
HULEVESIEN VIIVYTYSSÄILIÖ

Raineo hulevesien viivytysssäiliö on asennusvalmis 
ja edullinen kiinteistökohtainen hulevesien viivy-
tysjärjestelmä.

Raineon kiinteistökohtainen hulevesien viivytyssäi-
liö hidastaa sadevesien virtaamaa kunnalliseen sa-
devesiviemäriin. Viivytyssäiliötä voit käyttää myös 
sadeveden varastona kasteluvedeksi.

Viivytyssäiliö on kevyt käsitellä ja helppo asentaa. 
Säiliö asennetaan ränni- ja sadevesikaivoilta tule-
vaan tuloputkeen. Kevyen viivytyssäiliön saat kul-
jetettua tontillesi vaikka henkilöauton peräkärryllä. 

Hanki imeytyssäiliöön valmis pumppuyksikkö kas-
teluveden pumppaamiseksi. Viivytyssäiliö on help-
po ankkuroida toimitukseen kuuluvilla Ankkuroin-
tipusseilla (LVI nro: 3625 406 ).

KIINTEISTÖN HULEVESIEN VIIVYTYSSÄILIÖ SADEVESIVARASTOLLA 
 

Viivytystilavuus 2 m3. Sadevesivarastotilavuus 2–3 m3. 5000l säiliön mittatiedot: Pituus 3200 mm, korkeus 2410 mm, halkaisija 
1600 mm. Tulo- ja poistoyhde 110 mm. Paino 250 kg. Ankkurointiin tarvitaan 2 ankkuripussisarjaa.

 LVI-nro Tuotenro  Koko   Paino (kg)  
 2620 517 390 356  300 x 260 x 120   250

KIINTEISTÖN HULEVESIEN VIIVYTYSSÄILIÖ 
 
Viivytystilavuus 1,8m3. 1800l säiliön mittatiedot: Pituus 2300 mm, korkeus 2030 mm, halkaisija 1300 mm. Tulo- ja poistoyhde 
110 mm. Paino 130 kg. Ankkurointiin tarvitaan 1 ankkuripussisarjaa.

 LVI-nro Tuotenro  Koko t   Paino  
 2620 522 390 458  230 x 120 x 120   130

ANKKURIPUSSISARJA 
 

Säiliöiden ankkurointiin. 2 pussia/paketti. Kevyt ja pieneen tilaan mahtuva.

 LVI-nro Tuotenro  
 3625 406 390 366 



HULEVESIEN VIIVYTYS JA IMEYTYS
STORMBOX HULEVESIKASETEILLA

Raineo Stormbox-hulevesijärjestelmä on asennus-
valmis tehdaskoottu hulevesien viivytyspaketti. 
Moduulirakenteensa ansiosta tilavuutta on helppo 
kasvattaa liittämällä tarvittava määrä moduuleja 
vastaamaan paikallisia määräyksiä viivytystila-
vuudesta. 

Raineo Stormbox-hulevesijärjestelmä on edullinen 
toteuttaa, helppo asentaa ja kevyt käsitellä. Pake-
tin kuljetus hoituu vaivattomasti asennuspaikalle, 
vaikka henkilöauton peräkärryllä.

Raineo Stormbox-hulevesijärjestelmä on tarkoitettu
imeyttämään sade- ja hulevedet hallitusti omalle 
tontille luonnollisen vedenkierron mukaan. Tarvit-
taessa imeytyspaketti hidastaa hulevesien virtaus-
ta sadevesiverkkoon ja vähentää tulvien muodos-
tumista. 

Hulevesikaseteilla toteutettu imeytysjärjestelmä ei 
vaadi ankkurointia.

KIINTEISTÖN HULEVESIEN VIIVYTYS- JA IMEYTYSPAKETTI 
 
Paketti toimitetaan osina työmaalla koottavaksi. Vaaditun viivytyskapasiteetin saa helposti yhdistämällä paketteja. Pakettien 
yhdistämiseen tarvittava liitin sisältyy toimitukseen. ø110 tuloyhde ja ø200 nousuputket. Paino 110 kg/pkt.

Mittatiedot/pkt: Pituus 3000 mm, korkeus 600 mm, leveys 1200 mm.
• 1 paketti = 2,16m³ 
• 2 pakettia = 4,32 m³ 
• 3 pakettia = 6,48 m³

 LVI-nro Tuotenro  Koko (cm)    Paino (kg) 
 2620 518 390 358  300 x 60 x 120   110

Järjestelmäkokonaisuus koottuna:

- 10 kpl Stormbox kasettia
- 5 kpl pohjalevyä
- Kiinnikkeet
- Suodatinkangas
- 2 x Ø 200 nousuputki kansistoineen
- Tuloyhde Ø 110
- Poistoyhde Ø 110
- Virtaussäätö- ja ylivuotohaara Ø 110


