ACO Stormbrixx
Et modulopbygget regnvandssystem
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Regnvandshåndtering med ACO Stormbrixx
Denne brochure gennemgår alle aspekter i håndtering af regnvand.
Særlig fokus er på vores modulopbyggede kassette system Stormbrixx SD og HD.
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Om ACO
ACO er specialiseret i rådgivning om design,
projektering, installation og drift af
professionelle afvandingssystemer.
ACO Nordic A/S er et selvstændigt datterselskab i den tyske ACO Group, der blev
grundlagt i 1946 af Josef-Severin Ahlmann i
Rendsburg, Tyskland.
Koncernen har i dag ca. 4300 medarbejdere
i 40 lande og er global markedsleder inden
for vandafledning.

ACO Nordic har hovedsæde i Ringsted og
har været repræsenteret i Skandinavien i
over 25 år. Vi har siden etableringen i
Danmark i 1994 været en af de førende
leverandører af afvandingsløsninger til det
danske marked.
Vi er kendt for vores høje serviceniveau og
kombinerer rådgivning med vores
leverancer. Det kan være på områder som
hydraulik-beregninger, CAD- tegninger og
konsulent-bistand til arkitekter, ingeniører og
entreprenører.
ACO’s sortiment sælges gennem et bredt
udvalg af distributører og grossister.

ACO. The future
of drainage.
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collect:
Vand opsamles
	Linjedræn
	Brøndgods
	Broafløb
	Spin

Overvejelser om jordbunds
forhold, regnintensitet, hydraulisk ydeevne, belastningsklasse og visuelt udtryk er afgørende for korrekt valg af vandaflednings
løsning. Linjedræn og
punktafvanding kan anvendes individuelt eller i kombination for at sikre optimal
opsamling af overflade
vand.

clean:
Vand renses
	Sand/Slamfang
	Olieudskiller
	Benzinudskiller
	Fedtudskiller

For at beskytte miljøet mod
vand forurenet med olie og
benzin anvendes vores udskillere, som en naturlig
komponent i vandhåndteringen, der sikrer rensning fra
udsatte områder som
benzinstationer, vaskeområder og parkeringspladser
– og derfra kan renset vand
ledes sikkert videre i
kloaksystemet.

hold:
Vand tilbageholdes og
forsinkes
	Qmax
Stormbrixx
Højvandslukker

release:
Vand ledes væk

Ved indbygning af op
bevaringsvolumen udlignes
spidsbelastningerne i ekstremt nedbør, og vandet
kan føres kontrolleret videre
i systemet.
Linjedræn løsninger med
stor kapacitet og Stormbrixx kan anvendes til at
indbygge den ønskede op
bevaringskapacitet.

Hvor der er mulighed for at
udføre lokal nedsivning af
vand kan overfladevand føres tilbage til naturens vanlige vandcyklus og nedsætte
belastning af kloaksystem
og rensningsanlæg.
Vores Stormbrixx anvendes
til opbygning af skræddersyet nedsivningsanlæg, let,
sikkert og effektivt.

	Stormbrixx
	Græsarmering
	Swale

Surface water management
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Bæredygtigt
overfladevand er en vigtig
ressource for fremtiden.
Udfordringen

Regnvand - en sag, der vedrører os alle
De stigende regnmængder giver både
landskabsarkitekter, Byplanlæggere, arkitekter og boligejere store udfordringer.
Regnvand er både et værdifuldt og nødvendigt aktiv for flora, fauna og mennesker samtidig med, at for store mængder
kan være til stor skade.
De øgede arealer med ikke permabel
belægning (eks. fliser, asfalt, beton) er
med til at forværre situationen. Da regnvand ikke kan nedsive på områder med

belægning, øges presset på arealer uden
belægning.
Stigningen i kraftig regn, vil derfor medføre, at vi hyppigere vil opleve oversvømmelser.
Årsmiddelnedbøren i Danmark forventes,
iht. klimascenariet A1B fra FN´s klimapanel (IPCC) frem mod 2050, at forøges
med 7% ift. 2010.

Løsningen
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Regnvandshåndtering - fra start til slut
Alle produkter fra ACO bidrager til
ACOs systemkæde som kan hjælpe dig i
dit projekt. Systemkæden består af
produkter der kan:
Opsamle vand
Rense vand
Tilbageholdele vand
Udlede vand kontrolleret

ACO Stormbrixx er en central del i denne
forsyningskæden.
Det modulopbyggede regnvandskassettesystem kan have 2 funktioner:

Som faskine for lokal nedsivning, ved
indpakning i fiberdug
Tilbageholdelse og forsinkelse af
regnvand, ved indpakning i tæt membran
Hvor det er mulighed for, at udføre lokal
nedsivning af vand kan overfladevand føres
tilbage til naturens vanlige vandcyklus.
Herved nedsætte belastningen af kloaksystem og rensningsanlæg.

Overblik –
Find den Stormbrixx som passer til dit behov

Dæklag

NEW

Installationsdybde

Stormbrixx SD
Ved personbil og udrykningskøretøjer

Installations kategori
Frostfri dybde (DIN 1054)
uden påvirkning af grundvand:

8

Arealer uden trafiklast
Arealer for personbil parkering
Adgangsveje uden regelmæssig
overkørsel af tungere køretøjer

Uden trafikbelastning
Lag

1

800

2

800

3

Ved personbil belastning

Instillations
Instillations
Dæklag
Dæklag
dybde
dybde
minimal maximal
maximal
minimal maximal
maximal
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
2000

2914

800*

2000

2914

2000

3828

800*

2000

3828

Kontakt ACO for dimensionering og rådgivning
*Vær opmærksom på nødvendig vejopbygning

H = 914mm
(2 grundelementer =
1 lag)
Service
Kontakt ACO for dimensionering og
rådgivning på tlf. 57 66 65 00.

Dæklag

Stormbrixx HD
Ved tung trafik

Installations kategori
Frostfri dybde (DIN 1054)
uden påvirkning af grundvand:
 Installations kategori
Arealer uden trafiklast
Arealer for personbil parkering
Adgangsveje med regelmæssig
overkørsel af tungere køretøjer
Arealer med regelmæssig
overkørsel af tungere køretøjer
Under køreveje; efter særlig
installationsberegning

Installationsdybde

Ved personbil belastning
Lag

Instillations
Dæklag
dybde
minimal maximal
maximal
[mm]
[mm]
[mm]

Ved tung trafik

minimal
[mm]

maximal
[mm]

Instillations
dybde
maximal
[mm]

Dæklag

1

800*

3400

4010

1000

3400

4010

2

800*

3400

4620

1000

3400

4620

3

800*

3400

5230

1000

3400

5230

4

Kontakt ACO for dimensionering og rådgivning
*Vær opmærksom på nødvendig vejopbygning

H = 610 mm
(2 basic elements =
1 layer)
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Nedsivning- / tilbageholdelses system

NEW

ACO Stormbrixx SD
Standard duty

d
ol

mindh
Ru

Egenskaber
 Højde for 1 lag:
914mm
 Grundelementer pr m3:
3
 Rumindhold pr grundelement: 319L
 Rumindhold:
97%
 min dæklag:
0,8 meter
 max dæklag:
2,0 meter
 Testet af MFPA Leipzig
Vist eksempel: 10m3 = 10000L / 319L = 32 grundelementer
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Stormbrixx fordele
Stormbrixx er fremstillet af PP med
en høj andel af genbrugsmateriale.

Grundelementer kan nemt
halveres ved gennemsavning

Grundelementerne
samles til en boks
med et tydeligt hørbart
klik.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

ACO Stormbrixx HD
Heavy duty

Egenskaber
Højde for 1 lag:
Grundelementer pr. m3:
Rumindhold pr. grundelement:
Rumindhold:
min. dæklag:
max. dæklag:
DiBt certificeret op til 3 lag
Vist eksempel: 10m3 = 10.000L

Individuelle muligheder for
tilslutninger til adgang for
rensning og inspektion.

610mm
4,5
209L
95%
1,0 meter
3,4 meter
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/ 209L = 48 grundelementer

Opmagasinerings koefficienten er
på 95 %. Selv søjlerne fyldes med
regnvand.

Sidevægge som udvendig
afgrænsning monteres nemt
med et klik.

Takket være den
åbne struktur i ACO Stormbrixx
kan kontrolkamera og
rensningsapparater uhindret
føres gennem.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Praktisk

stabelbar
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2 paller med ACO Stormbrixx grundelementer.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Stormbrixx fordel 1

Optimeret logistik og enkel håndtering
Både grundelementerne, sidevæggene og afdækningerne på
regnvandskassettesystemet ACO Stormbrixx kan stables optimalt for transport. Grundelementerne passer lige nøjagtigt ind i
hinanden og mindsker væsentligt det volumen, der skal transporteres, samt transportomkostningerne og CO2-udledningen i forhold til gængse systemer.
Optimal stabling reducerer transportomkostningerne.
Med ACO Stormbrixx kan der transporteres mange
kassetteenheder på ét køretøj:
 Stormbrixx SD: 347m2 opbevaringsvolumen
 Stormbrixx HD: 309m2 opbevaringsvolumen
Ved brug af andre systemer, ville det være nødvendigt med op til
fire køretøjer

Optimeret
transport
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ACO Stormbrixx reducerer ikke blot transportomkostningerne, men også behovet for plads
på lager og byggeplads.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Stormbrixx fordel 2

Stabilitet og styrke ved udlægning
i forbandt
ACO Stormbrixx er et modulopbygget regnvandskassettesystem
af kunststof, som på den ene side anvendes som en forsinkelse
til regnvand og på den anden side som nedsivning af regnvand.
 Stormbrixx SD: 1200 x 600 x 457 mm
 Stormbrixx HD: 1205 x 602 x 305 mm
Basis for systemet er grundelementer, som ved hjælp af et
intelligent samlesystem udlægges i forbandt og dermed danner
den strukturelle styrke i hele systemet. På grund af systemets
åbenhed er det også muligt at foretage en ubegrænset
inspektion og vedligeholdelse af hele systemet.
Stabelfunktionen af grundelementerne reducerer
transportudgifterne og dermed CO2- forbruget i forhold til
gængse systemer. Således mindskes pladsbehovet på lageret
og på byggepladsen med mere end halvdelen.
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2 grundelementer er her vist
monteret i forbandt

Styrke
modstandsdygtighed

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Grundelementer samles med et tydeligt hørbart klik.

Ved montering af grundelementer i forbandt, sikres en meget
stabil konstruktion.

Modular

Sammensætning og udformning af Stormbrixx er individuel,
og kan sammensættes efter behov
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Nedsivning- / tilbageholdelses system

Stormbrixx fordel 3

Service og inspektion
i alle retninger
Den intelligente arkitektur for elementerne i ACO Stormbrixx kræver kun en udvendig afgrænsning af hele systemet med sidevægge, som let kan monteres, og dermed kan det samlede afvandingssystem inspiceres og spules.
Rendeagtige mellemrum gør det lettere at føre inspektionskameraet eller spulehovedet. Nem og permanent adgang til systemet
sikres ved montering af rense- og inspektionselementer og opføringsrør, afsluttet med karm og dæksel.
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Inspektionskameraet kan ganske let føres
ind i regnvandskassettesystemet via
adgangsskakterne.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Hurtig
Tilgængelig
Den åbne struktur giver let
adgang for inspektion og spuling.
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Inspektions kamera.

Spuling.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Nedsivning af regnvand –
effektiv nydannelse af grundvand

Nydannelse af grundvand er et af de
centrale emner indenfor
regnvandsregulering. Med udviklingen af
regnvandskassettesystemet Stormbrixx,
tilbyder ACO et koncept som giver en
økologisk værdifuld og effektiv løsning,
både ved afvanding af nybygningsprojekter,
såvel som ved renovering.

Ved nedsivningen samles det opståede
regnvand i første omgang i regnvandskassettesystemet, og derefter udledes det
gradvist til det omkringliggende areal. Den
tilgrænsede jord skal være nedsivningsegnet, og må ikke indeholde opdæmmende
jordlag i undergrunden. Ved nedsivning må
der ikke komme skadelige stoffer ned i
jorden eller i grundvandet.

Topplade
Adgangsplade

Side panel

Grundelement
(4 grundelementer
= 2 lag)

Indløb

Geotextil
18

Grundelementer klikkes sammen via det intelligent samlesystem.

Infiltration

Nedsivning- / tilbageholdelses system

ACO tilbyder installationsplaner og opstartshjælp hvis dette ønskes.
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Stormbrixx pakkes helt ind i

Efter indpakning i fiberdug

fiberdug.

udlægges grus forsigtigt.

Indløb til Stormbrixx kan evt.
ske via ACO sandfang.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Tilbageholdelse af regnvand –
kontrolleret udledning
Den kontrollerede udledning af regnvand
er vigtig ved stærk nedbør. Spidsbelastningerne ved skybrud fordeles over længere tid og mildnes.
Ved at benytte ACO Stormbrixx systemet
som forsinkelsesbassin, opsamles og tilbageholdes regnvandet, og udledningen
kontrolleres.

Tilbageholdelse
Topdæksel
Adgangsplade

Indløb

Side panel

Grundelement
(4 grundelementer
= 2 lag)

Geotekstil for
udvendig beskyttelse

Udløb

Tæt
membran

Geotekstil for indvendig
beskyttelse
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Membran dug.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Faskine pakkes helt ind i beskyttelsesdug og i tæt membran.

Membran svejses.
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Geotekstil placeres uden på membranen som beskyttelse.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Eksempel på nedsivning
Offentlige arealer, veje og parkeringsarealer

ACO linjedræn

ACO sandfang

ACO Stormbrixx SD
som nedsivning

Eksempel på ACO systemkæde med nedsivning via Stormbrixx.

Logistik erhvervsområder
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ACO linjedræn

ACO sandfang

Eksempel på ACO systemkæde med nedsivning via Stormbrixx.

ACO Stormbrixx HD
som nedsivning

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Eksempel på tilbageholdelse
Offentlige arealer, veje og parkeringsarealer

ACO linjedræn

ACO sandfang

ACO Stormbrixx
tilbageholdelse

ACO flow kontrol

Eksempel på ACO systemkæde med tilbageholdelse af regnvand via Stormbrixx.

Opbevaring af regnvand f. eks. for blomstervanding
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ACO linjedræn

ACO sandfang

Eksempel på ACO systemkæde med opbevaring af regnvand for senere brug.

Service
Kontakt ACO for dimensionering og
rådgivning på tlf. 57 66 65 00.

ACO Stormbrixx
tilbageholdelse

ACO brønd

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Installation
Standard installation af
Stormbrixx SD
Trafiklast

Dæklag

Vejopfyld
35 cm. grus
5 cm. stenfri dæklag
Opfyldningsmateriale

Fast og stabil underlag

5 cm. afretningslag
2/8 grus

Stormbrixx SD installation
Uden trafikbelastning
Lag

Dæklag
minimal2) maximal3)
[mm]1)
[mm]1)

24

1

800

2

800

3

Ved personbil belastning

Instillations
Instillations
Dæklag
dybde
dybde
maximal minimal2) maximal3) maximal
[mm]1)
[mm]1)
[mm]1)
[mm]1)

2000

2914

800*

2000

2914

2000

3828

800*

2000

3828

Kontakt ACO for dimensionering og rådgivning
*Vær opmærksom på nødvendig vejopbygning

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Standard installation af
Stormbrixx HD
Trafiklast
overflade EV2 = 45 MN/m2

Vejopfyld

Dæklag

35 cm. grus
10 cm. stenfri dæklag
Opfyldningsmateriale

Fast og stabil underlag

5 cm. afretningslag
2/8 grus

Installation dimensions Stormbrixx HD
Walkable and trafficable
Lag

Dæklag
minimal
[mm]1)

2)

maximal
[mm]1)

3)

Instillations
dybde
maximal
[mm]1)

Trafficable with heavy traffic
Dæklag
minimal
[mm]1)

2)

maximal
[mm]1)

3)

Instillations
dybde
maximal
[mm]1)

1

800*

3400

4010

1000

3400

4010

2

800*

3400

4620

1000

3400

4620

3

800*

3400

5230

1000

3400

5230

4

Kontakt ACO for dimensionering og rådgivning
*Vær opmærksom på nødvendig vejopbygning

For at sikre korrekt og sikker installation af ACO
Stormbrixx, skal følgende tages i betragtning:
1)

Dæklag og opbygning skal udføres jævnt

fordelt omkring hele Stormbrixxen
2)

Vær opmærksom på lokale forhold omkring

frostfri dybde
3)

Ønskes dæklag der ikke er oplyst i skemaet,

skal ACO kontaktes for specifikke styrkeberegninger
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Nedsivning- / tilbageholdelses system

Sådan samles Stormbrixx

Montering i forband
Grundelementerne består af otte søjler,
hvoraf fire er udstyret med tapper og fire
med noter.
Samlingen sker ganske enkelt
ved, at de enkelte dele klikkes sammen.
Sidevægge klikkes fast på de udvendige
sider af systemet, og det øverste lag i
systemet lukkes nemt af med topafdækninger.
Ved forskydning af 4 søjler, kan Grundelementerne samles i forbandt, som give
hele systemet strukturel styrke.
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Halvering af grundelement
Ved at oversave grundelement i skærerille, kan hver halvdel benyttes for mere
fleksibel konstruktion af Stormbrixx konstruktion.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Anbefalet opbygning:
Concentric design
Koncentrisk design med montering af en
række ringe, som bliver stadig mindre som
de nærmer sig midt i systemet.
1. 	Vurder og fastlæg udvendig omkreds af
Stormbrixx. Udlæg og niveller afretningslag.
2. Udlæg fiberdug og / eller vandtæt 		
membran.
3. P
 lacer den ydre omkreds af Stormbrixx
med grundlæggende elementer. Princip:
To ACO Stormbrixx grundelementer placeret på jorden. Et tredje grundelementet er vendt på hovedet og placeres
midt over de to første elementer, så de
3 elementer bliver klikket sammen.
4. 	Hvis udformning af faskine kræver det,
kan grundelement saves til 2 halv elementer.
5. Gentag samlingsmetode i alle lag.
6.	Monter Samleled mellem de enkelte lag
(se s.32)
7.	For store systemer (større end 100 m3),
anbefaler vi at starter installation med
et hjørne og dettes langsider. De inderlægende ringe samles før yderringen
færdigsamlets. De forskellige ringe kan
evt. fikseres ved brug af samleled.
27

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Sidevægge klikkes på udvendig side af Stormbrixx.
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Sidevægge og topplader
Sidevægge klikkes kun fast på udvendig side af færdigbygget
Stormbrixx.
Topplader skal kun benyttes på det øverste lag Stormbrixx.
For montering af ind/udløb udskæres hul (ø110-315mm.) i sidevæg. Skær i markering for ønsket diameter.
Bemærk Stormbrixx SD og HD bruger forskellige sidevægge og
topplader.

Topplader udlægges og klikkes fast på oversiden af Stormbrixx.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Sidevægge sikre en plan overflade mod fiberdugen.

Topplader sikre afdækning af søjleåbninger, så fiberdug ikke presses ind i Stormbrixxen.
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Montering af sidevægge

Installering af topplader

Sidevægge klikkes kun fast på udvendig
side af færdigbygget Stormbrixx.
Sidevægge sikre en plan overflade mod
fiberdugen, således at jord/grus ikke
presse ind i Stormbrixxen.

Topplader skal kun benyttes på det øverste lag Stormbrixx.
Topplader sikre afdækning af søjleåbninger, så fiberdug ikke presses ind i
Stormbrixxen.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Den åbne side
skal vende nedad.

Den runde ende
skal vende fremad.

Den lukkede side
skal vende opad.
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Samleled

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Samleled
Hvis der installeres mere end 1 lag, skal de enkelte lag sikres mod forskydning med
samleled. Ved at placere 2 sammenklikkede samleled, sikres horisontal forskydning
under installation.

Installation af et lag

Installation af flere lag

Ved installation af et enkelt lag, skal der
ikke benyttes samleled. Det er tilstrækkeligt at montere de enkelte grundelementer i forband system.

Ved installation af flere lag, skal der
benyttes sammenklikket samleled mellem
hver lag af grundelementer. Samleleddene sikre en præcis og stabil opbygning af
Stormbrixx
Som tommelfingerregel benyttes 1 sammenklikket samleled pr. grundelement.
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ACO Stormbrixx SD:
To stk. sammenklikkede samleled sikre korrekt samling af Stormbrixx SD.

Eksempel på placering af samleled.

ACO Stormbrixx HD:
To stk. sammenklikkede samleled sikre korrekt samling af Stormbrixx SD.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Inspektion og vedligeholdelse

1

A

Adgang via adgangsplade
Lodret adgang til Stormbrixx kan foregå
gennem adgangsplade(A). Over adapterpladen kan skakt opbygges med ACO
CombiPoint elementer (1).
32

1

A

1

A

A

A

Stormbrixx SD, 1 lag: Adgangsplade (A) og

Stormbrixx SD, flere lag: Adgangsplade (A)

CombiPoint element

og CombiPoint element

Nedsivning- / tilbageholdelses system

1

B

B

Komplet installation af Stormbrixx HD:

Tilslutningskube placeret på yderside
af Stormbrixx (B)
 ACO CombiPoint skaktelementer (1)

Adgang via skaktelement
Lodret adgang til Stormbrixx kan foregå gennem
tilslutningskube(B).
Over Tilslutningskuben
kan skakt opbygges med ACO CombiPoint elementer (1).
Ved flere lag Stormbrixx stables tilslutningskuber blot oven på hinanden.

Tilslutningskube er forberedt for udskæring til rørforbindelse i DN100-400.
Oversiden af tilslutningskuben er forberedt for videre opbygning med ACO CombiPoint skaktelementer.

1

B

Kun i forbindelse med Stormbrixx HD !

Tilslutningskuben fikseres til Stormbrixx

Tilslutningskuber kan installeres i yderkanten af

elementer med særlige samleelementer på

en Stormbrixx installation.

oversiden.
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Nedsivning- / tilbageholdelses system

Inspektion

ACO Stormbrixx tilbyder 2 forskellige
inspektionselementer for lodret adgang.
Ønskes adgang placeret i yderste række
Stormbrixx, skal adgangskube benyttes.
Ønskes adgang placeret midt i Stormbrixx, kan både Tilslutningskube og
Adgangsplade benyttes.

Over inspektionselementet opbygges
skakt med ACO CombiPoint elementer.
Hver af disse er højdejusterbare
+/-30mm som sikre fleksibilitet for montering af karm/dæksel i terræn.
ACO CombiPoint er vandtætte op til 0,5
bar.

Montering af skakt
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Optegn indvendig diameter

Skær et kryds i optegnet cirkel

Placer første CombiPoint element direkte over
optegning, og pres det ned i inspektionselementet.

ACO Combipoint elementer skal sammenpres-

Behold det midlertidige dæksel på skakten for

Sikre ventilation af Stormbrixx ved brug af rørfit-

ses til minimum som illustreret udvendig på

at forhindre jord/grus i at ryge ind i

tings mellem Stormbrixx Adgangsstuds og ACO

elementet.

Stormbrixx’en under installationen.

CombiPoint.

Nedsivning- / tilbageholdelses system

Service og inspektion

Inspektion yderst i Stormbrixx

Inspektion inderst i Stormbrixx

Inspektion inderst i Stormbrixx

via CombiPoint skakte placeret

via CombiPoint skakte placeret på

via CombiPoint skakte placeret på

på tilslutningskube.

adgangsplade.

adgangsplade.

Evt. udluftning via rørbøjninger

Rørtilslutning
DN150
ACO nr. 314027

Evt. udluftning via rørbøjninger

Evt. udluftning via rørbøjninger

Rørtilslutning
DN150
ACO nr. 314027

Rørtilslutning
DN150
ACO nr. 314027

Stormbrixx dæksel
Inspektionsskakten afsluttes med dæksel.
ACO Stormbrixx dæksel i støbejern iht. DIN
EN124 / DIN EN 1229 sikre komplet konstruktion.
Karm/dæksel placeres i fundament af
beton for trykaflastning.
Stormbrixx dæksel er monteret med
skruefri og korrosionsfri fastholdelses låse.
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Betonfundament: 20 cm.
Beton styrke min. C12/15

ACO Stormbrixx dæksel
tilbydes også som rist.

Nedsivning- / tilbageholdelses system
Stormbrixx SD

Stormbrixx SD – bestillingsinformation
Beskrivelse

Dimensioner

Vægt

Vare nr.

Længde
[mm]

Bredde
[mm]

Højde
[mm]

[kg]

1200

600

494

9.5

314090

907

592

104

3.1

314091

550

550

50

0.8

314092

457
494

Grundelement

1200

600

907

Sidevæg

592

Topplade

320
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550

Nedsivning- / tilbageholdelses system
Stormbrixx SD

Tilbehør
Picture

Beskrivelse

Passer til

Vægt
[kg]

Vare nr.

0.1

314093

DN/OD 110

0.4

314026

DN/OD 160

0.7

314027

DN/OD 200

1.3

314028

DN/OD 250

2.7

314048

DN/OD 315

3.3

314029

DN/OD 400

4.5

314030

2.6

314038

2.8

314039

5,5

314075

Samleled
■■ forbinder grundelementer indbyrdes

■■ Grundelement

■■ forbinder grundelementer i lag

Adapter for rørtilslutning
■■ Produceret i PP

 CO StormA
brixx grundelement
 CO
A
Stormbrixx
adgangselement

Inspektions- og opføringsrør
■■ Med pakning for tæt tilslutning
■■ H=250-350mm.

■■ ACO Stormbrixx adgangs-

element og -plade

■■ Produceret i PP

Inspektions- og opføringsrør med sideindløb
■■ Med pakning for tæt tilslutning
■■ H=250-350mm.
■■ Sideindløb ø160

■■ ACO Stormbrixx adgangs-

element og -plade

■■ Produceret i PP

Adgangsplade
■■ Monteres mellem grundelementer
■■ Dimension: 650x650x120mm.

■■ Rørtilslutning op til Ø400

■■ Produceret i PE
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Karm/dæksel SA400
■■ Belastningsklasse D400
■■ Produceret i EN-GJS støbejern

■■ Inspektions- og

opførringsrør

38.0

314043

38.0

314053

15.7

314044

■■ Ingen ventilationshuller i dæksel

Karm/rist SA400
■■ Belastningsklasse D400
■■ Produceret i EN-GJS støbejern

■■ Inspektions- og

opførringsrør

■■ Med ventilationshuller i dæksel

Karm/dæksel SA160
■■ Belastningsklasse D400
■■ Produceret i EN-GJS støbejern
■■ Ingen ventilationshuller i dæksel

■■ Adapter for rørtilslutning

Nedsivning- / tilbageholdelses system
Stormbrixx HD

Stormbrixx HD – bestillingsinformation
Beskrivelse

Dimensioner

Vægt

Vare nr.

Længde
[mm]

Bredde
[mm]

Højde
[mm]

[kg]

1205

602

343

10.0

314061

600

600

55

1.6

314062

548

548

43

0.8

314022

343

305

Grundelement

1205

602

600

Sidevæg

600

320

Topplade

38
548

Nedsivning- / tilbageholdelses system
Stormbrixx HD

Accessories
Beskrivelse

Passer til

Vægt
[kg]

Vare nr.

0.1

314023

DN/OD 110

0.4

314026

DN/OD 160

0.7

314027

DN/OD 200

1.3

314028

DN/OD 250

2.7

314048

DN/OD 315

3.3

314029

DN/OD 400

4.5

314030

2.6

314038

2.8

314039

32.0

27034

■■ Forbindelsesled
■■ Forbinder grundelementer indbyrdes
Forbinder 2 lag af grundelementer
■■ Produceret i PP
■■ Forbrug
■■ Ved 2 lag: 1/2 antal af antal grundelementer i

■■ ACO Stormbrixx

grundelement

hele installationen
■■ Ved 3 lag: 2/3 antal af antal grundelementer i

hele installationen

Adapter for rørtilslutning
■■ Produceret i PP

 CO StormA
brixx grundelement
 CO
A
Stormbrixx
adgangselement

Inspektions- og opføringsrør
■■ Med pakning for tæt tilslutning
■■ H=250-350mm.

■■ ACO Stormbrixx adgangs-

element og -plade

■■ Produceret i PP

Inspektions- og opføringsrør med sideindløb
■■ Med pakning for tæt tilslutning
■■ H=250-350mm.
■■ Sideindløb ø160

■■ ACO Stormbrixx adgangs-

element og -plade

■■ Produceret i PP

■■ Adgangselement
■■ Monteres mellem grundelementer
■■ Kan frit placeres og stables

■■ Rørtilslutning op til Ø400
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■■ Dimension: 594x594x610mm.
■■ Produceret i PE

Adgangsplade
■■ Monteres mellem grundelementer
■■ Dimension: 650x650x120mm.

■■ Rørtilslutning op til Ø400

5,5

314083

38.0

314043

38.0

314053

15.7

314044

■■ Produceret i PE

Karm/dæksel SA400
■■ Belastningsklasse D400
■■ Produceret i EN-GJS støbejern

■■ Inspektions- og

opførringsrør

■■ Ingen ventilationshuller i dæksel

Karm/rist SA400
■■ Belastningsklasse D400
■■ Produceret i EN-GJS støbejern

■■ Inspektions- og

opførringsrør

■■ Med ventilationshuller i dæksel

Karm/dæksel SA160
■■ Belastningsklasse D400
■■ Produceret i EN-GJS støbejern
■■ Ingen ventilationshuller i dæksel

■■ Adapter for rørtilslutning

ACO servicekæde
Hvert projekt har sine produkt- og
installationsspecifikationer.
ACO kan via vores mangeårige erfaring
tilbyde hjælp til planlægning,
dimensionering og udførelse, både via
vores kompetencecenter og via
konsulentbesøg hos dig.
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train:
Sikker vandhåndtering og
afledning af overfladevand er en af de mest
dynamiske sektorer i byggebranchen med nye
krav, hvor innovative produkter og banebrydende
materialer samt løsninger
hele tiden dukker op.
ACO tilbyder information,
uddannelse og rådgivning
der vil holde dig opdateret
med alle de nyeste udviklinger og løsninger

design:
Design, projektering og
optimering af sikre vandhåndteringsløsninger kan
ofte være en meget kompleks opgave. Succes
med at kombinere produkter og processer kræver
en grundig forståelse af,
hvordan disse forskellige
elementer arbejder sammen. ACO har mere end
50 års erfaring at trække
på og er i stand til at
arbejde tæt sammen med
dig og hjælpe dig gennem
hele design og projekterings-processen

support:
Gennem vores tekniske
supportteam med kompetente medarbejdere, er vi
i stand til at arbejde sammen med ingeniører og
entreprenører for at sikre,
at det maksimale resultat
og udbytte opnås i forhold
til løsninger, produkter og
i installationsprocessen.
Dette er understøttet af et
landsdækkende netværk
af medarbejdere som er i
stand til at hjælpe og
opfylde de nøjagtige
behov for dit projekt

ACO planlægningsværktøjer
Ved valg af ACO tilbydes:
Rådgivning
Hydraulisk beregning
Udbudsbeskrivelse
Lægningsvejledning
Byggepladsbesøg
Installationsvejledning

ACO på internettet:
På aco.dk finder du nyttig information
om vores linjedræn samt andre produkter. Bl.a. brochurer, tegninger, udbudsbeskrivelser og montagevideoer.

care:
Uanset placering,
omfang, anvendelse eller
tidsrammen for dit projekt er vores forpligtelse
at sikre dig service efter
vores produkter er leveret. Det strækker sig fra
den første kontakt og
hele vejen igennem processen. Skal du have eksperthjælp og bistand står
vi parat til at hjælpe dig
med at løse dit problem
eller blot besvare eventuelle spørgsmål.

Service

Drag fordel af 50 års erfaring
ACO ser løsningerne
Der er altid flere løsninger til et givent
projekt. Derfor er det anbefalelsesværdigt at bruge vore rådgivere, da design af
sikre løsninger til vandhåndtering hele
tiden bliver en mere kompleks opgave,
hvor kravene bliver større og større.

Kontakt vores kompetencecenter og få vejledning til at vælge den teknisk rigtige og
økonomisk bedste løsning til dit projekt.
Vores løsninger bygger på den filosofi, at
afløb skal udformes som komplette
systemløsninger, lige fra opsamling af
vand til infiltration, når det er muligt.
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Noter
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Noter
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ACO Nordic A/S
Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted
Tel. +45 5766 6500

aco.dk
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