
ACESSÓRIOS DE CONEXÃO

StormTank
As�aberturas�de�observação�
e�as�conexões�de�entrada/saída
são fabricadas com robustez e 
especialmente projetadas para uso 
com os Módulos de armazenamento 
de águas pluviais StormTank.

FABRICADO 
NOS EUA

Aberturas de observação

Conexões de entrada/saída



PARA INSTALAR:

1) Faça�um�furo�no�painel�lateral

Usando uma serra de copo ou 
tico-tico, faça um furo no painel
lateral do StormTank com o mesmo
diâmetro do tubo do conector de
entrada/saída. Antes de cortar,
verifique se o centro do furo a ser
feito está localizado na elevação
correta e se a placa de flange do
conector não se estende além das
bordas do painel lateral.

2) Fixe�o�conector�no�painel�lateral

Fixe o conector no painel lateral
usando braçadeiras de cabo através
dos furos nos cantos da placa de
flange. O comprimento maior do
tubo do conector de entrada/saída
deve estar no lado externo do
sistema StormTank para permitir
a junção ao tubo de dreno.

3) Cubra�com�geotêxtil�
e/ou�revestimento

Cubra a placa de flange do conector
com material geotêxtil e/ou de
revestimento e vede com cinta
ou fita resistente a água.
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ACESSÓRIOS DE CONEXÃO

CONECTORES�DE�ENTRADA/SAÍDA ABERTURA�DE�OBSERVAÇÃO

DIÂMETRO�DO�TUBO� COMPRIMENTO�DO�TUBO ESPESSURA�DA�PLACADIMENSÕES�DA�PLACA�

DIMENSÕES�DOS�ACESSÓRIOS�DE�CONEXÃO

PARA INSTALAR:

1) Faça�um�furo�no
painel superior

Usando uma serra de copo
ou tico-tico, faça um furo no
centro do painel superior do
módulo StormTank com o
mesmo diâmetro do tubo
da abertura de observação. 

2) Alinhe�a�placa�da�abertura
ao�painel�superior

Insira dois conectores
verticais do StormTank
nos rebaixos circulares no
painel superior do módulo
StormTank e alinhe a placa
da abertura usando os furos
correspondentes na placa. A
placa deve ficar posicionada
de forma que os cantos da
placa se estendam pelos dois
módulos adjacentes.

3) Cubra�com�geotêxtil�
e/ou�revestimento

Cubra a placa de abertura
com material geotêxtil e/ou
de revestimento e vede com
cinta ou fita resistente a água.

Prenda
com
braça-
deiras 
de cabo

Conexão
vedada

Conexão vedada

ABERTURAS�DE�OBSERVAÇÃO

CONECTORES�DE�ENTRADA/SAÍDA

102 mm 286 mm 457 mm x 457 mm 13 mm

152 mm 286 mm 457 mm x 457 mm 13 mm

305 mm 286 mm 457 mm x 457 mm 6 mm

356 mm 286 mm 457 mm x 457 mm 6 mm


