
kertépítés víztisztítás sportmélyépítés

DRAINFIX®CleAN
Felszíni vízelvezetés és tisztítás  
egyetlen rendszerben!
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DRAINFIX®CleAN
Csapadékvíz tisztítása szűrőtöltetes folyóka rendszerrel.
egy rendszer a hatékony és környezetbarát víztisztításért.

mindenkinek kötelessége, hogy megakadályozza a szennyezett víz elfolyását , éppen ezért a felszínről összegyűjtött 

vízmennyiséget tisztítva kell  belevezetni a természetes vizekbe. 

A DRAINFIX®CleAN egy Nmé-vel (Nemzeti műszaki értékelés) rendelkező szűrőtöltetes folyókarendszer, mely magában 

foglalja a csapadék összegyűjtését, tárolását, tisztítását, majd a már tiszta víz elvezetését is.

Ökológiai szempontból a csapadékvizet 
ugyanott kell elvezetni, ahol összegyűj
tötték.

 A csapadékvíz nagy mértékben hozzájárul a talajvíz 

 mennyiségéhez.

 Az épített és mesterséges területek megakadályozzák  

 a víz természetes körforgását.

 A lezúduló csapadékvíz mennyisége évről-évre jelentősen  

 nő, és túlterheli a csatornahálózatot.

 ezért környezeti és gazdasági okokból a csapadékvizet 

 lehetőség szerint azonnal el kell vezetni.

A csapadékvíz tartalmazhat olyan 
szennyeződéseket, melyeknek nem szabad, 
hogy a talajba jussanak.

 A csapadékvizet a helyszíntől függően meg kell tisztítani,  

 mielőtt a talajba szivárog.

 ennek egyik módszere lehet a káros anyagok kiszűrése.

ásványi anyagok,  
pl.: homok- és 
agyagrészecskék

Nincs veszélyes hatása a 
környezetre, de jelentősen 
befolyásolja a csapadékvíz-
kezelés hatékonyságát.Organikus összetevők, 

pl.: levelek, virágpor, fű

Nehéz fémek 
(réz, cink, ólom)  
pl.: A közúti forgalomban, 
járművek kopó  
alkatrészeiből 

A szennyezés mértékének 
kevesebb, mint 1%-át adják, 
de rendkívül károsak az 
egészségre, bizonyos esetek-
ben akár rákkeltőek  
is lehetnek. 

Ezért szükséges a 
kiszűrésük, hogy a víz ne 
ilyen szennyeződésekkel 
kerüljön a talajba.

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 
pl.: motorokból származó 
égés folyamatok mellék-
termékei

Olaj és benzin  
származékok,  
pl.: Járművekből lecsöpögő 
cseppekből

A szennyeződések és szennyező anyagok 
összetétele az csapadékvíz csatornákban

Réz

Ólom

Cink

Olajok
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A DRAINFIX®CleAN előnyei

DRAINFIX®CleAN összehasonlítása  
a leválasztó berendezésekkel, gyűjtőtartályokkal

Minden egy rendszerben 

A felszíni víz hatékony 
tisztítása

+ víz összegyűjtés
+ tárolási kapacitás
+ tisztítás
+ tisztított víz elvezetés

tPH

folyékony fázis

tPH

oldott, szórt 
állapotban

tPH

szilárd anyagok

tsC > 63 µm

durva frakció

tsC < 63 µm 

finom frakció

Nehézfémek 

szilárd anyagok

Nehézfémek 

oldott  
állapotban

Leválasztók | Gyűjtőtartályok ++ 0 + + 0 0 0

DRAINFIX®CleAN
szűrőtöltetes folyóka rendszer 

0 
(normál működés 

esetén) 

++ 
(olajfolt/ havária 

esetén) 

0 ++ ++ ++ ++ ++

Használható:
helyi előírások és jogszabályok 
betartásával

autómosók, 
benzinkutak, 

olajfoltok

fémfeldolgozó 
üzemek, 

autómosók

utak, parkolók,  
ipari területek

++  = teljes mértékben alkalmas
+  = korlátozottan alkalmas
0  = nem alkalmas

tpH  = olaj- és benzin származékok 
tsC  = szilárd anyag összetétel

Kezelés
szennyezés



4
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A DRAINFIX®CleAN előnyei  
az Ön számára

Alacsony súlya biztosítja  
a könnyű kezelhetőséget 

 sokkal könnyebb, mint a betonfolyóka
 könnyű kezelhetőség a raktározás és beépítés során
 költséghatékony szállítás

= Költséghatékonyság

Magas stabilitás

 ellenáll a nehéz forgalmi terhelésnek
 ellenáll a hőmérsékletingadozásnak
 stabil és törhetetlen folyóka rendszer

= Biztonság

Neves fejlesztő partnerek

 A rendszer fejlesztése elismert intézetek felügyelete mellett  
 és közreműködésével történik
  Bioplan:  a környezetbarát és költséghatékony  
   vízelvezető rendszerek szakértője
  kIt:  kalrsruhe-i technikai Intézet
  AiF:   a kis- és középvállalkozások támogatója

 számos országban hitelesített rendszer

= Biztonság

Rendkívül hosszú  
karbantartásmentes időszak

 első karbantartás 10 év után (helyi adottságoktól függően)
 Csak a szűrőtöltet cseréje szükséges

= költséghatékonyság, biztonság
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Magas stabilitás

 ellenáll a nehéz forgalmi terhelésnek
 ellenáll a hőmérsékletingadozásnak
 stabil és törhetetlen folyóka rendszer

= Biztonság

Rugalmas rendszer

 Variálható és személyre szabható igények
 A tisztított víz elvezethető:

 - szikkasztás, szivárgó rendszeren keresztül
 - élővízbe történő bevezetés
 - csatorna hálózatba történő bevezetés

 egyedi megoldások

= Költséghatékonyság

A DRAINFIX®CleAN  

rendszer minden tervezési  

és egyéb hiva talos  

előíráshoz is illeszthető

Magas tárolási kapacitás

 Biztonságos tárolás heves esőzések során is

= Biztonság

Kiváló tisztítási hatékonyság 
 A-60/2018 Nmé (Nemzeti műszaki értékelés)   

referenciaszámmal rendelkező szűrőtöltetes folyóka 
rendszer

 Hatékony tisztítás/szűrés: 
  szilárd anyagok 99,5%
  kőolaj származékok 99,9%
  Cink 99,8%
  réz 99,8%

 megfelel a jogszabályi követelményeknek 
 A tisztítási hatékonyság heves esőzés során sem csökken

= Biztonság
utána

előtte

Nagyobb használható felület
 minden egy rendszerben: 

- összegyűjtés
- tárolás
- tisztítás
- elvezetés

 más tisztítási megoldásokhoz képest hatékonyabb 
 területhasználat 

 Helytakarékos megoldás

= Költséghatékonyság / Rugalmasság

olvassa be telefonjával ezt a 
Qr-kódot, hogy megtekinthesse 
a DRAINFIX®CleAN 
rendszerről szóló videó filmet.
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DRAINFIX®CleAN
Csapadékvíz tisztítása szűrőtöltetes folyóka rendszerrel.
egy rendszer a hatékony és környezetbarát víztisztításért.

3

2

1

4

4  szivárgó cső

 szivárgó cső erős polyetilénből
 100 mm átmérő
 Geotextíliával bevont műanyagcső

3  CARBOtEC®60 szűrőtöltet

 Hosszú élettartamú, magas karbonát tartalom
 oldott nehézfémek és olajszármazékok megkötése
 Hauraton által kifejlesztett és szabadalmaztatott 

 termék

1  Folyókatest

 FASERFIX® vagy RECYFIX® folyókatest a 

hidraulikai és statikai méretezéseknek megfelelően 

kiválasztva.

2  Rács
 eN 1433 szerinti követelményeknek megfelelő
 Öntöttvas bordás rács vagy öntöttvas GUGI rács
 Akár ktl bevonatos lehetőség, amennyiben szükséges
 számos rács közül választhat (pl.: öntöttvas bordás,  

 GUGI, stb.) F900-as terhelési osztályig
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DRAINFIX®CleAN
Csapadékvíz tisztítása szűrőtöltetes folyóka rendszerrel.
egy rendszer a hatékony és környezetbarát víztisztításért.

Augsburg – DRAINFIX CleAN® rendszer 
tesztelése. Helyszíni vizsgálatokon  
alapuló termékfejlesztés.
A helyszínen történő vizsgálatok nagy előnye a 

laboratóriumi tesztekhez képest az, hogy például a kémiai- 

fizikai és a biológiai folyamatokat valós körülmények 

között (egész évben, különböző időjárási körülmények 

között) lehet mérni és kiértékelni. 

Az első DRAINFIX CleAN® rendszer 10 éve üzemel 

Augsburgban, a Derchinger utcában. Itt történik a 

rendszer folyamatos fejlesztése is.

 Derchinger utca: egy nagyon forgalmas autópálya 

lehajtó (kb. 4000 autó halad át rajta naponta)

 különböző szűrőanyag vastagságok mérése, valós 

körülmények mellett (az út tisztítása nélkül)

 egy olyan szűrőanyag kifejlesztése, ami évekig 

képes nagy mennyiségű szennyezőanyag 

megszűrésére

 A szűrőanyag évekig tartó folyamatos 

működéséhez szükséges terület meghatározása

 A szennyezőanyagok éveken át történő 

megszűréséhez szükséges tárolási térfogat 

meghatározása

 A nagy esőzéseknél szükséges biztonságos 

tartózkodási térfogat meghatározása 

tesztüzem Augsburgban

Benedikt lambert mérnök, mintavételezés közben.

Valós tesztelésen alapuló  

fejlesztés 2009 óta
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DRAINFIX®CleAN
Csapadékvíz tisztítása szűrőtöltetes folyóka rendszerrel.
egy rendszer a hatékony és környezetbarát víztisztításért.

élővízbe történő bevezetés

Csatorna hálózatba történő bevezetés

szikkasztás DRAINFIX twIN®  

rendszer segítségével

többféle lehetőség a tisztított víz elvezetésére.

Opciók:
 szikkasztás, szivárgó rendszeren keresztül

 élővízbe történő bevezetés

 csatorna hálózatba történő bevezetés



9

kertépítés víztisztítás sportmélyépítés

Referenciák a világból

Románia, Mamaia tengerpart – Futóhomok kiszűrése
9000 méter DRAINFIX® CleAN rendszer telepítése

A felszíni víz elvezetésére és tisztítására, közel 9000 méter DRAINFIX® CleAN rendszer került telepítésre 

románia egyik legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyén mamaia-ban. egy olyan rendszerre volt szükség, amelyik 

haté  konyan tisztít, garantálja az előírt elfolyó paramétereket, könnyen karbantartható és nem szükséges  

a szűrőtöltet cseréje minden egyes tisztítási alkalommal. ezenkívül a kompozit folyókatest magas fokú védelmet 

biztosít a korrózió ellen, miközben ellenáll a hőmérséklet különbségnek és a forgalom által okozott terhelésnek, 

továbbá a könnyű folyókatest egyszerű és kényelmes telepítést biztosít. 

mivel a projekt a tengerpart közelében valósult meg, így figyelembe kellett venni, hogy a szél jelentős mennyi-

ségű homokot szállít a DRAINFIX® CleAN rendszerbe. mivel a felszíni szűrés elve, a szűrőtöltet meghatáro-

zott át eresztő ké pességén alapul, a DRAINFIX® CleAN rendszer könnyen megbirkózik homok és üledékrétegek 

felhalmozásával. Ugyanakkor elegendő szűrőterületet biztosít a szilárd és szennyező anyagok megkötéséhez. 

így a homok alig befolyásolja a szűrőtöltet működését. Csak a folyókatesten belüli, tárolási kapacitás fenntartá-

sa érde kében szük sé ges alkalmanként a homok eltávolítása. ez azonban anélkül is lehetséges, hogy ki kelljen 

cserélni a szűrőtöltetet. ez biztosítja mamaia tengerparti sétányának a tartós és megbízható vízkezelését. 
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Új zéland, Auckland – Hulladékkezelő telep
Napjainkban az esővízgazdálkodás egyre több és több projektet érint szerte a világban, mint például az Auck-

land-i hulladékkezelőt. A projekt azért volt izgalmas kihívás, mert találni kellett egy olyan tisztítási rendszert, 

mely alkalmas volt az egész területről származó, főleg oldott és szilárd fém részecskéket (réz, ólom, cink) 

tartalmazó víz megtisztítására, a kibocsátási határértékek betartásával. A tisztított vizet a tengerbe vezetik.  

A DRAINFIX® CleAN rendszer kiváló tisztítási hatékonysággal és valamennyi -a vízminőségre vonatkozó- kibo-

csá tási határérték betartásával dolgozik.

Egyesült Királyság, Lancashire – Darwen és Blackburn sportközpont *
minden szabadtéri parkolóból származó víz nagy mennyiségű szennyező anyagot tartalmaz, melyek az autók olaj- vagy ben-

zinszivárgásából és az autók motorjainak égési folyamataiból származnak. ezért szükséges az ezen területekről származó 

felszíni víz kezelése, megtisztítása mielőtt visszajuttatnánk a természetbe. ezzel a problémával szembesültek a lancashire- 

ben található Darwen és Blackburn sportközpont aszfaltozott autóparkolójának (melynek mérete több, mint 400 m2) építése-

kor. Úgy döntöttek, hogy a vizet a DRAINFIX® CleAN rendszerrel tisztítják meg. A tisztított vizet közvetlenül egy patakba 

vezetik. 2011 óta működő DRAINFIX® CleAN rendszer, karbantartás nélkül is hatékonyan kezeli a területről származó vizet. 

* ez a projekt FASERFIX® beton folyókákból álló DRAINFIX® CleAN rendszer telepítésével valósult meg.
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svájc, Bázel – vízerőmű *
A számos természeti szépséggel rendelkező svájcban, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelem-

re. A bázeli rheinfeldenben található vízerőmű nagyszerű példa arra, hogyan lehet felhasználni a természe-

ti kincseket villamos energia létrehozására úgy, hogy közben a környezetet is védjék. ezért a felszíni vizeket  

(pl.: parkolóból) elvezetik és a DRAINFIX® CleAN rendszerrel kezelik.

Franciaország, saint Chamond – Ökonegyed *
st. Chamond-ban, a Novacieries településrész korábban ipari terület volt. Ahhoz, hogy ott egy környezetbarát 

rekreációs központot létre tudjanak hozni először is helyre kellett állítani a területet.

A helyet ezután úgy alakították át, hogy ott magánirodák és a város kisebb ipari cégeinek központjai kaphas-

sanak helyet.  A helyreállítás után a terület állandó személy- és tehergépjármű forgalomból származó szennye-

ződésektől való megóvása volt a cél, így a város úgy döntött, hogy DRAINFIX® CleAN folyókákat telepít ezen 

szennyeződések kezelésére.

Összesen 139 méter DRAINFIX® CleAN folyóka került beépítésre. A felújított területet Cécile Duflot miniszter 

(lakásügyi és tervezési miniszter) adta át hivatalosan.

.

* ez a projekt FASERFIX® beton folyókákból álló DRAINFIX® CleAN rendszer telepítésével valósult meg.
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Németország, Walldorf – Fenntartható koncepció csapadékvíz kezelésére *
egy új lakókerület építésekor a tervezők és a helyi tanács hosszú távú célokat követnek. A zöld felületek és terü-

letek, a parkok és az esővíz szivárgás is az ökológiai koncepció részét képezték. Az utak és a parkolók felszínén 

összegyűlő csapadékvizet kezelni kell, mielőtt az bejutna a talajvízbe a szivárgó rendszeren keresztül. ezért 

walldorf-ban egy teljesen új elvezető és tisztító rendszer kiépítése mellett döntöttek. A rendszert a HAUrAtoN 

által gyártott DRAINFIX® CleAN szűrőtöltetes folyókáiból építették ki. A tisztított víz egy szűrőhálós csőve-

zetéken keresztül a szivárgó árokba kerül, ahol elszivárog.

* ez a projekt FASERFIX® beton folyókákból álló DRAINFIX® CleAN rendszer telepítésével valósult meg.
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Németország, Ettlingen – irodaház *
2013- ban, 90 méter DRAINFIX® CleAN folyókát telepítettek a Németország-i ettlingen- ben, az Ipsen pharma és a Freyler 

cégek irodaépületei sétányainak és parkolóinak felszíni vízelvezetésére és kezelésére. mivel az iroda komplexum fenntart-

ható épü letként épült, így az elfolyó víz kezelésében és a természeti erőforrások védelmében magas környezetvédelmi és 

ökológiai előírásoknak kellett megfelelni. ezt oldották meg a DRAINFIX® CleAN rendszerrel, mely az összes követelményt  

tel jesíti, és egyetlen rendszerben látja el a csapadékvíz elvezetését, tárolását, kezelését és tisztítását. A tisztított vizet 

vissza for  gatják és a kinti zöld felületeket csepegtetik vele.

* ez a projekt FASERFIX® beton folyókákból álló DRAINFIX® CleAN rendszer telepítésével valósult meg.
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DRAINFIX®CleAN referenciák

•	 Aachen,	E-Lab	(RWTH	-	Aachen	University)	/	Németország

•	 Altrip,	„Blaue	Adria“	/	Németország	

•	 Bochum,	Glockengarten	/	Németország	

•	 Bad	Homburg,	Zeppelin	utca	/	Németország	

•	 Berlin,	Grünauer	utca		83-85	/	Németország	

•	 Beuerberg,	buszforduló	/	Németország

•	 Biblis,	Dietz	logisztikai	központ	/	Németország

•	 Burgau,	ROMA	Rolladensysteme	/	Németország	

•	 Bruckberg,	Efaflex	/	Németország	

•	 Dachau,	Intaurus	/	Németország	

•	 Darmstadt,	Marienhospital	/	Németország

•	 Darwen	&	Blackburn	Sportcentrum	/	Darwen	Vale	Középiskola	-	 
 Darwen / lancashire – Nagy Britannia

•	 Eching,	AUDI	/	Németország

•	 Erftstadt,	REWE	bevásárlóközpont	/	Németország	

•	 Eschbach,	Haulotte	/	Németország	

•	 Essingen,	Hornbach	logisztikai	központ	/	Németország	

•	 Ettlingen,		‚Square‘	iroda	komplexum/	Németország	

•	 Everswinkel,	Nebelung	raktár	/	Németország	

•	 Flörsheim-Dalsheim,	Mittelstandsbahnhof	‚vasútállomás‘	/	Németország	

•	 Frankfurt,	Gateway	Gardens	tűzoltóság	/	Németország	

•	 Freiburg,		Kertészeti	Egyetem	/	Németország	/	

•	 Freiburg,	NBG	Sternenhof	TG	Rampe	/	Németország	

•	 Freiburg,	Bugginger	utca	2	/	Németország	

•	 Freiburg,	Wentzinger	iskolák	/	Németország

•	 Gaggenau,	B462	út	/	Németország

•	 Gammertingen,	NB	EDEKA	+	NETTO	bevásárlóközpontok	/	Németország

•	 Geretsried,	Rudolf	Chemie	/	Németország	

•	 Gottenheim,	NETTO	bevásárlóközpont	/	Németország

•	 Grafenwörth	,	Leitschutz	/	Ausztria	

•	 Grevenbroich,	Kita	(óvoda)/	Németország	

•	 Gross	Gerau,	kórház	parkoló	/	Németország	

•	 Großrosseln-Nassweiler,	tűzoltóság	/	Németország

•	 Hamburg,	Elbquartier	Blankenese	/	Németország

•	 Hannover,	FMZ	pályaudvar	/	Németország

•	 Haunstetten,	Bakery	Rager	/	Németország	

•	 Heilbronn,	Schäfer	logisztika	/	Németország	

•	 Heitersheim,	NBG	IFANG	/	Németország	

•	 Heppenheim,	Jäger	elektromos	gyár	/	Németország	

•	 Hinterbrühl,	WHA	Gaadner	utca	/	Austria	

•	 Ihringen,	Krebsbach	város	fejlesztés	/	Németország	

•	 Ingelheim,	Saalmühle	/	Németország		
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•	 Innsbruck,	Mandelsberger	utca	/	Ausztria	

•	 Innsbruck,	Karl-Innerebner	utca	/	Ausztria	

•	 Kaufbeuren,	Innovapark	/	Németország	

•	 Königsbrunn,	Községháza	a	városháza	téren	/	Ausztria

•	 Lahnstein,	Tűzoltóság	/	Németország	

•	 Landau	a.d.	Isar	/	LAN	II	logisztikai	központ	/	Németország	

•	 Landeck,	Huber	Areal	/	Ausztria	

•	 Laxenburg,	Piactér	/	Ausztria	

•	 Lohne,	Polytec	Plastics	/	Németország	

•	 Lörrach,	Burger	King	parkoló	/	Németország

•	 Ludwigshafen,	FMZ	/	Németország

•	 Ludwigshafen,	Toyota	Stoltmann	/	Németország	

•	 Mainz,	Finther	Land	utca	/	Németország

•	 Mamaia,	tengerparti	sétány	/	Románia		

•	 Mittenwalde,	Göhler	logisztika	/	Németország			 	

•	 Munich,	Neue	Balan	408	/	Németország

•	 Munich,	VW	elosztó	központ	/	Németország		

•	 Neuenstadt,	Üzleti	fejlesztés	Förch	/	Németország

•	 Niederaichbach,	Logisztikai	központ	/	Németország

•	 Oberesslingen,	IH	bázis	/	Németország	

•	 Obertrum	am	See,	OMV	benzinkút	/	Ausztria

•	 Pikes	Point	szállítmányozási	állomás	/	Új	Zéland

•	 Poing,	SBF	elosztó	központ	/	Németország

•	 Erőmű	/	Svájc

•	 Rastatt,	Josef-Durler	iskola	/	Németország	

•	 Rheinfelden	/	Basel,	hőerőmű	/	Németország,	Svájc

•	 Saint	Chamond,	Pole	Industrial,	Franciaország

•	 Siegen,	Tűzoltóság	/	Németország

•	 Staufen,	Vasútállomás	/	Németország	

•	 Umkirch,	Barth	szállítmányozási	cég	/Németország	

•	 Unterschleißheim,	Penny	Market	bevásárlóközpont/	Németország

•	 Vienna,	Hbf	képzési	intézet	/	Ausztria	

•	 Vienna,	SPAR	bővítés	Esslinger	utca	/	Ausztria	

•	 Walldorf,	Új	építésű	épület	/	Németország	

•	 Walldorf,	Ökológiai	lakókörnyezet	/	Németország	

•	 Walldorf,	Új	építésű	ház	fejlesztés	és	szociális	központ	/	Németország

•	 Waldkirch,	Új	építésű	ház	fejlesztés	Buchholz	/	Németország

•	 Wiener	Neustadt,	Holzwurm	/	Ausztria	

•	 Wörgl,	Morandell	NB	raktár	/	Ausztria	

•	 Wörth	a.d.	Isar,	Kirchanger	EDEKA	bevásárlóközpont/	Németország

•	 Zwingenberg,	Bahnhof	utca	/	Németország
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