
DRENĀŽAS SISTĒMAS



DRENĀŽAS CAURUĻU IEDALĪJUMS

Tips R2

Caurule ar profilētu (gofrētu) ārējo 
sieniņas virsmu un gludu iekšējo sieniņas 
virsmu

Tips R1

Caurule ar profilētu (gofrētu) ārējo un 
iekšējo sieniņas virsmu. 

Tips R3

Caurule ar gludu sieniņas virsmas 
uzbūvi. 

Sertificētas atbilstoši DIN4262

Caurules pēc to ģeometriskās sieniņas konstrukcijas uzbūves tiek iedalītas šādos tipos: 



DRENĀŽAS CAURUĻU IEDALĪJUMS
Caurules pēc to perforējuma veida: 

TP veida 360° pilnībā perforēta caurule, 
kurai ūdens ieplūdes perforējuma
atvērumi ir vienmērīgi sadalīti pa visu tās
aploci.

LP veida 180°±10° daļēji perforēta 
caurule, kurai ūdens ieplūdes perforējuma 
atvērumi pie caurules virsas ir izvietoti 
simetriski attiecībā pret caurules vertikālo 
asi aptuveni 180°±10° zonā, bet caurules 
apakšējā daļa jeb teknes zona nav 
perforēta. Caurules teknes apakšējo daļu 
jeb teknes zonu izmanto ieplūstošā ūdens 
savākšanai un transportēšanai pa to.



DRENĀŽAS CAURUĻU IEDALĪJUMS
Caurules pēc to perforējuma veida: 

MP veida ≤120° perforētā 
daudzfunkcionāla caurule, kurai ūdens 
ieplūdes perforējuma atvērumi pie 
caurules virsas ir izvietoti simetriski 
attiecībā pret caurules vertikālo asi 
maksimāli ≤120° zonā, bet caurules 
apakšējā daļa jeb teknes zona nav 
perforēta. Caurules teknes apakšējo daļu 
jeb teknes zonu izmanto ieplūstošā ūdens 
savākšanai un transportēšanai pa to.

UP veida neperforēta šķidruma 
transportēšanas caurule. Paredzēta ūdens 
noteku transportēšanai.



Ķīmiskās Ķīmisks un bioloģisks inertums

DRENĀŽAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS



DRENĀŽAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS

• zemas ūdens plūsmas pretestība pateicoties gludam iekšējam slānim;

• ūdens uztveršanas ieplūdes perforējuma laukums (50 cm2/m – 150 cm2/m);

• aploces stingrība: caurules ruļļos ≥SN4; caurules stangās ≥SN8

• sistēma ir ērti transportējama un viegli instalējama;



PERFORĒJUMA ATVĒRUMA LAUKUMS
• augsta perforējuma atvēruma 
ieplūdes zona nodrošina optimālu 
ūdens ieplūdi caurulē



A tipa tekstila 

filtra materiāla 

pārklājumu

FILTRA MATERIĀLA PĀRKLĀJUMS

Bez filtra 
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FILTRA MATERIĀLA PĀRKLĀJUMS
A tipa adīta tekstila filtra materiāls:



FILTRA MATERIĀLA PĀRKLĀJUMS

• filtra materiāla audums vienmērīgi sedz cauruli 
visā tās garumā, nodrošinot vienādu ūdens 
caurplūdi caur to pa visu tās aploci

• aiztur grunts daļiņas, neļaujot tām iekļūt caurul

Kokos filtra materiāla pārklājums:



FILTRA MATERIĀLA IZVĒLE
Tradicionāls filtra materiāla pielietojums:



FILTRA MATERIĀLA IZVĒLE
Gruntīs ar zemu ūdenscaurlaidību tiek izbūvēts filtrs ap caurules zonu



DRENĀŽAS AKAS

Iemesli, kāpēc izvēlēties polimērmateriālu drenāžas 
aku sistēmu:

• Polimērmateriālu akas svars ir ≤ 5% no 
dzelzsbetona akas svara, ekonomija uz 
mehānismu izmaksām būvobjektā un darbaspēka 
izmaksu ekonomija iebūves laikā;

• Augsta elastība - reakcija pret jebkādām grunts 
kustībām - NEKĀDU PLAISU;

• Īss iebūves laiks - augstāks darba ražīgums;

• Efektīvas kopējās izmaksas.

Efektīvs ieguldījums, nevis dārga ekspluatācija



REGULĒJAMĀ DRENĀŽA
Efektīvs ieguldījums, nevis dārga ekspluatācija



DRENĀŽAS IZLAIDE



DRENĀŽAS IZLAIDE



IZTEKU CAURULES
UV stabilizēta PP-B materiāla RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurule

Nodrošina saules radiācijas UV starojuma aizsardzību vismaz 10 gadu ilgā periodā
(saules radiācijas UV apstarojums >700 kLy).

Nominālie pieejamie diametri: DN/OD110 – DN/OD250



CAURUĻU SAVIENOŠANA



CAURUĻU SAVIENOŠANA



IZBŪVES VEIDI
Ar automatizēto drenāžas tīklu izbūves 
metodi.

Šīs metodes izbūves galvenie plusi ir daudz operatīvāka, 
kvalitatīvāka un ražīgāka drenāžas sistēmu izbūve, 
salīdzinot ar atklāt’’as tranšejas metodi

Ar atklāto tranšejas rakšanas metodi



IZBŪVES VEIDI



PALDIES PAR UZMANĪBU


