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GRAF EcoBloc Inspect flex
Stormwater management

GRAF EcoBloc Inspect flex
csapadékvíz kezelés



Twice the volume per truck
To save space during transport, two 
EcoBloc Inspect flex modules are stacked 
one inside the other. This halves transport 
costs and CO2 emissions.

GRAF EcoBloc Inspect flex
The third generation of GRAF infiltration and attenuation system

Easy to inspect
The standard inspection channel allows 
the entire percolation system to be 
effectively monitored. The ability of 
the EcoBloc Inspect 
system allow access 
by inspection cameras 
that are commonly 
found on the mar-
ket. This has been 
confirmed, by several 
independent testing 
authorities.

Can be cleanded by high 
pressure jetting
GRAF EcoBloc Inspect system can 
be easily cleaned by high pressure 
jetting.

Easy to install
GRAF EcoBloc Inspect flex modules 
are easy to transport and install. The 
modular system structure requires few 
accessories.

25 L

205 L

205 L

Növeld a térfogatot kamiononként

Hogy teret nyerjünk a szállításhoz, 
2 EcoBlok Inspect flex modult egymásra 
lehet helyezni úgy,hogy az egyiket a 
másikba illesszük. Így felére csökken a 
szállítási költség és a szén-dioxid kibocsátás.

Könnyű telepítés

A GRAF EcoBlok Inspect felx modulokat 
könnyű szállítani és telepíteni. 
A modulrendszerű szerkezet csupán pár kiegészítőt 
igényel

Könnyű ellenőrizni

A szabványos felügyeleti csatornával 
az egész perkolációs rendszer hatékonyan 
megfigyelhető. Az EcoBlok Inspect rendszer
képessége, hogy olyan 
ellenőrző kamerák 
használata is 
engedélyezett, 
amelyek nagyrészt 
megtalálhatóak 
a piacon. 
Ez számos, 
egymástól független 
tesztelő hatóság 
által is igazolt. 

Nagy nyomású mosóval tisztítható

A GRAF EcoBlock Inspect rendszert könnyen 
tisztán lehet tartani akár nagy nyomású mosóval is. 

A harmadik generációs GRAF beszivárgó és csillapító rendszer.
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EcoBloc
Hogy teret nyerjünk a szállításhoz,
2 EcoBloc Inspect flex modult egymásra
lehet helyezni úgy, hogy az egyiket a 
másikba illesszük. Így felére csökken a
szállítási költség és a szén-dioxid
kiocsátás.

A GRAF EcoBloc Inspect flex modulokat
könnyű szállítani és telepíteni.
A modulrendszerű szerkezet csupán 
pár kiegészítőt igényel.

A szabványos felügyeleti csatornával
az egész perkolációs rendszer hatékonyan
megfigyelhető. Az EcoBloc Inspect rendszer
képessége, hogy olyan
ellenőrző kamerák
használata is
engedélyezett,
amelyek nagyrészt
megtalálhatóak 
a piacon. Ez számos
egymástól független
tesztelő hatóság
által is igazolt.

A GRAF EcoBloc Inspect rendszert könnyen
tisztán lehet tartani, akár nagynyomású mosóval is

kibocsátás.



Lorry-bearing 
The GRAF EcoBloc Inspect has a 
heavy-duty lorry-bearing capacity 
of 60 tons with a 800 mm earth 
covering. 

Highly flexible
Each EcoBloc Inspect flex 
module has a volume of 205 l, 
a   area of 800 x 800 mm and a 
height of 320 mm. The system 
size and load-bearing can be 
adjusted individually to suit 
requirements of traffic and of 
non-traffic area.

High percolation rate
The GRAF EcoBloc Inspect system is desi-
gned to have high rate of percolation and 
barrier-free inspection.

Installation depth of up 
to 5 metres
Even under very heavy loads, GRAF 
EcoBloc Inspect system can be ins-
talled at a depth of up to 5 metres. 
This means that up to 14 layers are 
possible.

Universal use
For rainwater infiltration, retention 
or rainwater harvesting

Designed for decades of use 
A durable product design ensures susta-
inability. Built to offer double safety, the 
GRAF EcoBloc Inspect is designed for a 
service life of over 50 years.

Connection up to DN 200
Large percolation volumes require large 
pipe cross-sections. This isn‘t a problem 
for GRAF EcoBloc Inspect: it has DN 100, 
150 and 200 connections on all sides. DN 
100 connections are positioned eccentri-
cally at the side for complete deaeration.

Rendkívül rugalmas

Minden EcoBloc Inspect flex modul 
250 liter űrtartalmú, 800x800 mm 
térfogatú és 320 mm magasságú. 
A rendszer mérete és teherbírása 
egyedileg szabályozható, 
hogy igazodjon a forgalmas,
illetve a kevésbé forgalmas 
térségek követelményeihez.

A GRAF EcoBlok Inspect
nagy teherbírással rendelkezik,
800 mm földtakarás esetében
60 tonnáig terhelhető.

Telepítési mélység akár 5 méterig

Még nagy nyomású terhelés 
esetén is 5 méterig telepíthető 
a GRAF EcoBlok Inspect rendszer.
Ez 14 réteg lehetőséget jelent.

Nagy teherbírás

Csatlakozás DN 200-ig

Nagy mennyiségű szivárgás nagy 
cső keresztmetszetet igényel. Ez nem 
probléma a GRAF EcoBlok Inspect 
számára: minden oldalon megtalálható
DN 100, 150 és 200-as csatlakozás is. 
A DN 100-as csatlakozás excentrikusan
van pozícionálva a teljes légtelenítés
érdekében.

Évtizedekre gyártva

Egy tartós termék jó megtervezése
garantálja a fenntarthatóságot. 
Megépítése dupla biztonságot kínál,
a GRAF EcoBlok Inspect több, mint 
50 éves üzemidőre lett tervezve.

Univerzális használat

Az esővíz beszivárgására, 
megtartására vagy begyűjtésére.

Nagy áramlási sebesség

A GRAF EcoBlok Inspect rendszer 
nagy sebességű áramlás biztosítására
és akadálymentes ellenőrzésre 
lett kialakítva.

A GRAF EcoBloc Inspect
nagy teherbírással rendelkezik,
800 mm földtakarás esetében
60 tonnáig terhelhető.

Még nagy nyomású terhelés 
esetén is 5 méterig telepíthető
a GRAF EcoBloc Inspect rendszer.
Ez 14 réteg lehetőséget jelent.

Nagy mennyiségű szivárgás nagy
cső keresztmetszetet igényel. Ez nem
probléma a GRAF EcoBloc Inspect 
számára: minden oldalon megtalálható 
DN 100/150/200-as csatlakozás is.
A DN 100-as csatlakozás excentrikusan
van pozícionálva a teljes légtelenítés
érdekében.

Egy tartós termék jó megtervezése
garantálja a fenntarthatóságot.
Megépítésével dupla biztonságot kínál,
a GRAF EcoBloc Inspect több, mint
50 éves üzemidőre lett tervezve.

A GRAF EcoBloc Inspect rendszer
nagy sebességű áramlás biztosítására
és az akadálymentes ellenőrzésre lett
kialakítva.



GRAF EcoBloc Inspect flex
For large storage volumes 
DN 100/150/200 connecting faces

GRAF EcoBloc Inspect baseplate
Forms the foundation of the EcoBloc Inspect flex system

Volume
[litres]

Length
[mm]

Width 
[mm]

Height
[mm]

Weight
[kg] Colour Order no.

25 800 800 40 4 grey 402006

The system at a glance

GRAF EcoBloc Inspect end plates 
The front ends of an EcoBloc Inspect flex system are sealed with end plates 
DN 100/150/200 contact surfaces

Volume
[litres]

Length
[mm]

Width 
[mm]

Height
[mm]

Weight
[kg] Colour Order no.

205 800 800 320 8 grey 402005

Item Colour Order no.

EcoBloc Inspect  end plates 
(Set 2 units)

grey 402002

EcoBloc Inspect accessories

Order no. 402010 Set 4 units

Order no. 402015 Set 10 units

Order no. 402018 Set 25 units

Order no. 402020 Set 50 units

Order no. 402025 Set 200 units

EcoBloc Inspect connectors 
For horizontal connection

Webcode G4105

Webcode G4106

Deaeration end
DN 100

Order no. 369017 

GRAF-Tex geotextile
For an EcoBloc Inspect, 
size of 2.50 x 2.50 m

Order no. 231006 

Sold by the metre, roll width 5 m

Order no. 231002 

A rendszer áttekintése

Nagy tárigényű mennyiségeknek
Dn 100/150/200-as csatlakozási felület

 Mennyiség
     [liter]

Hossz
 [mm]

Szélesség
    [mm]

Magasság
   [mm]

Súly
 [kg] Szín

Rendelési
    szám

 Mennyiség
     [liter]

Hossz
 [mm]

Szélesség
    [mm]

Magasság
   [mm]

Súly
 [kg] Szín Rendelési

    szám

szürke

szürke

GRAF EcoBloc Inspect alaplap

Az EcoBloc Inspect flex rendszer alapja.

GRAF EcoBloc Inspect lezáró lapok

Az EcoBloc Inspect flex rendszer elülső lapjai DN 100/150/200-as érintkezési
felületekkel vannak lezárva.

Termék Szín Rendelési szám

EcoBloc Inspect lezáró lapok
(2 egység a készletben)

Szürke 402002

EcoBloc Inspect kiegészítők

EcoBloc Inspect csatlakozók
A vízszintes csatlakozásért

R. szám: 402015

R. szám: 402010

R. szám: 402018

R. szám: 402020

R. szám: 402025

4 egység a készletben

10 egység a készletben

25 egység a készletben

50 egység a készletben

200 egység a készletben

Légtelenítő vég
DN 100

R. szám: 369017

GRAF-Tex geotesztília
Egy EcoBloc Inspect számára,
mérete 2.50 x 2.50 m

R. szám: 231006

Méter alapján eladva, tekersz szélesség 5 m 

R. szám: 231002



Flexible, stackable, easy assembly
Benefits of the EcoBloc Inspect System

3. Ready2. Easy assembly1. Stackable

To save space during transport, two 
EcoBloc Inspect flex modules are stacked 
one inside the other. This halves transport 
costs and CO2 emissions. 

The EcoBloc Inspect ground plate forms 
the foundations of the system. Up to 
14 EcoBloc Inspect flex modules with 
a storage volume of 195 litres each can 
be fitted on one ground plate. The front 
ends are sealed with EcoBloc Inspect end 
plates.

The EcoBloc Inspect flex system can 
now be adjusted individually to suit the 
requirements and can be connected to 
DN 100, 150 or 200 pipes.

douBlE sToRAGE 

volumE pER TRuck 

Rugalmas, rakásolható, könnyen szerelhető
Az EcoBloc Inspect rendszer előnyei

1. Rakásolható 2. Könnyen szerelhető 3. Kész

Hogy teret nyerjünk a szállításhoz,
2 EcoBloc Inspect flex modult egymásra
lehet helyezi úgy, hogy az egyiket a 
másikba illesszük. Így felére csökken a
szállítási költség és a szén-dioxid kibocsátás.

Az EcoBloc Inspect alaplemeze 
illeszkedik a rendszer alapjához. Így
egy alaplemezre 14 EcoBloc Inspect
flex modult lehet helyezni, 
ami így 195 literes űrtartalommal bír.
Az elülső lapok EcoBloc Inspect
lezáró lapokkal kerülnek eladásra.

Az EcoBloc Inspect flex rendszer
most már egyedileg beállítható,
hogy igazodjon a követelményekhez
és csatlakoztatható 
DN 100/150/200-as
csövekhez.



Benefits and application
 

High storage volume
GRAF percolation modules have three 
times the storage volume of a standard 
gravel infiltration ditch. One module there-
fore takes the place of around 1300 kg of 
gravel or a 50 m drainage pipe.

Easy to install
The modules are fitted simply, at speed 
and in various ways. They can be installed 
without heavy machinery – one EcoBloc 
Inspect flex module weighs just 8 kg.

The controlled discharge of rainwater 
is increasingly important during heavy 
rain. The GRAF EcoBloc Inspect is also 
surrounded by a sealing sheet, which 
prevents water from escaping from the 
system unchecked. Restricted draina-
ge allows the water to be discharged 
into the sewage system in a controlled 
manner.

Local percolation of rainwater is gaining 
in importance. As we cover over more 
and more ground with concrete, we are 
interrupting the natural water cycle. 
The GRAF EcoBloc Inspect combines 
environmental management of 
rainwater with the opportunity to protect 
against flooding. It stores rainwater 
and gradually releases it back into 
groundwater reserves.

Rain retention

Rainwater percolation

cAn hold 3 TImEs ThE volumE oF 

A convEnTIonAl GRAvEl dITch

Inlet

Inlet

Geotextile

Deaeration

Geotextile - outer layer

Geotextile - inner layer

Sealing sheet

Drain

Deaeration

Since you don‘t have to excavate so much 
soil and enjoy great value for money 
compared with a standard gravel infilt-
ration ditch, the GRAF modules save you 
hard-earned cash!

Előnyök és a használat

Nagy tároló térfogat

A GRAF beszivárgó moduloknak
háromszor akkor a befogadó 
képessége, mint egy szabványos
kavicsos beszivárgó csatornának.
Így egy modul kb 1300 kg-nak 
megfelelő sóderágynak vagy 
50 méternyi vízelvezető csőnek
a területét helyettesítheti.

Abban az esetben, ha nem szeretne
sok talajásatást végezni, viszont élvezni
szeretné a kiváló ár-érték arányban
megvásárolt kavicsos beszivárgó árkot,
akkor a GRAF modulok segítenek 
megspórolni a nehezen keresett pénzét.

Könnyű telepíteni

A modulok könnyen és gyorsan 
illeszkednek bármilyen helyzethez.
Semmiféle nehézgép használata
nem szükséges - egy EcoBloc Inspect
flex modul súlya csupán 8kg.

Esővíz megtartás

Heves esőzés esetén az esővíz 
megfelelő elvezetése egyre fontosabb.
A GRAF EcoBloc Inspect még egy
szigetelő lappal is körül van véve,
ami elősegíti a víz ellenőrizetlen
kiszivárgását a rendszerből.
A beépített lefolyó ellenőrzött
módon bocsájtja ki a vizet a
szennyvíztisztítóba.

Lefolyó

Légtelenítő

BemenetGeotextília - belső réteg

Szigetelő lap

Geotextília - külső réteg

Légtelenítő

BemenetGeotextília

Esővíz átszűrődés

Az esővíz átszűrődése egyre jelentősebb.
Minél több betonnal fedünk le egy 
területet, annál jobban avatkozunk be
a víz természetes körforgásába.
A GRAF EcoBlock Inspect az esővíz
környezetvédelmi kezelését úgy garantálja
hogy ezzel egyidejűleg az árvíz
lehetőségét is kizárja.



Technical data
Load-bearing capacity and dimensions

percolating rainwater with
GRAF EcoBloc Inspect

GRAF TV 
www.graf.info

An EcoBloc Inspect system can be 
installed without any special tools or un-
reasonable effort. The video „Percolating 
rainwater with GRAF EcoBloc Inspect“ on 
GRAF TV provides a rough overview of how 
an EcoBloc infiltration ditch system works 
and is installed.

Vehicle loading

250 mm

Lorry-bearing 40 t

500 mm

Lorry-bearing 60 t

800 mm

Installation window

Technical data for 
EcoBloc Inspect flex           

Technical data for 
EcoBloc Inspect baseplate

Load capacity

Weight                   8 kg

Gross volume       205 L

Net volume              195 L

Storage coefficient          96%

Weight                   4 kg

Gross volume       25 L

Net volume              20 L

Storage coefficient          95%

Short-term              max. 10 t/m²

Long-term              max. 5 t/m²

EcoBloc Inspect flex Without 
traffic load Vehicle Lorry 12 Lorry 30 Lorry 40 Lorry 60

min. earth covering        250 mm 250 mm 500 mm 500 mm 500 mm 800 mm

max. earth covering        2750 mm 2750 mm 2750 mm 2500 mm 2250 mm 2000 mm

max. installation depth           5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm

max. number of layers             14 14 13 13 13 13

Technikai adatok
Teherbírás és méretek

Telepítési ablak

EcoBloc Inspect flex

min. föld felület

max. föld felület

max. telepítési mélység

max. rétegek száma

Forgalmi terhelés 
          nélkül

Gépkocsi Teher 12 Teher 30 Teher 40 Teher 60

250 mm

2750 mm

5000 mm

14

250 mm

2750 mm

5000 mm

14

500 mm

2750 mm

5000 mm

13

500 mm

2500 mm

5000 mm

13

500 mm

2250 mm

5000 mm

13

800 mm

2000 mm

5000 mm

13

EcoBloc Inspect flex
technikai adatai

EcoBloc Inspect alaplap
technikai adatai

Súly Súly

Bruttó térfogat Bruttó térfogat

Nettó térfogat Nettó térfogat

Tárolási tényező Tárolási tényező

8 kg 4 kg

205 L 25 L

195 L 20 L

96 % 95 %

Teherbíró képesség

Rövid távon

Hosszú távon

max. 10t/m²

max. 5t/m²

Az EcoBloc Inspect rendszer bármiféle
speciális eszköz vagy szükségtelen
erőfeszítés nélkül telepíthető. 
A GRAF TV "Esővíz átszűrés a GRAF 
EcoBloc Inspect használatával"
című videó gyors áttekintést nyújt 
az EcoBloc beszivárgó rendszer 
működéséről és telepítéséről.

250 mm 500 mm 800 mm

Gépkocsi terhelés

Teherautó terhelés 40t Teherautó terhelés 60t



800 mm 800 mm

Technical data
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Prices:
A price list with our export conditions is available on
request.

Warranty clause:
The warranty mentioned in this brochure only refers to 
the tank in question and not to the accessories. Within 
the warranty period we grant free replacement of the 
material. Further benefits are excluded. Pre-condition 
for warranty benefits are proper handling, assembly 
and installation according to the mounting guidelines.

N.B. Protect tanks from frost when installed above-
ground! In case of groundwater installation, please 
contact us for further information previous to the 
purchase!

For all indications of measurements in this brochure 
we reserve a tolerance of +/- 3 %. The useful volume of 
the tanks may be up to 10 % lower than the tank capa-
city, according to the connecting option.

Technical modifications and further development of
the different products are subject to change. Errors
excepted.

For all our offers and conclusions of contract are only
valid our General Terms and Conditions of Busi-
ness dated 01/10/2012 which we will send to you on 
request.

R A I N W A T E R  H A R V E S T I N G

S T o R m W A T E R  m A N A G E m E N T

W A S T E W A T E R  T R E A T m E N T  S o L U T I o N S

m U L T I p U R p o S E  c o N T A I N E R S

Rainwater harvesting solutions
For more information about our 
rainwater harvesting solutions, 
ask for our catalogue.

www.graf.info

Side view                                Front view

Baseplate End plate

DN 100/150/200DN 100 deaeration

DN 100/150/200

40 m
m

 

320 m
m

 

DN 200 inspection channels

R A I N W A T E R  H A R V E S T I N G    I N F I L T R A T I O N 
R E T E N T I O N  C I S T E R N S     D R I N K I N G  W A T E R  R E S E R V O I R S

Rainwater harvesting
solutions

Edition 2011
960444 - R31  EN

Technikai adatok

DN 100 légtelenítő

Oldalnézet
Elölnézet

DN 200 ellenőrző csatorna

Alaplap
Lezáró lap

Esővíz begyűjtési megoldások

További esővíz begyűjtési
megoldásainkért kérje 
katalógusunkat

Árak:
Az árlistánk az export feltételekkel 
kérésre elérhető.

Garancia záradék
Az ebben a kiadványban szereplő garancia
csak a tartályra vonatkozik és nem a
kiegészítőkre. A garancia időszakon belül
ingyenesen biztosítjuk az anyag cseréjét.
További juttatások kizárva. A garancia
a szakszerű használatból származó hibák
esetén érvényes, az összeszerelést és a 
telepítést a használati útmutató szerint 
kell elvégezni.

Védje a tartályokat a fagytól, ha felszín feletti
telepítést végez. Felszín alatti telepítés esetén
kérjük forduljon hozzánk további információért
még a vásárlás előtt!

A kiadványban feltüntetett jelzésekre +/- 3 %
eltérés vonatkozhat. A tankok használható 
térfogata 10%-al kisebb, mint a kapacitásuk
a csatlakozás típusától függően.

A termékek módosításának és a további
fejlesztéseknek a jogát fenntartjuk. Hibák
kizárva.

Minden árajánlatunk és szerződésünk csak az
Általános Szerződési Üzleti Feltételek szerint 
érvényesek, amelynek 2012.10.01 a lejárta
és amit igény esetén elküldünk.

ESŐVÍZ BEGYŰJTÉS

CSAPADÉKVÍZ KEZELÉS

SZENNYVÍZKEZELÉSI MEGOLDÁSOK

UNIVERZÁLIS KONTÉNEREK


