
Wavin Q-Bic Termékismertető

Intelligens megoldások     Esővízelvezetés

esővíz szikkasztó  
és tározó rendszer



A természet megajándékozott bennünket az esővel.  
Mi pedig visszaadjuk a természetnek.

a professzionális esővíz-gazdálkodás 

jelentősége folyamatosan növekszik. 

egyre több vizet vezetnek a tetőkről 

és zárt felületekről a csatornarendsze-

rekbe, így az már nem szivárog be a 

környező talajba. az éghajlatváltozás, 

valamint a tartós és környezetbarát 

gazdálkodás szükségessége hozzá-

járul ahhoz, hogy új megoldásokat és 

innovatív koncepciókat kell kifejleszteni. 

ebben az összefüggésben a Wavin 

vezető vállalatként pozícionálta magát 

az esővíz-hasznosítás valamennyi  

kérdésében.

a Wavin megoldásai biztosítják, hogy  

az esővizet újból visszavezessék  

a természetes körforgásba. azok  

a műszaki megoldások, amelyeket a 

Wavin e terület számára kidolgozott,  

az esővíz felfogásától a csőrendsze-

reken, a tároláson és a szikkasztáson 

keresztül egészen az esővíz-koncep-

cióknak a korszerű fűtési technológiák-

ba való integrálásáig terjednek. 

az a cél, hogy a talajvízszint a beépítés 

előtti szinten maradjon. ehhez a Wavin 

számos szakértő javaslatával meg-

egyezően az esővíz-felhasználás  

és a decentralizált esővíz-szikkasztás 

egy kombinációját alkalmazza. 

A vevők sokrétű igényei alapján  

és sokéves tapasztalataink segítsé-

gével a korszerű esővízrendszerek 

központi elemeként új, jövőbe  

mutató modult fejlesztettünk ki,  

a Wavin Q-Bic-ot.  

Intelligens kialakítása lehetővé teszi 

eltérő méretű tározó- és szikkasztó-

rendszerek építését, amelyeket külö-

nösen egyszerű megvizsgálni és 

megtisztítani.  

Az integrált aknával együtt pedig 

minden korábbinál könnyebb az 

alkalmazkodás a mindenkori építési 

adottságokhoz. 
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Az esővíz elszikkasztása és tározása 

a Wavin esővíz-gazdálkodási megoldá-

sai három változatot tesznek lehetővé: 

az elszikkasztást, a tározást és a kettő 

kombinációját. Ha az esővizet a földbe 

kívánják elszikkasztani, akkor a kubatú-

rát geotextíliával veszik körül. így nem 

kerülhetnek be szennyezőanyagok, és 

az esővíz fokozatosan beszivárog a 

talajba, ahogy ez a természet rendje is. 

egyébként ez a leggyakoribb változat.  

a második lehetőség a felfogott esővíz 

tározásából áll. ez akkor szükséges, 

ha a talajviszonyok, illetőleg az egyéb 

műszaki keretfeltételek (talajvízszint, 

a csatornák túlterheltsége stb.) nem 

teszik lehetővé az esővíz talajba való 

beszivárgását. ebben az esetben a 

kubatúrát vízhatlan fóliával veszik körül, 

amely a beömlő esővizet tárolja, így az 

szabályozva kerül a csatornarendszerbe. 

Függetlenül, hogy Ön melyik megoldás 

mellett dönt, a csatornarendszer terhe-

lése csökken, és akár kisebb névleges 

átmérőjű csatornák is megfelelők. 
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Integrált 
akna

Vizsgálható

Könnyen tisztítható
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Rugalmas és moduláris: a Wavin Q-Bic

a Wavin Q-Bic egy innovatív tározó blokk, 

amely a felhasználó számára a kubatúrák 

építése során különösen rugalmas megol-

dásokat tesz lehetővé, minden lehetséges 

méretben. a beépítési módtól függően 

a rendszermodul a legkülönbözőbb 

feladatokra alkalmas: lehet akna, csatla-

kozó-, ellenőrző-, vizsgáló-, tisztító- vagy 

egyszerűen csak tárolómodul. Helyzete 

meghatározza a funkcióját. 

ezzel a figyelemreméltó modullal most már 

a nagy rendszerek is egyszerűen hozzá-

férhetők kamerák és tisztítóberendezések 

számára. ez konkrétan azt jelenti, hogy 

nem szükségesek további aknák. ezenkí-

vül 600 mm átmérőig a kubatúra minden 

pontján egyszerűen létesíthetők csatlako-

zások és bemenetek. 

az integrált aknához egészen egysze-

rűen a kereskedelemben kapható Wavin 

tegra aknafalcsövek segítségével lehet 

hozzáférni. a soft glide rendszer pedig 

igen jelentősen megkönnyíti a karbantartó 

csapat számára a vizsgálókamerákkal és 

a tisztítóberendezésekkel való munkát. az 

500 mm átmérő feletti csatornák eseté-

ben csaknem akadálytalan a rálátás és 

a hozzáférés a szikkasztórendszerhez. 

különösen jól figyelhető meg a geotextiília-

borítás, vagyis azok a helyek, amelyeken 

a kubatúra érintkezik a talajjal. Minden 

tárolóblokkhoz két nagyátmérőjű csator-

naszegmens tartozik, amelyek belül össze 

vannak nyitva egymással. ezenkívül a felső 

oldalon egy erre szolgáló helyen nyílás 

nyitható, például az aknához való hozzá-

férés létrehozása céljából. 

a Wavin Q-Bic és a különböző tartozé-

kok PP kopolimerből (virgin, azaz  

100 %-ban új áru) készülnek, olyan 

anyagból, amely rendkívüli szilárdságáról, 

ütésállóságáról és tartósságáról ismert. 

Összességében a Wavin Q-Bic az esővíz-

gazdálkodás új szakaszának  

kezdetét jelenti. Új termékekkel és  

jobb műszaki megoldásokkal.  

ahogy ez a Wavintól megszokott. 
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Wavin Q-Bic alapmodul

Kúp alakú adapter / Soft glide rendszer
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 Közvetlen hozzáférés, vizsgálható és könnyen tisztítható
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Műszaki adatok

bordázott aknafalcső 
Wavin Tegra 600 vagy Wavin X-Stream DN 500

65 kPa függőleges teherbírás

kerek falszerkezet a kivágáshoz

DN 160/315 csatlakozócsonk, 
DN 400, DN 500 csatlakozócsonkok

40 kPa vízszintes teherbírás

aknaadapter

Méretek: H 600 x sz 1.200 x Ma 600 mm

Bruttó térfogat: 432 l 

tározó kapacitás: > 95 % (410 l)
terhelés/ közlekedési terhelés nélkül: min. 0,3 m
minimális személygépkocsi-terhelés: min. 0,5 m
földtakarás *: sLW 30: min. 0,7 m
  sLW 45: min. 0,9 m
  sLW 60: min. 1,2 m

rétegek száma: legfeljebb 10

Beépítési mélység: 10 m-ig

Csatlakozások: dn 160, dn 315, dn 400, dn 500
Felszereltség/ tisztító- / ellenőrző akna integrálva,
Jellemzők: optimalizált kamerázhatósági 
 és tisztítási lehetőség 
  (>500 mm, soft glide rendszer)

* a számítások különböző terheléseket és talaj típusokat feltételeztek.  
saját tervezésükkel kapcsolatban kérjük lépjenek kapcsolatba velünk.

járható
személygépkocsi

tehergépkocsi 
sLW 30 tehergépkocsi 

sLW 60
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Semmi sem lehetetlen

a nagy átmérőjű alagútrendszeren (dn 500) keresztül 
a kamerával és a tisztítóberendezésekkel a kubatúra 
csaknem valamennyi pontjához el lehet jutni.

a Wavin Q-Bic többfunkciós, könnyen és rugal-
masan alkalmazható. intelligens modul, amely 
helyzettől és tartozékoktól függően nagyszámú 
funkciót képes ellátni. egyetlen más tározóblokk 
sem sokoldalúbb.

Egy modul elegendő

Minden ellenőrzés alatt 

Szabad út

a Wavin Q-Bic-kal komplett rendszerek 
létesíthetők minden elképzelhető dimenzióban. 
Csatlakozások 500 mm átmérőig lehetségesek.

egy aknaadapter segítségével bárhol létesíthető 
bemenet az ellenőrző- és a tisztítómunkákhoz. 
a soft glide adapter megkönnyíti az eszközök 
bevitelét.

Wavin Q-Bic. Egyszerűen zseniális.



Termék Műszaki jellemzők Cikkszám

Wavin Q-Bic
PP tározóblokk,
tárolási tényező > 95%

Méretek:
Mé: 600 x sz: 1200 x Ma 600 mm

QBiC010

Bruttó térfogat:
432 liter

Áttekintés a rendszerről

Termék Műszaki jellemzők Cikkszám

Q-Bic könnyű fedlap
a kubatúra külső végén lévő vízszintes 
nyílások lezárásához

Méretek:
528 x 528 x 76 mm

terhelhetőség:
35 kPa

QBiC024

Q-Bic nehéz fedlap
a kubatúra felső végén lévő függőleges 
nyílások lezárásához

Méretek:
528 x 528 x 85 mm

terhelhetőség:
70 kPa

QBiC025

Termék Műszaki jellemzők Cikkszám

Q-Bic csatlakozócsonk
átmérő: dn 160 / 315 mm, beleértve  
a geotextília-gallért

dn 160 / 315 QBiC022

dn 400 QBiC030

dn 500 QBiC031

Termék Műszaki jellemzők Cikkszám

Q-Bic aknaadapter
aknakbemenet létesítéséhez, 600 mm 
átmérőjű bordázott aknafalcsővel

Méretek:
Ø 650 mm x 392 mm

QBiC023

Q-Bic kúpos adapter
az akna- és csatornapozícióban lévő 
blokkok között (soft glide-rendszer)

Méretek:
528 x 528 x 120 mm

QBiC026

Termék Műszaki jellemzők Cikkszám

Q-Bic vízszintes csatlakoztató elem
blokkok egy szinten belüli  
összekapcsolásához

Méretek:
47 x 40 mm

QBiC020

Q-Bic függőleges csatlakoztató elem
blokkok két szint közötti  
összekapcsolásához

Méretek:
37 x 90 mm

QBiC021
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Projektek és referenciák 

Olimpiai Stadion, Berlin

Food Express, Ercsi Gateway Irodaház, Budapest Lidl Áruház, Vecsés

Ferihegy I., Budapest Aréna Pláza, Budapest Sissy lakópark, Budapest



a Wavin  Q-Bic-kal létesítsen decentralizált 

bármilyen méretű záportározót. az esővizet 

szabályozva és időbeli késleltetéssel ve-

zesse a csatornába, vagy szivárogtassa el 

a felszín közelében. 

vizsgálja meg a Wavin  Q-Bic minőségi 

standardjait. egyebek között már a GreG 

e.v. minőségügyi szervezet szigorú irá-

nyelvei alapján tervezték és jelentették be 

vizsgálatra.

A Wavin ezáltal az egyik első olyan 

szállító lesz, amely a termékeit ebben 

a szegmensben a „Vízrendszerek” 

RAL minőségi jellel szállítja”. 

a Wavin minőséget és biztonságot jelent 

profiktól profik számára. akár belföldön, 

akár külföldön, a vevők az egész világról 

együttműködnek velünk. így például a mi 

megoldásainkat találja az alábbi projek-

tekben: 

volkswagen aG, Braunschweig,
BMW csoport, regensburg,
Frankfurti erdei stadion,
olympiastadion, Berlin,
Billa senic re We csoport (szlovákia),
kaufl, Pozsony (szlovákia),
tivoli stadion, innsbruck (ausztria),
Wankdorf stadion, Bern (svájc),
Birminghami repülőtér (nagy-Britannia),
dream Park, szöul (dél-korea) stb.

Magyarország:

sissy lakópark, Budapest
ady endre általános iskola, Gyál
Food express csarnok, ercsi
Ferihegy i., Budapest
Gateway irodaház, Budapest
Habitat lakópark, Budapest
LidL áruházak – vecsés, Budapest
aréna Pláza, Budapest
népliget Center, Budapest
reviczky Liget lakópark, Budapest
apartman ház – Gödöllő
alfa-ex raktárcsarnok, Budapest 

Felülről lefelé: Dethleffs lakókocsik, Isny;  
Wankdorf Stadion, Bern; Olimpiai Stadion, Berlin;  
Parkolóház, Bottrop; Volkswagen, Braunschweig.
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Szolgáltatások

 helyszíni műszaki tanácsadás

 adott beépítéshez történő hidraulikai
 és strukturális méretezés a Wavin által
 fejlesztett szoftver segítségével

 Cad – tervezés

 oktatások

 Q-Bic rendszert az erre jogosult Wavin 
 Marketing & technology (sterlab)
 részleg fejlesztette és vizsgálta

 Wavinorm 312 – műszaki feltételrendszer

 éMe engedély

kÖki Bevásárló központ, Budapest 
zaragoza Lakópark, Budapest 
LidL Logisztikai központ, szigetszentmiklós 
radeco csarnok, szigetszentmiklós
GHiBLi Logisztikai központ, Csepel 
Baumax áruház, Csepel
kompozitor csarnok, vecsés 
Penny Market, Gyál 
toszkán villapark, Budapest 
Honfoglalás lakópark, Budapest 



Regenwasser ableiten, speichern und versickern. Wir haben die LösungenWavin / ELWA Q-Bic. Ein Baustein genügtWavin Q-Bic Termékismertető

a Wavin folyamatos termékfejlesztési programot mûködtet, ezért fenntartja a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül  
módosítsa vagy kiegészítse a termékspecifikációit. a jelen kiadványban szereplô összes információt jóhiszemûleg  
és abban a meggyôzôdésben közöljük, hogy azok a nyomdába adás idôpontjában pontosak. Mindazonáltal semmiféle 
felelôsséget nem vállalunk az esetleges hibákért, hiányokért vagy hibás feltételezésekért. a felhasználóknak meg kell 
gyôzôdniük arról, hogy a termékek megfelelôek az elôirányzott célra és alkalmazási területre. 

Wavin Hungary Kft. 
2072 zsámbék 
Új gyártelep, Pf. 44.

tel.: 06-23-566-000 
Fax: 06-23-566-001

email: wavin@wavin.hu

www.wavin.hu

a Wavin-megoldások mindig is iránymutatók voltak  

az esővíz hasznosításában.  

így például a Wavin Q-Bic új tárolóblokkok,  

amelyek olyan intelligens módon kombinálhatók 

egymással, hogy egy szikkasztó rendszer minden 

pontja jelentős ráfordítás nélkül vizsgálható  

és tisztítható.  

olvassa el itt, hogy ez az intelligens  

modul még mi mindenre képes... 


