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Studnia ch�onna Igloo

Dane techniczne

Obj�to��: 900 l, wymiary: szeroko�� 1537 mm, wysoko�� 

814 mm. Materia�: wytrzyma�y PE, 2 po��czenia wlotowe 

i z��czka DN 100, ci��ar ok. 30 kg

Uwaga: W celu zapobie�enia przedostawaniu si� 

zanieczyszcze! do systemu rozs�czaj�cego, przed systemem 

standardowym zawsze nale�y instalowa� filtr. Je�li przelew ze 

zbiornika pod��czony jest do studni ch�onnych, dodatkowy filtr 

nie jest konieczny.

Dobór: Wymagan� ilo�� studni oblicza si� na podstawie po-

wierzchni zlewni, przepuszczalno�ci gruntu i szacowanego po-

ziomu opadów. W poni�szej tabeli przedstawiono przybli�one 

wskazania wg DIN 1986 i ATV-A138. Na Pa!stwa pro�b�, 

z przyjemno�ci� wyliczymy dok�adn� ilo�� studni.

Studnia ch�onna Igloo 900 litrów � System standardowy

Rura wywiewna DN 100

� Zako!czenie odpowietrzenia

Kod produktu RWVS0003 

Wyposa!enie do standardowej studni ch�onnej Igloo 

Zalety systemu standardowego
� Niedrogie rozwi�zanie dla wszystkich wielko�ci zbiorników

�  Wysoka zdolno�� zatrzymania 900 l wody w jednej studni 

ch�onnej Igloo, zast�puje ok. 4 ton �wiru.

� Kompaktowa konstrukcja, nie zajmuje zbyt du�o miejsca

�  Wysoka zdolno�� rozs�czania przez dno i �ciany boczne

� Mo�liwo�� rozbudowy i modernizacji wed�ug potrzeb

� Mo�liwo�� najazdu ci��arówk� (klasa obci��enia SLW 30)

� Brak konieczno�ci stosowania geow�ókniny

Filtr do studni ch�onnej Igloo (p. 28 - 29)

� Filtr Maxi (maksymalnie do 350 m2 powierzchni zlewni)

� Filtr Maxi Plus (maksymalnie do 500 m2 powierzchni zlewni)

� Filtr Maximus (maksymalnie do 1500 m2 powierzchni zlewni) 

System standardowy Kod produktu

Studnia ch�onna Igloo 900 l RWVS0900

Pakiet 1800 l (2 x 900 l): RWVS1800

Pakiet 2700 l (3 x 900 l): RWVS2700

Pakiet 3600 l (4 x 900 l) RWVS3600

Pakiet 4500 l (5 x 900 l) RWVS4500

Rozwi�zanie specjalne stosowane w przypadku przepe�nienia zbiornika w systemach gromadzenia deszczówki. Studnia ch�onna 

Igloo przejmuje nadmiar wody odp�ywaj�cy ze zbiornika podziemnego.

1 Standardowa studnia

 ch�onna Igloo
2 Filtr Maxi Plus
3 Rura wywiewna DN 100
4 Po��czenie DN 100 

(dostarczane na placu budowy)

1

1
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4

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2

przepuszczalno"# w m/s 100 m2 200 m2 300 m2

1 · 10-3 Piasek 
gruboziarnisty

Liczba studni
ch�onnych Igloo

1 2 3

1 · 10-4 Piasek �redni 
/ drobny 

Liczba studni
ch�onnych Igloo

2 4 6

1 · 10-5 Piasek 
gliniasty

Liczba studni
ch�onnych Igloo

3 6 8

1 · 10-6 Glina 
piaszczysta

Liczba studni
ch�onnych Igloo

4 7 10

Studnia ch�onna Igloo zast$puje ok. 4 ton !wiru
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Studnia ch�onna Igloo

Studnia ch�onna Igloo 900 litrów � System Profi

Dane techniczne i dobór wielko�ci studni ch�onnej Igloo str. 32

Uwaga:

Zalecamy stosowanie filtra ziemnego. Je�li przelew ze zbiorni-

ka pod��czony jest do studni ch�onnych, dodatkowy filtr nie jest 

konieczny.

1

2

5

6

Zalety systemu Profi
�  Mo�liwo�� inspekcji i czyszczenia dzi�ki rurze rewizyjnej 

zainstalowanej w pierwszej studni ch�onnej Igloo 

�  Pokrywa rury rewizyjnej umo�liwia �atw� kontrol� poziomu 

nape�nienia i dzia�ania systemu

�  Jedyny na rynku system studni ch�onnych z opcj�  doda-

nia kolejnych studni ch�onnych i z mo�liwo�ci� wzrokowej 

kontroli (sygnalizowanie ewentualnych zatorów w systemie).

Wersja z mo�liwo�ci� najazdu ci��arówk� (klasa obci��enia 

SLW 30) patrz str. 24 lub instrukcja monta�u.

Bezpiecze%stwo przede wszystkim: Wiele uk�adów rozs�czaj�cych obci��onych jest ryzykiem zatorów mog�cych powodowa� 

wysokie szkody wyrz�dzone przez wod�. Problem wielu systemów polega na tym, �e brak w nich mo�liwo�ci dost�pu w celu kontro-

li, inspekcji i czyszczenia. System studni ch�onnych Profi wprowadza tutaj nowe standardy.

Studnia ch�onna Igloo System Profi Kod produktu

Studnia ch�onna Igloo 900 l � 

wersja umo!liwiaj&ca ruch pieszy
wraz z przed�u�eniem rury wznosz�cej VS 60, 

Ø 600 mm, pokrywa rury wznosz�cej TopCover 

RWVS0901

Studnia ch�onna Igloo 900 l 

umo!liwiaj&ca ruch ko�owy samochodów

osobowych
obejmuje zestaw umo�liwiaj�cy ruch ko�owy 

(stalowa pokrywa, rura wznosz�ca BS 60 wersja 

ci��ka, pier�cie! dystansowy)

RWVS0902

Studnia ch�onna Igloo 900 l (rozszerzenie) RWVS0900

Rura zanurzeniowa dla dodatkowego Igloo RWVS0002

Wska'nik poziomu WIMPI RWZT0009

Rozwi&zanie instalacji dla du!ego uk�adu rozs&czaj&cego:

Obejmuje jedn� studni� ch�onn� Igloo wraz z przed�u�eniem 

rury wznosz�cej i 15 dodatkowych studni igloo.

Studnia ch�onna Igloo - system Profi

Zawsze obejmuje on jedn� studni� ch�onn� Igloo z rur� wznosz�c� 

przeznaczon� do rewizji, serwisowania i czyszczenia; obejmu-

je tak�e dowoln� liczb� dodatkowych studni ch�onnych Igloo. 

Cz�stki zanieczyszcze! pojawiaj� si� jedynie w studni ch�onnej 

Igloo wyposa�onej w rur� rewizyjn�, poprzez któr� mo�na 

przeprowadzi� czyszczenie. Dzi�ki zastosowaniu rury zanu-

rzeniowej, opadaj�cy na dno osad oraz zawieszone cz�stki 

zanieczyszcze! nie mog� przedosta� si� do pozosta�ych stud-

ni Igloo. Co wi�cej, system Profi jest jedynym systemem studni 

ch�onnych z dodatkowym urz�dzeniem kontroli poziomu (WIMPI). 

Ewentualny zator uk�adu sygnalizowany jest tym, i� nawet po kró-

tkim i ma�o intensywnym deszczu flaga pozostaje w górze.

1 Rura wznosz�ca o wysoko�ci 600 mm (mo�na j� skraca�)
2 Pokrywa rury wznosz�cej TopCover

4 Wska"nik poziomu (WIMPI)

5 Rura DN (dostarczana na placu budowy)

6 Rura zanurzeniowa

4

4

System Profi 

wprowadza nowe standardy 

bezpiecze%stwa*


