
Termék név Speedy Rapido Rapido Quattro Quattro Avanti

Kompatibilis csatorna méret 70 | 100 mm (2.8 | 4") 70 | 100 mm (2.8 | 4") 50 x 75 mm (2 x 3") max. 70 x 110 mm (2.7 x 4.3") max. 70 x 110 mm (2.7 x 4.3")

Túlfolyásgátló • • • • •
Max. tetőfelület 80 m2 (861 ft2) 80 m2 (861 ft2) 80 m2 (861 ft2) 80 m2 (861 ft2) 80 m2 (861 ft2)

Csatlakozó cső mérete 32 mm (1 ¼") 32 mm (1 ¼") 32 mm (1 ¼") 25 mm (1") 32 mm (1 ¼")

Min. távolság a szűrőberendezés és a fal között  –  –  – 10 mm (0,4") –

Téli / Nyári átállás • • • • •
Szűrő betét műanyag betét  –  – műanyag betét műanyag betét

Méretek
Magasság 9 cm (3.5") 

Szélesség 6.5 cm (2.6") 
Hosszúság 16 cm (6")

Magasság 5.5 cm (2") 
Szélesség 5.5 cm (2") 
Hosszúság 9 cm (3.5")

Magasság 5.5 cm (2") 
Szélesség 5.5 cm (2") 
Hosszúság 9 cm (3.5")

Magasság 12 cm (4.5") 
Szélesség 10.5 cm (4") 
Mélység 13.5 cm (5.5")

Magasság 8 cm (3") 
Szélesség 5.6 cm (2") 

Hosszúság 6.5 cm (2.6")

Szín | Cikkszám. 503040 503073 503071 szürke | 503060  
bézs | 503062 503076

EU

ROPA PATENT

2400065

Szűrő betét

•  A telepítéshez nem szükséges megbon-
tani az ereszcsatornát

• Koronafuró, tömítés és rugalmas tömlő 
40 cm (16") tartozéka a csomagnak.

•    A telepítéshez nem szükséges meg-
bontani az ereszcsatornát

•  Koronafuró, tömítés és rugalmas 
tömlő 40 cm (16") tartozéka a cso-
magnak.

• Flexibilis csatlakozás (360° forgatás)

•  A telepítéshez nem szükséges meg-
bontani az ereszcsatornát

•  Koronafuró, tömítés és rugalmas tömlő 
40 cm (16") tartozéka a csomagnak.

• Flexibilis csatlakozás (360° forgatás)

•  Szögletes és ovális ereszcsatorná-
hoz alkalmas

• Magas vízhozam

•   A telepítéshez nem szükséges meg-
bontani az ereszcsatornát

•  Koronafuró, tömítés és rugalmas 
tömlő 40 cm (16") tartozéka a cso-
magnak.

Esővíz lopó és szűrő

Fúrás

Csatlakoztatás

Kész

TELEPÍTÉSI
ÚTMUTATÓ
Telepítés 5 percen belül
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Termék név Speedy Rapido Rapido Quattro Quattro Avanti

Kompatibilis csatorna méret 70 | 100 mm (2.8 | 4") 70 | 100 mm (2.8 | 4") 50 x 75 mm (2 x 3") max. 70 x 110 mm (2.7 x 4.3") max. 70 x 110 mm (2.7 x 4.3")

Túlfolyásgátló • • • • •
Max. tetőfelület 80 m2 (861 ft2) 80 m2 (861 ft2) 80 m2 (861 ft2) 80 m2 (861 ft2) 80 m2 (861 ft2)

Csatlakozó cső mérete 32 mm (1 ¼") 32 mm (1 ¼") 32 mm (1 ¼") 25 mm (1") 32 mm (1 ¼")

Min. távolság a szűrőberendezés és a fal között  –  –  – 10 mm (0,4") –

Téli / Nyári átállás • • • • •
Szűrő betét műanyag betét  –  – műanyag betét műanyag betét

Méretek
Magasság 9 cm (3.5") 

Szélesség 6.5 cm (2.6") 
Hosszúság 16 cm (6")

Magasság 5.5 cm (2") 
Szélesség 5.5 cm (2") 
Hosszúság 9 cm (3.5")

Magasság 5.5 cm (2") 
Szélesség 5.5 cm (2") 
Hosszúság 9 cm (3.5")

Magasság 12 cm (4.5") 
Szélesség 10.5 cm (4") 
Mélység 13.5 cm (5.5")

Magasság 8 cm (3") 
Szélesség 5.6 cm (2") 

Hosszúság 6.5 cm (2.6")

Szín | Cikkszám. 503040 503073 503071 szürke | 503060  
bézs | 503062 503076

EU

ROPA PATENT

2400065

Szűrő betét

•  A telepítéshez nem szükséges megbon-
tani az ereszcsatornát

• Koronafuró, tömítés és rugalmas tömlő 
40 cm (16") tartozéka a csomagnak.

•    A telepítéshez nem szükséges meg-
bontani az ereszcsatornát

•  Koronafuró, tömítés és rugalmas 
tömlő 40 cm (16") tartozéka a cso-
magnak.

• Flexibilis csatlakozás (360° forgatás)

•  A telepítéshez nem szükséges meg-
bontani az ereszcsatornát

•  Koronafuró, tömítés és rugalmas tömlő 
40 cm (16") tartozéka a csomagnak.

• Flexibilis csatlakozás (360° forgatás)

•  Szögletes és ovális ereszcsatorná-
hoz alkalmas

• Magas vízhozam

•   A telepítéshez nem szükséges meg-
bontani az ereszcsatornát

•  Koronafuró, tömítés és rugalmas 
tömlő 40 cm (16") tartozéka a cso-
magnak.
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Esővíz lopó és szűrő

Termék név De luxe esőszűrő Önműködő töltő szűrő Mini töltő szűrő Regendieb Pro Regendieb Lombkivető

Kompatibilis csatorna méret 70 | 80 | 100 mm (2.8 | 3 | 4") 700 – 100 mm (2.80 – 4") 50 – 60 mm (2 – 2.4") 70 | 80 | 100 mm (2.8 | 3 | 4") 70 | 100 mm (2.8 | 4") 70 | 100 mm (2.8 | 4")

Túlfolyásgátló • • • • • –

Max. tetőfelület 80 m2 (861 ft2) 50 m2 (538 ft2) 50 m2 (538 ft2) 200 m2  (2152 ft2) 200 m2  (2152 ft2) 80 m2 (861 ft2)

Csatlakozó cső mérete 32 mm (1 ¼") 25 mm (1") 25 mm (1") DN 50, 32 mm (1 ¼") DN 70 | DN 50, 32 mm (1 ¼") –

Min. távolság a szűrőberendezés és a fal között 25 mm (1") 16 mm (0.6") 17 mm (0.7") 16 mm (0.6") 25 mm (1") 5 mm (0.2")

Téli / Nyári átállás • • • • • •
Szűrő betét műanyag betét műanyag betét műanyag betét rozsdamentes acél rozsdamentes acél műanyag betét

Méretek Magasság 15 cm (6") 
ø 15 cm (6")

Magasság 11.5 cm (4.5") 
ø 13 cm (5")

Magasság 9.5 cm (4") 
ø 8 cm (3")

Magasság 25.5 cm (10") 
 ø 13 cm (5")

Magasság 25 cm (9.5") 
Szélesség 15 cm (6") 
Mélység 20 cm (8")

Magasság 35 cm (14") 
Szélesség 11 cm (4") 
Mélység 18 cm (7")

Szín | Cikkszám. szürke | 503015  
barna | 503014

szürke | 503011  
barna | 503010

szürke | 503006  
barna | 503005

szürke | 344202 
barna | 344203

szürke | 343011 
barna | 343010 szürke | 346013

• 25 cm (10") csőcsatlakozással és tartozékokkal •   Profi ereszcsatorna szűrő öntisztuló, 
rozsdamentes acél szűrőfelülettel

•  Műanyag csatlakozóval
• Csatlakozó tömítéssel

• Csatlakozó tömítéssel •  Speciális kialakításának köszönhetően 
minden durva szennyeződést eltávo-
lít, biztosítva a megtisztított esővíz 
továbbjutását

•   Ideális sok leveles környezetben, külö-
nösen előszűrőként 

• Öntisztítás és alacsony karbantartási
    igény
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Termék név De luxe esőszűrő Önműködő töltő szűrő Mini töltő szűrő Regendieb Pro Regendieb Lombkivető

Kompatibilis csatorna méret 70 | 80 | 100 mm (2.8 | 3 | 4") 700 – 100 mm (2.80 – 4") 50 – 60 mm (2 – 2.4") 70 | 80 | 100 mm (2.8 | 3 | 4") 70 | 100 mm (2.8 | 4") 70 | 100 mm (2.8 | 4")

Túlfolyásgátló • • • • • –

Max. tetőfelület 80 m2 (861 ft2) 50 m2 (538 ft2) 50 m2 (538 ft2) 200 m2  (2152 ft2) 200 m2  (2152 ft2) 80 m2 (861 ft2)

Csatlakozó cső mérete 32 mm (1 ¼") 25 mm (1") 25 mm (1") DN 50, 32 mm (1 ¼") DN 70 | DN 50, 32 mm (1 ¼") –

Min. távolság a szűrőberendezés és a fal között 25 mm (1") 16 mm (0.6") 17 mm (0.7") 16 mm (0.6") 25 mm (1") 5 mm (0.2")

Téli / Nyári átállás • • • • • •
Szűrő betét műanyag betét műanyag betét műanyag betét rozsdamentes acél rozsdamentes acél műanyag betét

Méretek Magasság 15 cm (6") 
ø 15 cm (6")

Magasság 11.5 cm (4.5") 
ø 13 cm (5")

Magasság 9.5 cm (4") 
ø 8 cm (3")

Magasság 25.5 cm (10") 
 ø 13 cm (5")

Magasság 25 cm (9.5") 
Szélesség 15 cm (6") 
Mélység 20 cm (8")

Magasság 35 cm (14") 
Szélesség 11 cm (4") 
Mélység 18 cm (7")

Szín | Cikkszám. szürke | 503015  
barna | 503014

szürke | 503011  
barna | 503010

szürke | 503006  
barna | 503005

szürke | 344202 
barna | 344203

szürke | 343011 
barna | 343010 szürke | 346013

• 25 cm (10") csőcsatlakozással és tartozékokkal •   Profi ereszcsatorna szűrő öntisztuló, 
rozsdamentes acél szűrőfelülettel

•  Műanyag csatlakozóval
• Csatlakozó tömítéssel

• Csatlakozó tömítéssel •  Speciális kialakításának köszönhetően 
minden durva szennyeződést eltávo-
lít, biztosítva a megtisztított esővíz 
továbbjutását

•   Ideális sok leveles környezetben, külö-
nösen előszűrőként 

• Öntisztítás és alacsony karbantartási
    igény

INNOVATÍV MEGOLDÁS 
NAGY FELÜLETRE

Akár 200 m²-es tetőfelülethez!
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