
STORMBOX II



STORMBOX II-Дънна плоча

► По-плътна и по-твърда дънна плоча в 

сравнение с версия 1

► Дънна плоча, оптимизирана за почистване,

което е доказано чрез изпитване

► Без скоби

► Подреждат се една до друга с връзка 

тип рибена кост

► Тегло - 3.65 кг.

26.02.2018



STORMBOX II

► Щраква на дънната плоча и в горната част една върху друга

► Без странични стени

► Без скоби

▪ Щраква към дъното и към кутиите по-долу

▪ Автоматично свързване към съседните кутии

▪ Подреждането на т.н. брик-бонд и е възможно във всички посоки

► ‘Опростена’ отворена-затворена матрица

► Размерите на Stormbox са сходни

с кутията някои фирми, но тя е 

по-здрава и с по-ниско общото тегло.

► Тегло-14.44 кг

12.10.2016



STORMBOX II-Странични панели  -

почистващи

► По-отворена конструкция, отколкото за Stormbox I

► Приляга автоматично, просто приляга и щраква

► Оптимизиран за почистване, предпазва текстила

► Сглобява се на всяка странична стена

► Размери 600мм x 598мм

► Тегло - 1.08 кг

26.02.2018



STORMBOX II-Странични панели -

свързващи

► Подходяща връзка за цялата гама на тръби Raineo DN/OD160, 200, 

250, 315 и 400 мм

► Просто приляга и щраква

► Сглобява се на всяка странична стена

► Заменя адаптера за страничен вход

► Размери 600мм x 598мм

► Тегло - 1.38 кг

26.02.2018



STORMBOX II - Parts

26.02.2018

► Нетна вместимост 95,5%

► Нетен обем 412.5 л.



STORMBOX II-Горен адаптер

(комбиниран)

► PР Вертикален адаптер от матрица за инжектиране

► Връзка на горната страна на Stormbox II

► 4 бр., с общо тегло – 0.94 кг

► Жлебове / канали / тип муфа за DN/OD400, 425 и 630

► Замества кутията за свързване

26.02.2018
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12.10.2016



STORMBOX II - Всичко заедно

26.02.2018 9



STORMBOX II-Горен адаптер

(един размер)

► PE адаптер Rotomould

► Връзка на горната страна на Stormbox II

► Подходящ за ревизионни и вентилационни тръби

► Със и без муфа-DN/OD200

► Тегло-1.17 (1.13) кг.

26.02.2018
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STORMBOX II-Горен адаптер

(един размер)

► PE адаптер Rotomould

► Връзка на горната страна на Stormbox II

► Подходящ за вертикални тръби, замества кутията за свързване

► Със и без муфа-DN/OD400

► Тегло-1.72 (1.57) кг.

26.02.2018
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STORMBOX II-Горен адаптер

(един размер)

► PE адаптер Rotomould

► Връзка на горната страна на Stormbox II

► Подходящ за вертикални тръби, замества кутията за свързване

► Със и без муфа-DN/OD630

► Тегло-4.32 (3.96) кг.

26.02.2018
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Интелигентният Raineo Метър

► Контролира притока
▪ Сравнява действителното с прогнозираното 

водно количество на вход

▪ Наблюдава промените в очакванията

► Измерва процента на инфилтриране
▪ Предвижда кога е необходима поддръжка

Предупреждава в реално време за    

преливания и наводнения
▪ Следи нивото на вода в реално време по време 

на валежи

► Предупреждава до два дни преди 

възможни преливания и наводнения
▪ Следи наличните прогнози за валежи

5/7/19 13



Настройка на хардуера

► Може да се монтира върху нови и съществуващи системи Raineo

► Може да се монтира върху всеки 

съществуващ проект с елементи за инфилтриране

► Продуктът включва:
▪ Вход или основна станция

▪ Датчик за ниво на налягането

▪ Уред за измерване на количеството дъжд

▪ Датчик за температура и

влажност

▪ Захранващ кабел и други

кабели за свързване на

датчици

► По избор
▪ Статив за поставяне на уреда 

за измерване на количеството дъжд
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Портал Raineo

► Свойства
▪ Цялата информация за 

проекта може да бъде 

зададена.



Предупреждения

► Системата изпраща предупреждения към клиентите чрез имейл в 

случай на преливания или ако се очакват такива в близко бъдеще. 

5/7/19 16

Уважаеми клиенти,

Според нашия модел за прогнозиране и прогноза за времето, 

нивото на водата в инсталацията Ви в …… ще се увеличи 

над 80%.

Моля, проверете контролния панел PipeLife, за да получите 

повече информация.

Радваме се да Ви бъдем от полза,

Вашият PipeLife екип



Портал Raineo

► Обща информация за 

състоянието

► Прогноза за нивото на 

водата в следващите 2 дни



Портал Raineo

► Прогноза за 

поддръжката в 

зависимост от 

промяната в 

скоростта на 

инфилтриране.

► Скоростта на 

инфилтриране може 

да се изчисли от 

намаляващото ниво 

на водата след края 

на валежите.


