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ADATLAP
Zárt flexibilis tartály
A CSAPVÍZ EXPORTJA
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A zárt flexibilis tartályaink RCY Franciaországban, Louhans-i (71)
vállalatunkban készülnek és anyagösszetételük 100 % -ban
újrahasznosítható.
A zárt flexibilis tartály előnyei :
-

Sokkal gazdaságosabb, mint egy földalatti és merev tartály
A telepítés gyors és egyszerű
Mozgatható
Nincs párolgás, sem víztérfogat átalakulás
Nem igényel karbantartást
Építési munkálatok vagy építési engedély nem szükséges

Minden csapvíz tartályunkra 1 éves garancia érvényes

ERŐSSÉGÜNK A: BHD GROUP
A BHD group közel 40 éve fekteti az energiáját és szakértelmét kompozit
textil megoldások fejlesztésébe, melyek hozzájárulnak a lakosság és javaik
védelméhez és biztonságához az olyan nemzetközi piacokon, mint a textil
építészet, a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a polgári vagy katonai
védelmi, űrhajózás, sport / szabadidő, szabadtéri megoldások, a szellőzés, a
közlekedés és az ipar.
Főbb adatok :
-

300 alkalmazott a cég Franciaországban elhelyezkedő 20
leányvállalatánál
30 000 m² műhelycsarnok
7 millió négyzetméter elkészített technikai textília
52 millió forgalom.
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RCY ANYAG 930 ADB


RCY

Technikai textília 930, 1100 és 1300 elefántcsont zöld, zárt

flexibilis tartályra 1 - 600 m3.
A bevont anyag, mintegy keretként, nagy szakítószilárdságú fonalat tartalmaz és UV
álló kezelést kap.

 Alap szövet ….. ....................................... .….1100 dtex PES HT
 Súly .......................................................... …..930 g/m² EN ISO 2286.2
 Törési szilárdság CH(W)/TR(F) .............. …..400/360 daN/5cm EN ISO 1421

 Szakítószilárdság CH(W)/TR(F) ............. …..40/45 daN DIN53 363
 Tapadás .................................................... …..12 daN/5cm EN ISO 2411
 Fedés ………………………………...........

Mat

 Szín ………………………………………... Zöld
 Szélsőséges hőmérsékleti használat …...-30°C/+70°C

Nem minden termék kapcsolódik a zárt flexibilis tartályhoz. Kérjük,
forduljon hozzánk további információért.
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RCY ANYAG 1100 ADB
 Alap szövet ….. ....................................... .….1100 dtex PES HT
 Súly .......................................................... …..1100 g/m² EN ISO 2286.2
 Törési szilárdság CH(W)/TR(F) .............. …..400/360 daN/5cm EN ISO 1421

 Szakítószilárdság CH(W)/TR(F)….. .......

40/45 daN DIN53 363

 Tapadás .................................................... …..12 daN/5cm EN ISO 2411
 Fedés ………………………………........... . Mat
 Szín ………………………………………….Zöld
 Szélsőséges hőmérsékleti használat …..-30°C/+70°C

RCY ANYAG 1300 ADB

 Alap szövet….. ........................................ .….1100 dtex PES HT
 Súly .......................................................... …..1300 g/m² EN ISO 2286.2
 Törési szilárdság CH(W)/TR(F) .............. …..400/360 daN/5cm EN ISO 1421

 Szakítószilárdság CH(W)/TR(F)….. .......

40/45 daN DIN53 363

 Tapadás .................................................... …..12 daN/5cm EN ISO 2411
 Fedés ………………………………........... Mat
 Szín ………………………………………….Zöld
 Szélsőséges hőmérsékleti használat …...-30°C/+70°C
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TARTÁLY BESZERELÉSI TANÁCSOK
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Létre kell hozni laza talaj vagy homok segítségével egy sík, vízszintes és
dudormentes aljzatot.
Javasoljuk, hogy helyezzék a tartályt egy geo műanyagokkal borított homok
ágyra.
Ha a tartály PVC zsákban kerül forgalomba, ezt kibontás után szőnyegként
használhatják (csak nyitott tartályok esetében).
El kell helyezni a szelepet a végleges helyére, majd a mellékelt terv szerint
kell eljárni, soha nem húzza ki a szelepet vagy a sarkokat, végül ellenőrizze,
hogy a légtelenítő felülről töltődik.
2

TÖLTÉS ÉS ÜRÍTÉS

A töltés és ürítés a szelepen keresztül történik.
TÖLTÉS:
 A töltő csövet csatlakoztatni kell a tartályhoz egy Guillemin csatlakozóval
 Nyissa ki a szelepet, és kezdje el a töltést
 Folytatása a tartály töltését egy áramlásmérő szabályozásával vagy,
alternatív módon, a tartály magasságának "h" mérésével (lásd a kérdéses
tartály maximális töltési magasságát)
 Amikor a tartály fel van töltve, zárja el a szelepet.
Fontos: ez egy flexibilis tartály, mely nyomás alatt torzulhat. Tehát, a
maximális töltési szint elérésekor, elengedhetetlen elkülöníteni a tartályt
minden töltőerőtől a szelep zárásával. A tartály nem minden esetben kell,
hogy folyamatosan csatlakoztatva legyen a vízrendszerre.
A tartály egyes tartalmaktól függően van felszerelve (folyékony trágya,
hígtrágya, szénhidrogének....) sapka nélküli gáztalanító nyílással. Ilyen
esetben a légtelenítőt soha nem szabad zárni.

ÜRÍTÉS:
 Nem szükséges eltávolítani a sapkát a nyílásról.
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SPECIÁLIS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A felhasználó feladat, hogy biztosítsa a telepítés a hatósági szabványoknak
való megfelelését.
A felhasználó köteles kitölteni a tartályokat a membrán minőségének
megfelelő folyadékkal.
4

KARBANTARTÁS

Általában a tartályok nem igényelnek különösebb karbantartást, kivéve a
tisztítást és helyreállítást.
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TARTÁLY

FELSZERELÉSE

30 - 600 M3 tartályok


1 ellenőrzési csapóajtó Ø135mm



1 szelep DN 50 PPG gyors csatlakozóval



4 megerősített sarkok

VÁLASZTHATÓ PADLÓBORÍTÁS
Anyag 600 g/m²

GARANCIA
ÉS KIZÁRÓ ESETEK
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Az RCY 930/1100/1300 ADB víz flexibilis tartályunkra alapértelemben 1 éves garancia
érvényes, kivéve azokban az esetekben, ha:
1 – A telepítés nem megfelelő: az lejtős talajon történ. A lejtő nem elfogadható.
2 – Nincs összhangban a helyes használattal (az adatlapon meghatározottak szerint): pl. esővíz
helyett üzemanyag-tárolás, a termék koncentrációja magasabb a vártnál, …
3 – A tárolási hőmérsékletről: kizárt a garancia a 30 fok feletti hőmérsékletnél, kivéve a
megrendelő különleges kérését amit RCY-ben definiált.
4 – A kapacitásról: ha a töltés túllépi az engedélyezett mennyiséget.
5 – A szállításról: ha a tartály nem teljesen üres a járművön, vagy ha a tartály tartozékok
nyújtva lettek (pl. szelep, légtelenítő, sarok...).
6 – Az éghajlati behatások: egyenetlen elszíneződés, jégeső, árvíz, természeti katasztrófa, jég
(el kell kerülni, a tartály befagyását), hó (soha nem maradhat hó a tartályon), súlyos
légszennyezés. ha az anyag extrém hőmérsékletnek lett kitéve -30 °C vagy +65 °C ....
7 – Külső támadások: állatok, emberek, lövedékek (faágak, kőomlás...), gyep, vandalizmus...
Javasoljuk kerítés létrehozását és a tartály sarkainak megvédését az akadályba ütközésektől.
8 – A nem megfelelő karbantartás: 40 bar nyomás feletti tisztítás, oldószer vagy súrolószer
használata.
9 – A szennyvíz esetén: az alkohol koncentráció 4%-nál kevesebb kell, hogy legyen. Abban
az esetben ha, szét-és összeszerelés történik, ez a garancia nem fedezi azokat a károkat,
melyek: vízzáró problémát okoznak, vagy a padló, a falak és a tartályok lesúrlódását jelenti....
10 – A tartályon lévő terhelések: nem szabad terhelni a tartályt (vízzel, hóval, különböző
anyagokkal ...). Sohasem szabad letakarni.
11 - Merev cső föld felett kell közvetlenül nem csatlakoztatható a tartály berendezéseihez
(szelep, légtelenítő könyök, ...).
A tartály garancia akkor lép hatályba, ha elfogadásra került a fenti dokumentum, ráadásul e
dokumentum egy másolatát el kell küldeni postán az RCY-hez.
Reklamáció esetén, a kár felfedezését követő 5 napon belül ajánlott levél formájában kell a
kárt jelenteni. A későbbi nyilatkozatokat a garancia nem fogja figyelembe venni.
A panasz kézhezvételét követően, a Co RCY-nek joga van megvizsgálni az installációt, hogy
megállapítsa a kár okát és javaslatot tegyen a további intézkedésekre, annak érdekében, hogy
megakadályozzák a további károkat. Amennyiben az ellenőrzést megtagadják, vagy a
hozzáférést nem engedélyezik, a kérdéses problémára a garancia érvényét veszíti és a
panaszok kezelése kizárt.

