjuk (V75P és V125P típusnéven kerül
forgalomba). Gyakori szempont a
beruházók részérôl, hogy a lehetô
legkeskenyebb rácsfelület jelenjen meg a
felszínen, ugyanakkor megfelelôen erôs és
kiváló vízelvezetô képességekkel ren-
delkezzen a folyóka, kellôen költség-
hatékony módon. Ezen követelményeknek
felel meg tökéletesen az ACO PowerDrain
típusú folyóka család. A „V” kereszt-
szelvénynek köszönhetôen van lehetôség
arra, hogy kisebb szélességi mérettel old-
junk, meg akár nagyobb vízelvezetési
kapacitást. 2009-ben terveink között szere-
pel további keskeny szelvényû folyókák
gyártása is, mint például, 175, 275 és 375
mm szélességben. A „V” keresztszelvényû
folyókában jelentôsen gyorsabb vízáramlási
sebesség alakul ki, mint a klasszikus „U”
szelvényûekben, és ez garantálja a nagy
felületek megfelelô víztelenítését, valamint
a hordalék leülepedésére nincs mód, tehát
üzemeltetôi szempontból kevesebb
tisztítást igényel.

A folyókatestre a rácsok speciális
(félméterenként 4 ponton) az ún.
PowerLock rácsrögzítéssel csatlakoznak.
Ez garancia arra, hogy a rácsok az intenzív
igénybevétel hatására sem fordulhatnak ki
a folyókatestbôl. (Célszerszámmal emel-
hetô ki a rács a folyókatestbôl, tehát a
rosszindulatú rácskiemelés sem oldható
meg egyszerûen – vandálbiztos.)
A folyókatest és a rács között egy speciális
kemény mûanyagból készült felfekvô felület
került elhelyezésre, mely zajmentessé teszi
a folyókát, illetve a nagy terhelés hatására
nem az öntöttvas rács – rácskeret
károsodik, hanem a speciális cserélhetô
felfekvô felület.

A nehéz terhelésre (F900) kifejlesztett folyókák többi tagja az SK termékcsalád, mely 100, 150, 200, 300

mm szélességi méretben kerül forgalomba.
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MultiDrain folyókák

Az ACO DRAIN MultiDrain rendszer
kialakítása olyan elképzelésen alapul, mely
minden piaci szereplô – tervezô, keres-
kedô, kivitelezô, és megrendelô – számá-
ra is elônyöket kínál.

Piaci szereplôk visszajelzéseibôl meggyô-
zôdéssel állíthatjuk, hogy fejlesztési kon-
cepciónkkal helyes úton haladunk.

Az ACO Magyarország új termékei, egy
már kiforrott mûszaki megoldással jelennek
meg az építôipari piacon. Az ACO folyóka
családjai – köztük a MultiDrain is – a
legjobb minôséget jelentik a vonalmenti
vízelvezetés terén a tervezéstôl a
kivitelezésig. A piacvezetô anyacég tapasz-
talataival már az új folyókageneráció piaci
bevezetése óta sikerült elérnünk azt, amit a
fejlôdésnek tulajdonképpen szolgálnia kell,
a mindenki számára elônyösebb helyzet
megteremtését.

ACO DRAIN MultiDrain, megfelel a DIN EN 1433 szabvány elõírásainak az A 15 - E 600 terhelési osztályokban

Öt terhelési osztály, hat névleges méret, háromféle anyag és egy innovatív koncepció
– igazán kézenfekvô elônyök:

Multi – Többféle szélességû folyóka 
(V100-V500) és rács

Multi – Többféle élvédelem 
(Rozsdamentes acél, horganyzott 
acél, öntöttvas)

Multi – Többféle felhasználási területre 
A - D (E) terhelési kategóriában

Multi – Többféle lehetôség egyfajta 
vonalmenti vízelvezetô rendszerrel
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A rendszer elemei

Nagy választék minden terhelési
osztályban és névleges méretben 

5 terhelési osztály:
A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, a DIN
EN 1433 szabvány szerint. 

6 névleges méret:
100, 150, 200, 300, 400 és 500 mm. 

3 anyag:
öntöttvas, acél és rozsdamentes acél élvé-
delem. 

1 fejlesztési cél:
univerzális folyókatest. 

Rácsok minden célra

Az ACO DRAIN Multiline rendszermegoldás
különbözô rácsok áttekinthetô programjá-
val rendelkezik, amelyek az esztétikával, a
funkcionalitással és a terheléssel szemben
támasztott csaknem minden építészeti
követelménynek megfelelnek. A rácsok a
folyókatesttôl függetlenül kombinálhatók
és minden terhelési osztályhoz rendelke-
zésre állnak az A 15 és az E 600 osztály
között.

Drainlock – a csavarmentes
rögzítések új generációja 

Egy másik fejlesztés a Multiline koncepción
belül a Drainlock rögzítési rendszer. A Quick-
lock és a Powerlock után az ACO ezzel a
fejlesztéssel harmadszor is úttörô szerepet
vállalt. A cél a dinamikus terhelés, a munka-
védelem és a környezetvédelem fokozott
követelményeinek eleget tenni anélkül, hogy
ez korlátozná a funkcionalitást. 

ACO mélyépítés
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MultiDrain folyókák
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XtraDrain folyókák

A 6,5 mm széles kompozit él megfelelô
védelmet biztosít C 250 terhelésig

A 2 mm-es hg. acélból hajlított élvédelem
megfelelô védelmet biztosít D 400 ter-
helésig

3 pontos zárás

Pozitív-negatív klip részlet

Tömítôhorony marad a vízzáró tömítô
anyag részére

A csatlakozó pontok nem akadályozzák a
vízáramlást

• Xtra könnyû mozgatni és beépíteni
• Xtra széles rácsválaszték – teljesen 

kompatibilis a MultiDrain Drainlock 
rácsaival

• Xtra választék élvédelembôl (hg. acél, 
kompozit)

• Xtra széles választék kiegészítôkbôl

drain_jovo folyokai_2009  1/28/09  10:19 AM  Page 10



ACO mélyépítés

11

XtraDrain folyókák

Az egyetlen műanyag folyóka, melyen a T – csatlakozás a folyóka végén alakítható ki!

T – L - Kereszt csatlakozás:

• T – csatlakozás lehetséges minden 1
méteres folyókával

• Könnyen kiüthet› kalapáccsal
• Nincs szükség különálló sarokelemre

Félméteres vágási vonal:

• Minden folyóka vágható 500 mm-nél
• Folyóka csatlakozási pontok

megmaradnak
• Nincs szükség félméteres folyókára

Függ›leges kivezetés:

• Minden folyókatestben elkészített
• Egyszerû kiütni
• Lehetôség DN 110 és DN 160 

csatlakoztatásához

Akna elem szennyfogóval:

• 450 mm magas akna elem
• Kivágható csatlakozások több bekötési 

variációt biztosítanak
• 360 fokban elforgatható, magasságilag

állítható
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ACO DRAIN Monoblock: forradalmian új rendszer környezetbarát polimerbetonból

Az ACO DRAIN Monoblock rendszer széles termékskálával rendelkezik:

Elõnyei:

• egybeöntött konstrukció
– biztonságos rendszer

• ellenáll fagynak, sónak, vegyszereknek
– hosszú élettartam

• kiváló hidraulikai tulajdonságok
– jó vízelvezetés

• esztétikus megoldás

– Külön elemtípusok A15-F900 teherbírási
osztályokban

– 100, 200 illetve 300 mm-es névleges
méretû folyókatestek

– Az ellenôrzô elemek és bekötôaknák rá-
csozata üvegszálerôsítésû mûanyagból
vagy öntöttvasból készül

ACO mélyépítés
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ACO DRAIN Monoblock
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ACO mélyépítés
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ACO DRAIN Monoblock

ACO DRAIN Monoblock
PD 200 C

• antracitszürke / natúr szín
• A15 – C250 teherbírási osztály
• 200 mm névleges szélesség

ACO DRAIN Monoblock
RD 100 D

• antracitszürke / natúr szín
• D400 teherbírási osztály
• 100 mm névleges szélesség

ACO DRAIN Monoblock
RD 200 D

• antracitszürke / natúr szín
• D400 teherbírási osztály
• 200 mm névleges szélesség

ACO DRAIN Monoblock
RD 300

• natúr szín
• F900 teherbírási osztály
• 300 mm névleges szélesség
• 2 m-es elemhossz

ACO DRAIN Monoblock
PD 100 C

• antracitszürke szín
• A15 – C250 teherbírási osztály
• 100 mm névleges szélesség
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ACO Kerbdrain:

Egy új elem a kültéri vízelvezetô rendszerek
közt, mely egyesíti magában a szegélykô és
a folyóka elônyeit.

A termék sokoldalúsága lehetôvé teszi a
hatékony víztelenítést olyan helyeken is,
ahol a költségek ezt nem tennék lehetôvé.

A jármûvek, gyalogosok és a felszín alatti
közmûvek zavarása minimális.

Kialakítása egyszerû, sokféle városi és kül-
területi helyen alkalmazható a normál útpá-
lyákon kívül is.

ACO mélyépítés
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ACO DRAIN Kerbdrain
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• Kompakt méret, hasonló szélességû, mint
a szegélykô, minimálisan zavarja a meglé-
vô közmûveket és burkolatokat.

• Kis súlyú, könnyû mozgatni és beépíteni.
• Egyszerû csatlakozás a meglévô vízelve-

zetéshez.
• Gyorsabb beépítés, mint a hagyományos,

két komponensû rendszereknél.

Az ACO Kerbdrain rendszer alkalmazható
buszöblök,  út-, és járdaszegélyek, körforgal-
mak kialakításakor, ahol a hatékony vízte-
lenítés alapkövetelmény. Speciális elemek
lehetôvé teszik az akadálymentes szegély-
kialakítást, a vízelvezetési képesség meg-
tartása mellett.

A szegélykõbe épített folyóka elõnyei

ACO mélyépítés
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ACO DRAIN Kerbdrain
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ACO mélyépítés
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ACO TUNNEL

ACO TUNNEL résfolyóka alagutak speciális résfolyóka terméke

Tisztítóakna, résfolyóka és szegélykô

A rendszer, mint a képen is látható, tartalmaz bûzzáró egy-egység aknát öntöttvas fedlappal. Jobb oldalon látható a résfolyóka, míg
a bal oldalon a szegélykô elem.

Aknafedlapok: Öntöttvas vagy polimerbeton választási lehetôség
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ACO mélyépítés
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SR 100 és 150 résfolyóka

Amikor építészeti szempontból a
vízelvezetést úgy kell megoldani, hogy ne
lehessen látni a folyóka rácsait, egyetlen
megoldás kínálkozik – RÉSFOLYÓKA.

A burkolt felszín alatt elhelyezett folyóka
garantált biztonsággal vezeti el a vizet
miközben a vízelvezetô rendszer láthatat-
lan marad.

Tisztító akna elemeken keresztül a rend-
szer tisztíthatósága biztonságosan
megoldható.

2 különbözô folyóka anyag

• Kompozit (PP) XtraDrain
• Polimerbeton MultiDrain

2 különbözô réskeret

• Horganyzott acél
• Rozsdamentes acél (V2A)

2 különbözô kialakítás

• Központos rés
• Excentrikus rés

2 különbözô folyóka szélesség

• 100 mm
• 150 mm
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ACO mélyépítés
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Célok:

• Nagy vízgyûjtô területek gyors víztelenítése.
• Folyamatos és egyenletes vízelvezetés,

raktározás.
• Minden teherbírási osztályra alkalmas

vízelvezetô rendszer.
• Környezetbarát technológia.
• Könnyû szerelhetôség és karbantartás.
• Hosszú élettartam.

Tulajdonságok:

• Kemény polietilén test, magas vegyszerállóság, kis tömeg.
• Nagy átfolyási keresztmetszet.
• Qmax kifolyásszabályozó: ellenôrzött és egyenletes kifolyási

mennyiség, átmeneti víztárolási képesség.
• A15-F900 teherbírási osztályban alkalmazható.
• 30, vagy 48 mm-es horganyzott acél befolyórés.
• Könnyen szerelhetô elemek, rugalmas tömítés.
• Aszfalt-, térkô- és betonburkolattal is összeépíthetô.
• A befolyórés alatti speciális íves kialakítás miatt burkolat

teherhordó rétege folyamatos szerkezetet alkot, amely na-
gyobb teherbírási igény (D400-F900) esetén megerôsíthetô
a folyókatesten is átengedett vasalással.

Az ACO Qmax rendszer

ACO DRAIN Qmax

drain_jovo folyokai_2009  1/28/09  10:20 AM  Page 18



A rendszer elemei:

• Folyókatest, hossza 2,00 m.
• Folyókatest, oldalirányú befolyónyílással,

hossza 1,00 m.
• Univerzális be-, és kifolyó csatlakozó test.
• Flexibilis csatlakozók.
• Univerzális homloklap.
• Kifolyás szabályozó elem.

Speciális kifolyásszabályozó és víztároló funkció

A vízszint a folyókában emel-
kedik: ahogy az esô in-
tenzitása nô. A kifolyás eléri
a maximális mértéket, anél-
kül, hogy a víz telítené az
átfolyó keresztmetszetet.

A befolyás megkezdôdik:
a folyóka kezd megtelni, a ki-
folyás megkezdôdik a kifo-
lyásszabályzón át.

Az esô elállt: a szabályozott
kifolyás folytatódik, a vízszint
a folyókában csökken.

Száraz körülmények: 
nincs be-, és kifolyás.

ACO DRAIN Qmax

ACO mélyépítés

19

drain_jovo folyokai_2009  1/28/09  10:20 AM  Page 19



Lakossági folyókák

Udvari összefolyók 

Lábtörlô rendszerek

Gyeprácsok

Professzionális folyókák

Sport folyóka- és szegélyrendszer

Szivárgó és szikkasztó rendszerek

Hídösszefolyók

Aknafedlapok és víznyelôk

Faveremrácsok

ACO mélyépítés termékkínálat

ACO Magyarország 
Építõelemeket Forgalmazó Bt.

1106 Budapest
Jászberényi út 38-72.
Tel.: +(36-1)-260-9882
Fax: +(36-1)-260-7052
E-mail: acohu@aco.hu
Honlap: www.aco.hu
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