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Systemy instalacji 
sanitarnych i grzewczych

Sprawdzone w budownictwie mieszkaniowym 
i  komercyjnym. Ekonomiczne, łatwe w montażu 
i dające pewność, że będą służyły przez lata.

Znajdziesz nas również na:

Spis treści:

Kompletna oferta Wavin do zastosowań  
w budownictwie i infrastrukturze 

Nasza pozycja na rynku rur tworzywowych oraz systemów do 

zagospodarowania wód deszczowych jest rezultatem zdo-

bywanych od 60 lat doświadczeń i wdrażanych innowacji.   

Dlatego bez względu na zakres oraz skomplikowanie inwestycji 

dostarczamy kompletne rozwiązania, które będą niezawodne  

przez wiele lat. W każdym zastosowaniu w infrastrukturze  

i w budownictwie łączymy klientów z lepszymi technologiami, 

współpracą i rozwiązaniami.
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Systemy instalacji
sanitarnych i grzewczych

Wavin BORplus

System do ciepłej, zimnej wody użytkowej, ogrzewania grzejni-

kowego oraz instalacji technologicznych (woda lodowa, sprę-

żone powietrze).

Zakres średnic: Ø 16-125 w klasach PN10, PN16, PN20, 

PN25, ULTRA.

Rury z polipropylenu (PP-R) jednorodne, stabilizowane alumi-

nium oraz nowość w ofercie: rury stabilizowane włóknem ba-

zaltowym na bazie polipropylenu nowej generacji – PP-RCT 

ULTRA BORplus.

Kształtki z PP-R zgrzewane i gwintowane. 

Wavin Ekoplastik

System do ciepłej, zimnej wody użytkowej, ogrzewania grzejni-

kowego oraz instalacji technologicznych (woda lodowa, sprę-

żone powietrze).

Zakres średnic: Ø 16-125 w klasach PN10, PN16, PN20,  

FI BER BASALT, STABI PLUS, EVO.

Rury z polipropylenu (PPR) jednorodne, stabilizowane alumi-

nium, rury na bazie poli propylenu nowej generacji  (PP-RCT) 

stabilizowane włóknem bazaltowym FIBER BASALT PLUS oraz 

rury stabilizowane aluminium STABI PLUS i STABI THERM  

w kolorze białym (Ø 20-40), rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PE 

w kolorze białym (Ø 16-25).  Nowość w ofercie – rury EVO w cało-

ści wykonane z PP-RCT.

Kształtki z PP-R zgrzewane, gwintowane, siodłowe oraz elek-

trooporowe, dedykowane kształtki Wavin Tigris M1 dla rury 

wielowarstwowej. 

10-letnia gwarancja.

Systemy instalacji sanitarnych i grzewczych

WW-10 – system ogrzewania 
sufitowego i ściennego

Stosowany do ogrzewania sufitowego  

i ściennego w technologii mokrej, do 

bezpośredniego zakrycia tynkiem. Za-

pewnia wysoki komfort cieplny przy ni-

skim zużyciu energii. Dzięki niewielkiej 

wysokości szyny montażowej po za-

kończeniu prac całkowita grubość tynku 

wynosi jedynie 20-25 mm.

Podstawę systemu tworzą polibutyle-

nowe rury grzewcze z barierą antydy-

fuzyjną o średnicy 10 mm, montowane 

w profilu montażowym. Uzupełnieniem 

jest wielowarstwowa rura PEX/AL./PE, 

złączki typu push/press, rozdzielacze 

oraz automatyka przewodowa i bez-

przewodowa.

System ogrzewania podłogowego oferowany w dwóch pakietach:  
premium i standard. 

Pakiet premium Pakiet standard

Specjalnie prefabrykowane i frezowane  
panele systemowe XPS o doskonałych  
parametrach izolacyjności termicznej.

Płyta styropianowa Tacker  
lub folia do styropianu.

Rura grzewcza wielowarstwowa.

Rozdzielacze, szafki, systemy regulacji temperatury zasilania i automatyka  
sterująca temperaturą pokojową oraz dodatkowe akcesoria.

Dobór techniczny.

Rysunki wykonawcze, obliczenia  
zapotrzebowania na ciepło.

Pomiary pomieszczeń.

gwarancja na poprawność  
działania systemu.

Gwarancja na poszczególne elementy 
pakietu.

Wavin Tempower 

Kształtki o ograniczonym współczynniku oporów miejscowych 

i wysokiej klasie ciśnieniowej PN25.

10-letnia gwarancja.

Wavin Tigris

System do ciepłej, zimnej wody użytkowej, ogrzewania podło-

gowego, grzejnikowego i płaszczyznowego (WW-10).

Zakres średnic: Ø 14-63.

Rury:

    Rura wielowarstwowa PEX/AL./PE (Ø 14-63),

    Rura Silver PE-RT/AL./PE (Ø 16-25).

Kształtki: 

    K1 – tworzywowe z PPSU zaprasowywane (Ø 14-63),

   M1 – metalowe z mosiądzu zaprasowywane (Ø 16-63).

10-letnia gwarancja.

Wavin HEP2O

System do ciepłej, zimnej wody użytko-

wej, ogrzewania podłogowego, grzejni-

kowego i płaszczowego (WW-10).

Zakres średnic: Ø 10-28.

Rura z polibutylenu (PB), pamiętająca 

kształt. Kształtki z PB wciskane oraz 

gwintowane, z możliwością demontażu. 

Montaż bez użycia specjalistycznych 

narzędzi. Do bezpośredniego połącze-

nia z rurami miedzianymi.



6  7  www.wavin.pl      e-mail: kontakt_pl@wavin.pl Wavin katalog systemowy 2015 Tel. 61 891 10 00      Fax 61 891 10 11

Systemy kanalizacji
wewnętrznej

Systemy kanalizacji wewnętrznej

HDPE

System wykorzystywany przede wszystkim w instalacjach ka-

nalizacji deszczowej, idealny do instalacji podposadzkowych 

(również do ścieków bytowo-gospodarczych).

Zakres średnic: Ø 40-315. 

Zakres temp. pracy: od -40 do 80°C.

Kanalizacja zgrzewana doczołowo i elektrooporowo z możliwo-

ścią połączeń kielichowych i kołnierzowych. 

Wavin SiTech

Kanalizacja specjalistyczna:

    niskoszumowa – dźwięk materiałowy przy 4 l/s: 16 dB (A), 

   odporna na wysoką temperaturę ścieków – do 95°C,

   odporna na agresywne ścieki – w zakresie pH 2-12.

Zakres średnic: Ø 40-160. Połączenia kielichowe/uszczelkowe.

PVC/PP HT

Standardowy system kanalizacji do ścieków bytowo-gospodarczych.

Zakres średnic: Ø 32-110. 

Temp. pracy: do 75°C w przepływie ciągłym i 95°C w przepływie chwilowym.

Połączenia kielichowe/uszczelkowe.

System łatwy w montażu, powszechnie dostępny, o doskonałych parametrach  

hydraulicznych.

Wavin AS

Kanalizacja specjalistyczna – rozwią-

zanie premium:

    niskoszumowa – dźwięk materiałowy 

przy 4 l/s: 14 dB (A), 

    odporna na wysoką temperaturę 

ścieków – do 95°C,

    odporna na agresywne ścieki  

– w zakresie pH 2-12,

    do zastosowania w budynkach wy-

sokich i wysokościowych, 

    zwiększona szczelność systemu  

(4 bary) dzięki opaskom termo-

kurczliwym – ważne w kanalizacji 

deszczowej wewnątrz wysokich  

budynków. 

Zakres średnic: Ø 56-200. 

Połączenia kielichowe/uszczelkowe.
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Systemy 
odwodnień

W Wavinie wyjątkowo traktujemy problem zagospodarowania wód deszczowych. Bazując na specjalistycznej wiedzy i wie-

loletnim doświadczeniu, oferujemy kompleksowe rozwiązania, w pełni przystosowane do indywidualnych potrzeb klienta, gwaran-

tując stały, optymalny poziom jakości działania.

Wavin QuickStream

System do podciśnieniowego odwadniania powierzchni pła-

skich, np. dachów, tarasów, płyt garażowych. 

Zakres średnic: Ø 40-315. 

Rury i kształtki z HDPE, zgrzewane doczołowo i elektrooporo-

wo z możliwością połączeń kielichowych i kołnierzowych. Wpu-

sty tworzywowe i metalowe.

Odwodnienia liniowe

System składa się z 8 rodzajów odwod-

nień liniowych różniących się obszarem 

zastosowań. Kanały wykonane z poli-

merobetonu lub polietylenu, ruszty ze 

stali ocynkowanej i nierdzewnej, żeliwa 

sferoidalnego lub polipropylenu.

Wymiary: wysokość 60-600 mm; 

szerokość 98-300 mm.

Klasy obciążeń: od A15 do F900.

Systemy odwodnień

System rynnowy Kanion

System wykonany z barwionego w ma-

sie, wysokoudarowego, nieplastyfiko-

wanego polichlorku winylu – PVC-u. 

System dostępny w typoszeregu (rynna/

rura spustowa): 75/50, 100/75, 130/90, 

130/110, 160/110 mm. 

Kolory: brązowy, grafitowy, czarny, bia-

ły, ceglastoczerwony.

SYSTEMY RYNNOWE

System rynnowy Rosa

System wykonany z barwionego w ma-

sie, wysokoudarowego, nieplastyfiko-

wanego polichlorku winylu – PVC-u. 

Rozmiar (rynna/rura spustowa): 125/90 mm. 

Kolory: brązowy, grafitowy i czarny.

Wavin wykonuje bezpłatnie specyfikację techniczną i obliczenia 

instalacji. 

System odporny na destrukcyjne dzia-

łanie cykli zamarzania i odmarzania. 

Wysoka odporność chemiczna pozwa-

lająca na zastosowanie systemu do od-

prowadzania substancji agresywnych. 

W porównaniu z odwodnieniami beto-

nowymi dużo mniejszy ciężar i wyższa 

wytrzymałość na ściskanie i odporność 

na uszkodzenia mechaniczne. 

Odwodnienia wiaduktów, mostów 

oraz obiektów inżynierskich HDPE.

System odwodnienia grawitacyjnego  

w kolorze czarnym i popielatym. 

Zakres średnic: Ø 50-315.

Dostarczane przez Wavin rury i kształt-

ki wraz z systemem zawiesi posiadają  

aprobatę techniczną Instytutu Badaw-

czego Dróg i Mostów.
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Systemy 
podczyszczające

Systemy podczyszczające

Osadniki wirowe

Kompaktowe urządzenia hydrodynamiczne wykorzystujące siłę 

odśrodkową do wytrącania osadów. Dzięki swojej konstrukcji 

potrzebują niewiele miejsca do zabudowy (kolumnowy kształt 

urządzenia).

Dostępne typoszeregi:

    Wavin Certaro HDS Pro – do małych zlewni z dużą ilością 

zanieczyszczeń mineralnych (piasku). Przepływ nominalny: 

do 5,0; 10,0; 15,0 l/s.

    Wavin Certaro HDS Basic – do średnich i dużych zlewni  

z dużą ilością substancji mineralnych i organicznych (liście, 

trawy). Zakres przepływu nominalnego/przepływ maksy-

malny do: 16/23, 16/110, 34/38, 34/220 l/s.

Wavin wykonuje bezpłatnie specyfikację techniczną i obliczenia 

instalacji.

Separatory

Urządzenia o szerokim zakresie zastosowania: do usuwania 

tłuszczów, osadów, substancji ropopochodnych. 

Zbudowane na bazie zbiorników polietylenowych (PE) lub  

z laminatów poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 

(GRP). 

Rodzaje separatorów:

    separatory tłuszczu lub tłuszczu i skrobi – dostępne jako 

urządzenia wewnątrzbudynkowe oraz do montażu na ze-

wnątrz budynku. Zakres przepływu: 2-35 l/s;

    separatory piasku – bogata oferta urządzeń pod względem 

pojemności: od 600 l do 70 m3. Zbiorniki tych separatorów 

mogą być wykorzystywane również jako zbiorniki retencyjne; 

    separatory substancji ropopochodnych: olejów i  benzyny 

– zakres: od separatorów grawitacyjnych do separatorów 

koalescencyjnych odpowiadających I klasie normy PN-EN 

858. Przepustowość nominalna: do 500 l/s. Dostępne rów-

nież w wersji zintegrowanej z piaskownikiem.  

Wavin wykonuje bezpłatnie specyfikację techniczną i obliczenia 

instalacji.
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Systemy retencyjne 
i rozsączające

Wavin IT Sewer

Do instalowania w układach liniowych, szczególnie polecany 

przy zabudowie rozproszonej. 

Zakres średnic rur: DN/ID 200-800. 

System może być instalowany pod terenami obciążonymi ru-

chem do SLW 60. System IT Sewer może być stosowany nie-

zależnie jako odciążenie hydrauliczne lub alternatywnie do lo-

kalnej sieci kanalizacji deszczowej.

Wavin Vertical IT

Do instalowania w układach pionowych. Vertical IT może pra-

cować jako samodzielna studnia chłonna, studzienka z wpu-

stem deszczowym lub współpracować z innymi urządzeniami 

retencyjno-rozsączającymi firmy Wavin. 

Zakres średnic rur: DN/ID 425, 600, 1000.

System może być instalowany pod terenami obciążonymi ru-

chem do SLW 60. Wavin wykonuje bezpłatnie specyfikację 

techniczną i obliczenia instalacji.

Systemy retencyjne i rozsączające

SYSTEMY SKRZYNKOWE

Skrzynki Wavin umożliwiają zbudowanie systemu rozsą-

czającego, retencyjno-rozsączającego lub retencyjnego 

o dowolnych kształtach i wymiarach. 

Wavin wykonuje bezpłatnie specyfikację techniczną i obli-

czenia instalacji.

SYSTEMY RUROWE

Systemy perforowanych rur polipropylenowych owiniętych specjalną geowłók-

niną oraz kształtek służące do rozsączania i czasowej retencji wód opadowych. 

Mogą funkcjonować samodzielnie lub jako część instalacji retencyjno-rozsą-

czającej, np. na bazie Wavin Q-Bic lub/i Wavin AquaCell oraz Wavin Q-Bic Plus.  

Wavin wykonuje bezpłatne dobory instalacji.

Wavin Q-Bic/Q-BB

System pozwalający na zbudowanie 

zbiornika z kanałem czyszcząco-inspek-

cyjnym o średnicy większej niż 500 mm. 

Wielkość kanału umożliwia zarówno in-

spekcję, jak i wyczyszczenie całego dna 

zbiornika.

Dzięki zastosowaniu studzienek inspek-

cyjnych DN 600 na zbiorniku możliwy 

jest dostęp do systemu bez konieczno-

ści montowania dodatkowych studzie-

nek inspekcyjnych przed zbiornikiem. 

Wavin Q-BB to nowa skrzynka retencyj-

no-rozsączająca, która może być stoso-

wana zamiennie lub łącznie ze skrzynką 

Wavin Q-Bic w zależności od projekto-

wanej funkcji zbiornika i wymagań eks-

ploatacyjnych. 

Zbiorniki na bazie skrzynek Wavin Q-Bic 

/Q-BB mogą być instalowane pod tere-

nami zielonymi oraz pod terenami obcią-

żonymi ruchem SLW 60.

    Posadowienie maks do 7 m. 

    Wymiar pojedynczej skrzynki – 600 x 

600 x 1200 mm. 

   Pojemność 432 l.

Wavin AquaCell

Rodzina skrzynek (Lite, Core i Plus) po-

zwalająca na swobodne łączenie po-

szczególnych typów skrzynek w zależ-

ności od potrzeb inwestora: 

    Wavin AquaCell Lite – skrzynka peł-

na, ażurowa, do terenów zielonych, 

maks. posadowienie: do 1,5 m, 

    Wavin AquaCell Core – skrzynka peł-

na, ażurowa, do terenów zielonych 

i obciążonych ruchem do SLW 60, 

maks. posadowienie: do 4,2 m,

    Wavin AquaCell Plus – skrzynka z ka-

nałem inspekcyjnym, do terenów zie-

lonych i obciążonych ruchem do SLW 

60, maks. posadowienie: do 5,1 m.

Wymiar pojedynczej skrzynki Wavin  

AquaCell – 500 x 400 x 1000 mm.  

Pojemność 200 l.

Q-Bic Plus

Nowy standard w zakresie zarządzania 

wodą opadową pod względem swo-

body projektowej, szybkości montażu 

oraz dostępu w celu czyszczenia i kon-

troli (dostępne jest aż 70% powierzchni 

zbiornika).

Lekkie elementy ze zintegrowanymi 

złączkami zapewniają znacznie szybszy 

i tańszy montaż w porównaniu z trady-

cyjnymi systemami z tworzyw sztucz-

nych, w których do montażu stosuje się 

elementy łączące. Czas montażu może 

zostać skrócony nawet o 50%.

NOWOŚĆ!
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Systemy 
drenarskie

Systemy drenarskie

Geokompozyty drenażowe

Nowoczesne systemy drenażowe służące do efektywnego od-

prowadzania wody w układach pionowych lub płaszczyznowych 

(poziomych lub pochyłych – skarpy), łączące wysoką wydajność 

hydrauliczną i wytrzymałość. Sercem geokompozytu jest wytło-

czony rdzeń z PEHD o strukturze izometrycznej, komponentem 

uzupełniającym odpowiednio dobrana geowłóknina. Izometrycz-

ny rdzeń zapewnia równomierny przepływ wody w całej płasz-

czyźnie geokompozytu bez względu na kierunek układania. 

Wavin oferuje następujące odmiany geokompozytów  

drenażowych:

    Pacdrain i Road Drain – geokompozyty do montażu w pionie, 

wyposażone w kieszeń na rurę drenarską 90-200 mm, do 

wykonywania odwodnienia wzdłuż liniowych obiektów ko-

munikacyjnych (drogi, koleje, tory tramwajowe). Możliwość 

maszynowego układania znacznie przyspiesza tempo prac 

na budowie. Rozwiązanie alternatywne o lepszych parame-

trach hydraulicznych w stosunku do tzw. drenażu francu-

skiego. 

    Nappe Solpac – geokompozyt do odwodnień powierzchnio-

wych (drenaży ekranowych) do montażu na powierzchniach 

pochyłych jako zabezpieczenie konstrukcji skarp lub pozio-

mych, np. jako ekran kapilarny pod konstrukcją drogową (lub 

inną). Parametry geokompozytu każdorazowo dopasowy-

wane do charakterystyki powierzchni odwadnianej.

Drenaż PVC-u

Tradycyjny system drenarski w średnicach 

DN 50-200, w którego skład wchodzą:

    rury perforowane na całym obwodzie bez 

otuliny,

    rury perforowane na całym obwodzie  

w otulinach z włókna syntetycznego lub 

kokosowego,

    kształtki z PVC-u lub PP łączone na  

zatrzask.

System całkowicie kompatybilny ze stu-

dzienkami Wavin.

Drenaż z rur dwuściennych PP 
Wavin X-Stream

System rur i kształtek o podwyższonej  

wytrzymałości SN 8 w zakresie średnic DN/

ID 100-800. 

Rodzaje rur:

    rury w pełni sączące – TP, perforacja na 

całym obwodzie rury (360°),

    rury częściowo sączące – LP, perforacja 

na 220°,

    rury sącząco-transportujące – MP, perfo-

racja na 120°.

Szerokość szczelin: 1,5 mm, minimalna 

powierzchnia sączenia: 50 cm2/mb.
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Studzienki 
kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne

Wavin posiada najszerszą na rynku 

ofertę studzienek kanalizacyjnych 

począwszy od prefabrykowanych, 

zaawansowanych technicznie i speł-

niających najwyższy poziom wyma-

gań normy PN-EN 13598-2 studzienek  

z rodziny Wavin Tegra, poprzez stu-

dzienki zoptymalizowane pod wzglę-

dem parametrów technicznych Wavin 

Basic, a kończąc na studzienkach 

produkowanych na indywidualne  

zamówienie. 

Cała oferta jest tworzona i ciągle do-

skonalona z uwzględnieniem potrzeb 

eksploatatorów sieci, projektantów 

i  wykonawców w zakresie całkowitego 

kosztu utrzymania sieci, warunków BHP,  

a także wpływu na środowisko naturalne.  

Rozwiązania konstrukcyjne wyrobów 

Wavin uwzględniają zmianę warunków 

gruntowych pod wpływem zmian kli-

matycznych, minimalizując wiele typo-

wych problemów, w tym między innymi 

najczęściej występujące uszkodzenia 

nawierzchni utwardzonych przy zwień-

czeniach studzienek.

Studzienka Wavin Basic 1000 wykonana jest z PE jako monolit w technologii odlewania  

rotacyjnego. Ma kinety ślepe, przelotowe i zbiorcze dn 160/200 do łączenia z rurami 

gładkościennymi, dn 315 i 600 do łączenia z systemem Wavin X-Stream. Jako jedyna 

studzienka w ofercie Wavin pozwala na bezpośrednie podłączenie kanału Ø 600 Wavin 

X-Stream. 

Wykorzystywana jest jako studzienka włazowa lub jako obudowa do różnorakich urzą-

dzeń wykorzystywanych w sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych oraz w syste-

mach rozsączających. Ceniona jako dogodna w transporcie i montażu, alternatywna 

dla studzienek tradycyjnych.

Obszar zastosowań:

   maksymalna głębokość – 3,3 m,

   dopuszczalny poziom wody gruntowej – 1 m,

   obciążenie ruchem SLW 60 (klasy włazów D400),

   zwieńczenia studzienek w klasach od A15 do D400.

Studzienki Wavin Basic (1000, 600, 425, 400 i 315)

Studzienki Wavin Basic oferowane są w odpowiedzi na potrzeby eksploatatorów  

szukających rozwiązań mniej zaawansowanych technicznie.

Obszar zastosowań:

   maksymalna głębokość – 6 m,

   dopuszczalny poziom wody gruntowej powyżej dna studzienki – 5 m, 

   obciążenie ruchem SLW 60 (klasy włazów D400),

   zwieńczenia studzienek w klasach od A15 do D400.

Studzienki dostosowane są do połączenia z systemami kanalizacyjnymi zarówno z rur 

gładkościennych, jak i rur strukturalnych Wavin X-Stream.  

Średnice wewnętrzne studzienek: 

DN 1000, DN 600, DN 425.

Studzienki Wavin Tegra (1000, 600 i 425)

Najbardziej na rynku zaawansowane technicznie studzienki włazowe i inspekcyjne  

wyróżniające się:

    unikalną konstrukcją rury trzonowej, 

    elastycznym połączeniem króćców (nastawne kielichy),

    najszerszą na rynku konfiguracją kinet, w tym kinetami do dowolnej zmiany kierunku 

kanalizacji i kinetami zbiorczymi pod kątem 90°,

    płaskim dnem,

    zwieńczeniami pływającymi,

    ergonomią i bezpieczeństwem obsługi.
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Inne studzienki funkcjonalne

Uzupełnienie oferty studzienek standardowych stanowią  

studzienki o różnym, specjalistycznym przeznaczeniu, np.:

   studzienki kaskadowe,

   studzienki drenarskie,

Obszar zastosowań:

   maksymalna głębokość – w zależności od potrzeb,

    podstawa studzienki może mieć pod dnem komorę przeznaczoną do wypełniania na budowie betonem  

w przypadku konieczności jej dociążenia na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych, 

   obciążenie ruchem do SLW 60 (klasy włazów D400),

   zwieńczenia studzienek w klasach od A15 do D400.

Studzienki na indywidualne zamówienie

Możliwe jest wykonanie praktycznie każdej konstrukcji w za-

leżności od uwarunkowań i specyfiki danej sieci kanalizacyjnej. 

Studzienki te produkowane są z rur strukturalnych z polietylenu 

lub polipropylenu: 

    dwuściennych w zakresie średnic DN/ID od 300 do 1400,

    jednościennych (karbowanych) w zakresie średnic DN 425, 

600 i 1000.

Studzienki deszczowe osadnikowe i bezosadnikowe

Wykorzystując elementy studzienek Wavin, można zbudować studzienki deszczowe, które wyposażone są 

we wpusty żeliwne i służą do punktowego odwodnienia powierzchni utwardzonych. 

Swobodne kształtowanie parametrów technicznych:

    klasy obciążenia B125 i D400,

    wielkość powierzchni wlotowej do 10 dm2,

    głębokość i pojemność osadnika.

Regulatory przepływu

Urządzenia służące do precyzyjnego ustawienia natężenia 

przepływu transportowanego medium. Niezbędne w miejscu 

włączenia do sieci kanalizacji deszczowej, na dopływie do urzą-

dzeń podczyszczających lub odpływie do odbiorników natural-

nych w celu ochrony przed przeciążeniem hydraulicznym. Naj-

częściej współpracują ze zbiornikami retencyjnymi. Rodzaje:

    Wavin Orifice – regulator wykorzystujący wypływ przez 

otwór zatopiony; montowany w studzienkach Wavin Tegra 

600 i 1000; zakres regulacji: do 7 l/s;

    Wavin Corso – regulator hydrodynamiczny wykorzystujący 

wysokość napływu medium; montowany w studzienkach 

Wavin Tegra 600 i 1000; zakres regulacji: do 60 l/s; oparty 

na Vortexie lub zwężce;

    regulatory mechaniczne – wbudowane w studzience FRW 

direct; zakres regulacji: do 150 l/s, na indywidualne zamó-

wienie: do 1000 l/s.

Wavin wykonuje bezpłatnie specyfikację techniczną i obliczenia 

instalacji.

Studzienki Wavin Basic 600, 425, 400, 315

Zgodne z normą PN-EN 13598-2, z kinetami do łączenia z rura-

mi gładkościennymi o najpopularniejszych połączeniach:

   przelotowymi,

   zbiorczymi pod kątem 45o,

   zbiorczymi pod kątem 90o dn 200 z podłączeniami dn 160.

NOWOŚĆ!

Obszar zastosowań:

   maksymalna głębokość – 6 m,

   dopuszczalny poziom wody gruntowej powyżej dna studzienki – 3 m,

   obciążenie ruchem SLW 60 (klasy włazów D400),

   zwieńczenia studzienek w klasach od A15 do D400.

    studzienki inspekcyjne przelotowe do rur strukturalnych   

dużych średnic,

   komory pomiarowe,

   studzienki rozprężne,

   studzienki do wytracania energii. 

Inne zastosowania 
studzienek

Studzienki
Wavin Basic 600

Obszar zastosowania: w systemach kanalizacji ciśnieniowej  

i mieszanej (grawitacyjno-ciśnieniowej). W zależności od zasto-

sowanej pompy i wielkości zbiornika mogą być wykorzystywa-

ne w różnych miejscach, począwszy od pojedynczych zabu-

dowań, poprzez obiekty użyteczności publicznej, kończąc na 

osiedlach o rozproszonej zabudowie. Polecane przede wszyst-

kim do miejsc o małych zrzutach ścieków. 

Zakres średnic zbiorników przepompowni: DN 425, DN 600, 

DN 1000. Klasy zwieńczeń: od A15 do D400.

Wavin bezpłatnie przeprowadza dobór szczegółowy do in-

dywidualnych potrzeb klienta.

Studzienki z urządzeniami  
przeciwzalewowymi

W studzienkach 1000, 600 mogą być zabudowane zasuwy bu-

rzowe. Dostępne są również kinety studzienek inspekcyjnych 

315, 400 i 425 z zasuwami burzowymi. 

Przepompownie ścieków  
i wód zanieczyszczonych 

Oferta Wavin obejmuje dwa rodzaje przepompowni:

   przepompownie ścieków zawierających fekalia,

    przepompownie wód zanieczyszczonych (pompy o wolnym 

przelocie). 

Studzienki Wavin mogą być zastosowane jako szczelne, podziemne obudowy do  

różnego rodzaju oprzyrządowania lub szyby wejściowe do zbiorników podziemnych.
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Systemy kanalizacji
zewnętrznej grawitacyjnej

Systemy kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej

System z rur gładkościennych PVC-u

Popularny system rur i kształtek. Rury cechowane wewnętrz-

nie, co pozwala na sprawdzanie parametrów rury za pomocą 

inspekcji CCTV po zakończeniu robót i zasypaniu wykopu. 

Zakres średnic: DN 110-500. 

Sztywność obwodowa rur: SN 8, SN 4, SN 2.

Sztywność obwodowa kształtek: SN 8, SN 4.

Rury dostępne jako rury ze ścianką litą lub ze ścianką z rdze-

niem spienionym. Bogata oferta odgałęzień nasadowych (kieli-

chów Wavin) pozwala na szybkie i bezproblemowe podłączenie 

przykanalików lub kanałów bocznych do czynnych kolektorów.

Kanalizacja zewnętrzna z rur  
gładkościennych PP

W ramach tych systemów Wavin oferuje rury o podwyższo-

nej sztywności obwodowej, w zależności od zapotrzebowania 

można wybrać rury o rzeczywistej sztywności obwodowej SN 

12 lub SN 10. System Acaro z PP-HM dostępny jest w śred-

nicach DN/ID 160-500mm, natomiast w ramach systemu KG 

2000 z PP-MD dostępne są średnice DN/ID 110-400 mm. Oby-

dwa systemy oferują pełną gamę kształtek łączonych na wcisk.

Wavin X-Stream – system z rur  
dwuściennych PP

Standardowy system rur i kształtek. Rury dwuścienne ze spe-

cjalnie dobranym, jasnoszarym kolorem warstwy wewnętrznej, 

ułatwiającym przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej CCTV. 

Specjalna konstrukcja kielicha powodująca zmniejszenie siły 

wcisku przy montażu nawet o 50%. Uszczelki o symetrycznym 

kształcie ułatwiające montaż. 

Zakres średnic: DN/ID 100-800 w długościach 3 i 6 m. 

Sztywność obwodowa rur i kształtek: SN 8.

Pełna kompatybilność ze studzienkami Wavin.
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Systemy 
ciśnieniowe

Systemy ciśnieniowe

Systemy przeznaczone do transportu wody pitnej, ścieków, gazu, a także do in-

stalacji technologicznych i przemysłowych. Połączenia rur za pomocą kształtek 

elektrooporowych Monoline, kształtek bosych do zgrzewania elektrooporowego 

i doczołowego oraz kształtek zaciskowych.

PE 100

Standardowy system ciśnieniowy z rur jednowarstwowych li-

tych w zakresie średnic DN 25-630. 

Zakres SDR:

   woda: SDR 11 i 17,

   ścieki: SDR 17 i 26,

   gaz: SDR 11 i 17,6.

System przeznaczony do układania w wykopie otwartym na 

podsypce piaskowej. Dopuszczalna głębokość zarysowań po-

niżej 10% grubości ścianki.

PE 100 RC

Rury lite wykonane z surowca PE 100 RC o zwiększonej od-

porności na powolną propagację pęknięć i dopuszczalnej głę-

bokości zarysowań do 10% grubości ścianki. Dopuszczalne 

technologie instalacji: 

   układanie w wykopie otwartym,

   sliplining,

   płużenie i układanie w wykopie wąskoprzestrzennym,

   przewiert sterowany.

System może być stosowany w gruncie rodzimym (niewymagana 

podsypka i obsypka piaskowa). Zakres średnic: DN 90-400. SDR 

11 i 17. Do stosowania w wodociągach i kanalizacji tłocznej.

Wavin TSDOQ

System premium o podwyższonej odporności na powolną propagację pęknięć wyko-

nany z PE 100 RC/XSC 50. Najwyższe na rynku, potwierdzone badaniami parametry 

wytrzymałościowe rury – odporność na naciski punktowe oraz zarysowania do 20% 

grubości ścianki bez negatywnego wpływu na wytrzymałość rury. 

Rury oferowane jako trójwarstwowe współwytłaczane lub lite. Rury o średnicach  

32-75 mm do wody i kanalizacji oraz cały zakres rur do gazu, które produkowane są 

jako rury jednowarstwowe z polietylenu XSC 50. 

Dopuszczalne technologie instalacji:

   układanie w wykopie otwartym,

   sliplining,

   płużenie i układanie w wykopie wąskoprzestrzennym,

   przewiert sterowany,

   burstlining.

System może być stosowany w gruncie rodzimym (niewymagana podsypka i obsypka 

piaskowa). Zakres średnic: DN 32-630. SDR 11 i 17.

System zagwarantowanej jakości Wavin TSDOQ potwierdza niezmienne, najwyższe 

parametry każdej partii surowca i produkowanych rur – wymagane świadectwo odbio-

ru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1, z wynikiem testu FNCT surowca 

minimum 8760 godzin. Certyfikat DIN CERTCO na zgodność ze specyfikacją technicz-

ną PAS 1075. 

Wyniki w następujących testach są potwierdzeniem najwyższych wytrzymałościowych 

parametrów rury Wavin TSDOQ:

   test karbu – wynik w testach typu – 8760 godzin,

   test FNCT – wynik w testach typu – 8760 godzin,

    test nacisku punktowego według metody dr. Hessela – wynik w testach typu  

– 8760 godzin.

Wavin SafeTech RCn

Rury dwuwarstwowe współwytłaczane lub lite wykonane  

z surowca PE 100 RC o zwiększonej odporności na powolną 

propagację pęknięć i dopuszczalnej głębokości zarysowań do 

10% grubości ścianki. 

Dopuszczalne technologie instalacji:

   układanie w wykopie otwartym,

   sliplining,

   płużenie i układanie w wykopie wąskoprzestrzennym,

   przewiert sterowany.

System może być stosowany w gruncie rodzimym (niewy-

magana podsypka i obsypka piaskowa). Zakres średnic:  

DN 90-630. SDR 11 i 17. Certyfikat DIN CERTCO na zgod-

ność ze specyfikacją techniczną PAS 1075.
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Systemy do bezwykopowej 
rehabilitacji rurociągów

Systemy do bezwykopowej rehabilitacji rurociągów

Shortlining i Burstlining – Krótkie Moduły 
Rurowe

Renowacja tą metodą polega na wprowadzeniu do wnętrza 

odnawianego rurociągu nowego przewodu montowanego  

z krótkich odcinków rur PVC (modułów), łączonych ze sobą we 

wnętrzu studni kanalizacyjnej. 

Oferta umożliwia renowację przewodów kanalizacyjnych  

o średnicach nominalnych od 150 do 800 mm, do których 

wprowadza się moduły od 160 do 630 mm. Burstlining kalibra-

cyjny modułami KMR pozwala na lekkie rozkruszanie starych 

kanałów i wprowadzanie takich samych średnic (do DN 500).

Compact Pipe

Ciasno pasowana metoda renowacji polegająca na wprowa-

dzeniu do istniejącego przewodu rury polietylenowej o przekro-

ju poprzecznym w kształcie litery C (zagięcie ułatwia wciąganie 

rury) oraz dokonaniu termicznego procesu rewersji, po którym 

rura powraca do kształtu kołowego. 

Efektem metody jest ściśle pasowany, strukturalnie niezależny 

rurociąg, o jakości i trwałości nowej rury PE. Możliwe są reno-

wacje gazociągów, wodociągów, przewodów kanalizacyjnych  

i technologicznych o średnicach od 100 do 500 mm.

Nowością jest rozszerzenie aplikacji o renowacje gazociągów 

wysokiego ciśnienia, w których rura Compact Pipe pełni funk-

cję doszczelniającej wykładziny interaktywnej.
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Pozostałe systemy 
infrastrukturalne

Oczyszczalnie ścieków 
BioKem

Pozostałe systemy infrastrukturalne

Nowoczesne oczyszczalnie biologiczne w technologii se-

kwencyjnego reaktora biologicznego (SBR) przeznaczone do 

oczyszczania ścieków bytowych na obszarach o zabudowie 

rozproszonej, gdzie często budowa kanalizacji sanitarnej jest 

ekonomicznie nieuzasadniona.

Zakres: 6-90 RLM (równoważna liczba mieszkańców).

Wydajność: 0,9-13,5 m3/dobę.

Możliwość łączenia kilku urządzeń w jeden układ równole-

gły w celu zwiększenia przepustowości.

Oczyszczalnie 6-50 RLM mają znakowanie CE oraz zgod-

ność z PN-EN 12566-3 + A1: 2009, załącznik B. 

Najważniejsze zalety BioKem:

    kompaktowa oczyszczalnia ścieków w jednym monolitycz-

nym zbiorniku z tworzywa – zmieści się na każdej działce,

   bardzo wysoka efektywność oczyszczania ścieków,

   automatyczne usuwanie biogenów – fosforu i azotu,

   oczyszczone ścieki bezpieczne dla środowiska,

   energooszczędność i przyjazna eksploatacja,

    nadstawka w postaci szachtu serwisowego umożliwiająca 

wygodny dostęp z poziomu terenu dla użytkownika i serwisu,

    moduł Nutrient – opcja podtrzymania pracy oczyszczalni dla 

obiektów działających czasowo.

BioKem 90 na autostradzie A1
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