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Με σεβασμό στο περιβάλλον 

Συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων  

για τον κήπο και το σπίτι 



Η έλλειψη νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας και η χώρα μας είναι 

ανάμεσα σε αυτές που υποφέρουν περισσότερο από αυτήν.  Η εξοικονόμηση νερού έχει 

αναγνωριστεί ως κεντρική προτεραιότητα διεθνώς.   

 

Με τα συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων GRAF μπορείτε να συλλέξετε και να 

επαναχρησιμοποιήσετε το βρόχινο νερό στον κήπο ή στο σπίτι εξοικονομώντας έτσι μέχρι και 50% 

(περίπου 85 l/ημέρα) των αναγκών σας σε πόσιμο νερό 

Πακέτα Carat S - Για τον κήπο και το σπίτι 

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 

Αριστη ποιότητα νερού 

Αποτελεσματική και αθόρυβη διαχείρηση 

Τo σύστημα GRAF Aqua-Center-Silentio ελέγχει τη στάθμη του 

νερού στη δεξαμενή Carat S και ρυθμίζει τη διάθεση του βρόχινου 

νερού. Όταν το βρόχινο νερό στη δεξαμενή εξαντληθεί 

ενεργοποιείται αυτόματα η παροχή νερού από το δίκτυο.  Ολες οι 

εγκαταστάσεις διαθέτουν ηχομονωτική προστασία και η λειτουργία 

είναι αθόρυβη. 

Η εξαγωγή του νερού γίνεται 10cm χαμηλότερα από τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή για την εξασφάλιση 

του καθαρότερου νερού. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επαναφίλτρανσης του νερού πριν τη διοχέτευση του 

στο δίκτυο. 

Το αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο Optimax-Pro Filter εξασφαλίζει ανάκτηση έως και 

95%. Κατακρατεί ουσίες μεγαλύτερες από 0,35mm και απαιτεί μηδαμηνή 

συντήρηση. Προαιρετικά διαθέτει επιπλέον τη μονάδα καθαρισμού OptiClean για 

καθαρισμό του φίλτρου σε προγραμματισμένα διαστήματα. 



● 

Με ολοκληρωμένη τεχνολογία φίλτρου (100%) 

ανάκτηση νερού 

● 

Εύκολο στην εγκατάσταση χρησιμοποιώντας  

έτοιμα εξαρτήματα 

● 

Υπόγεια δεξαμενή Carat S με λαιμό maxi 620mm. 

Ένα σύστημα αποτελείται από: 

1. 

Πλαστικό κάλυμμα με επέκταση Mini Green για διέλευσης πεζών.  

Πακέτο φίλτρου Νο. 2, που αποτελείται από: 

Εσωτερικό φίλτρο “Universal 3”, για 100% ανάκτηση νερού. ● 

Σύστημα ελέγχου εισροής βρόχινου νερού. ● 

Σιφώνι υπερχείλισης με προστασία από τρωκτικά ● 

Κολάρο σύνδεσης σωληνώσεων “Spannfix” για εύκολη απομάκρυνση της διάταξης του φίλτρου 

από τη δεξαμενή. 

● 

Πακέτο αντλίας “Jet Pump” αποτελούμενο από: 

Εξωτερική αντλία “Garden Jet 700” ● 

Πλαστικό φρεάτιο σύνδεσης της αντλίας με τη δεξαμενή. ● 

Διάταξη αναρρόφησης (αποτελείται  από 12,5m σωλήνα, ποτήρι, αντεπίστροφο). ● 

Μια πλήρης οικονομική λύση για το πότισμα του κήπου με εξωτερική αντλία 

GARDEN JET PACKAGE 

Χωρητικότητα 

(L) 

Μήκος                    

(mm) 

Πλάτος                    

(mm) 

Ύψος               

(mm) 

Βάρος                    

(Kg) 

2700 2080 1565 2010 120 

3750 2280 1755 2200 150 

4800 2280 1985 2430 185 

6500 2390 2190 2710 220 

2. 

3. 

4. 

Μικρή οπτική παρέμβαση στο χώρο 

Διατιθένται και με χυτοσιδηρό καπάκι κλάσης Β125 για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων 



● 

Με μία απλή σύνδεση σωλήνα στην αντλία 

πραγματοποιείται το αυτόματο πότισμα 

● 

Μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος – 

λειτουργεί μόνο όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί 

το αποθηκευμένο νερό 

● 

Υπόγεια δεξαμενή Carat S με λαιμό maxi 620mm. 

Ένα σύστημα αποτελείται από: 

1. 

Πλαστικό κάλυμμα με επέκταση Mini Green για διέλευσης πεζών.  

Πακέτο φίλτρου Νο. 2, που αποτελείται από: 

Εσωτερικό φίλτρο “Universal 3”, για 100% ανάκτηση νερού. ● 

Σύστημα ελέγχου εισροής βρόχινου νερού. ● 

Σιφώνι υπερχείλισης με προστασία από τρωκτικά ● 

Κολάρο σύνδεσης σωληνώσεων “Spannfix” για εύκολη απομάκρυνση της διάταξης του φίλτρου 

από τη δεξαμενή. 

● 

Πακέτο αντλίας “Garden Comfort” αποτελούμενο από: 

Εμβαπτιζόμενη ανοξείδωτη αντλία Integra, με προστασία σε λειτουργία χωρίς νερό και αυτόματο 

start / stop.  

● 

● Διάταξη αναρρόφησης (αποτελείται  από ποτήρι, αντεπίστροφο, πλωτήρα). 

● 

Διατιθένται και με χυτοσιδηρό καπάκι κλάσης Β125 για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων 

Χωρητικότητα 

(L) 

Μήκος                    

(mm) 

Πλάτος                    

(mm) 

Ύψος               

(mm) 

Βάρος                    

(Kg) 

2700 2080 1565 2010 120 

3750 2280 1755 2200 150 

4800 2280 1985 2430 185 

6500 2390 2190 2710 220 

2. 

3. 

4. 

Εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση 

Μικρή οπτική παρέμβαση στο χώρο 

Με ολοκληρωμένη τεχνολογία φίλτρου για 

100% ανάκτηση νερού 

● 

● 

10m σωλήνα πίεσης. 

GARDEN COMFORT PACKAGE 

Μια πλήρης και πρακτική λύση για το πότισμα του κήπου με εμβαπτιζόμενη αντλία 



● 

● 

● 

Υπόγεια δεξαμενή Carat S με λαιμό maxi 620mm. 

Ένα σύστημα αποτελείται από: 

1. 

Πλαστικό κάλυμμα με επέκταση Mini Green για διέλευσης πεζών.  

Πακέτο φίλτρου Νο. 3, που αποτελείται από: 

Εσωτερικό φίλτρο “Optimax-Pro” αυτοκαθαριζόμενο, για 95% ανάκτηση νερού. ● 

Σύστημα ελέγχου εισροής βρόχινου νερού. ● 

Σιφώνι υπερχείλισης. ● 

Κολάρο σύνδεσης σωληνώσεων “Spannfix” για εύκολη απομάκρυνση της διάταξης του φίλτρου 

από τη δεξαμενή. 

● 

Πακέτο αντλίας “ECO-Plus Pump” αποτελούμενο από: 

● 

● 

Διάταξη αναρρόφησης (αποτελείται  από ποτήρι, αντεπίστροφο, πλωτήρα). 

● 

Διατιθένται και με χυτοσιδηρό καπάκι κλάσης Β125 για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων 

Χωρητικότητα 

(L) 

Μήκος                    

(mm) 

Πλάτος                    

(mm) 

Ύψος               

(mm) 

Βάρος                    

(Kg) 

2700 2080 1565 2010 120 

3750 2280 1755 2200 150 

4800 2280 1985 2430 185 

6500 2390 2190 2710 220 

2. 

3. 

4. 

Μικρή οπτική παρέμβαση στο χώρο ● 

Σωλήνα αναρρόφησης PE, 12m. 

Oικονομικό πακέτο 

Πατενταρισμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος με 

σύστημα αντλίας εσωτερικού χώρου με 

αυτόματη εναλλαγή στην κεντρική παροχή 

νερού 

Διαθέτει διακόπτη ελέγχου με φλοτέρ 

Το σύστημα GRAF “ECO-Plus Pump” ελέγχει τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή Carat S και ρυθμίζει τη 

διάθεση του βρόχινου νερού.   Όταν το βρόχινο νερό στη δεξαμενή εξαντληθεί ενεργοποιείται αυτόματα η 

παροχή νερού από το δίκτυο. 

● 

● 

Κονσόλα διαχείρισης νερού με αντλία. 

Σετ σήμανσης. 

Αγωγός τοίχου  DN 100. 

Αποτελεσματική διαχείριση 

ECO PLUS 

Η ιδανική λύση για το σπίτι και τον κήπο 



● 

● 

● 

Υπόγεια δεξαμενή Carat S με λαιμό maxi 620mm. 

Ένα σύστημα αποτελείται από: 

1. 

Πλαστικό κάλυμμα με επέκταση Mini Green για διέλευσης πεζών.  

Πακέτο φίλτρου Νο. 3, που αποτελείται από: 

Εσωτερικό φίλτρο “Optimax-Pro” αυτοκαθαριζόμενο, για 95% ανάκτηση νερού. ● 

Σύστημα ελέγχου εισροής βρόχινου νερού. ● 

Σιφώνι υπερχείλισης. ● 

Κολάρο σύνδεσης σωληνώσεων “Spannfix” για εύκολη απομάκρυνση της διάταξης του φίλτρου 

από τη δεξαμενή. 

● 

Πακέτο αντλίας “Professional Package Pump” αποτελούμενο από: 

● 

● 

Διάταξη αναρρόφησης (αποτελείται  από ποτήρι, αντεπίστροφο, πλωτήρα). 

● 

Διατιθένται και με χυτοσιδηρό καπάκι κλάσης Β125 για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων 

Μια πλήρης λύση για χρήση στο σπίτι και τον κήπο 

Χωρητικότητα 

(L) 

Μήκος                    

(mm) 

Πλάτος                    

(mm) 

Ύψος               

(mm) 

Βάρος                    

(Kg) 

2700 2080 1565 2010 120 

3750 2280 1755 2200 150 

4800 2280 1985 2430 185 

6500 2390 2190 2710 220 

2. 

3. 

4. 

Μικρή οπτική παρέμβαση στο χώρο. ● 

Σωλήνα αναρρόφησης PE, 12m. 

Πατενταρισμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος με 

σύστημα αντλίας εσωτερικού χώρου με 

αυτόματη εναλλαγή στην κεντρική παροχή 

νερού 

Το σύστημα GRAF “Aqua-Center-Silentio” ελέγχει τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή Carat S και ρυθμίζει τη 

διάθεση του βρόχινου νερού.   Όταν το βρόχινο νερό στη δεξαμενή εξαντληθεί ενεργοποιείται αυτόματα η 

παροχή νερού από το δίκτυο.  Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν ηχομονωτική προστασία και η λειτουργία 

είναι αθόρυβη. 

● 

● 

Κονσόλα διαχείρισης πόσιμου νερού Aqua-Center-Silentio. 

Φίλτρο για χρήση πριν από πλυντήρια. 

Αγωγός τοίχου  DN 150. 

Αποτελεσματική διαχείριση 

PROFESSIONAL PACKAGE 

Σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή. 

Αυτόματο πλύσιμο του φίλτρου  και του 

εσωτερικού δοχείου νερού στη κονσόλα 

● Ψηφιακή απεικόνιση στάθμης νερού στη 

δεξαμενή. 

Αθόρυβη λειτουργία. ● 

● Σετ σήμανσης. 

● Αυτόματη μονάδα πλύσης φίλτρου Opticlean. 


