
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas” risinot attīrīto 

notekūdeņu  novadīšanas iespējas vietās, kur nav iespējams 

atklātā ūdenstilpnē (upēs, ezeros, dīķos u.c.) piedāvā efektīvu 

risinājumu, novadot notekūdeņus, jeb infiltrējot gruntī. 

Tradicionālais variants ar infiltrācijas caurulēm ir dārgāks, 

darbietilpīgāks, aizņem vairāk vietas un ar ierobežotu 

kalpošanas ilgumu, tāpēc SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas” 

piedāvā rūpnieciski izgatavotas infiltrācijas sistēmas, jeb 

moduļus. INTEWA DRAIN-MAX T1600 infiltācijas 

sistēmas minimālais komplekts (1 privātmājai) sastāv no trim 

daļām: 

- Vidusdaļas sektors DRAIMAX DM-T 1600 M 

- Sākuma sektors DRAIMAX DM-T 100S (tiek pievienota ieplūde) 

- Beigu sektors DRAIMAX DM-T 100E 

 

Tehniskais raksturojums 
 

 

 

 

 

Izmēri: (L x B x H)  3,20 x 1,4 x 0,81 m 

(minimālā komplektācija)  

Materiāls: polietilēns (HDPE) melnā krāsā 

Tilpums: 1800 litri (minimālai 

komplektācijai) 

DRAIN MAX – DM-T 1600 M vidusdaļas 
sektors 

Izmēri: (L x B x H) 2.3 x 1.4 x 0.81 m 

Svars:  32 kg 

Tilpums: 1600 litri 

Ventilācijas DN 100 pievienošana: augšā pa 

vidu 

 

DRAIN MAX – T 100S/100E sākuma un 
beigu sektors 

Izmērs: (L x B x H) 0.44 x 1.40  x 0.81 m 

Svars: 5,5 kg 

Caurules DN100 pievienošana: augšā pie 

DM-T 100S   

Tilpums: 100 litri 
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 INTEWA DRAIN-MAX T1600 priekšrocības 

 
- salīdzinoši nelielie gabarīti un nelielais svars, kas 

ļauj to viegli transportēt un iemontēt bez speciālas 

tehnikas; 

-  aizņem mazu platību,  ar ko tiek atrisināta 

problēma attīrīto notekūdeņu novadīšanu, pavisam 

ierobežotas objektos, kur nav pieejamas atklātas 

ūdenstilpnes, piemēram - blīvi apdzīvos rajonos; 

- salīdzinot ar parastajiem, jeb klasiskajiem 

infiltrācijas laukiem var ieekonomēt līdz 50 % 

līdzekļu pie būvniecības un kalpošanas laiks arī ir 

ilgāks; 

- nav dziļi jārok, jo to var nosiltināt no ārpuses, tāpēc 

to drīkst rakt arī vietās, kur ir augsti gruntsūdeņi; 

- iespējams to uzstādīt zem braucamās daļas; 

- 5 gadu garantija.  

 

 

 

 

Piegāde un uzstādīšana 
 

 

 

INTEWA DRAIN-MAX tuneļus saliktus kopā var 

transportēt uz paletēm vai arī atsevišķi ievietojot tos kravas 

mikroautobusā vai vieglās automašīnas piekabē. Pārnēsāt 

tos var ar rokām. 

INTEWA DRAIN-MAX tuneļi tiek montēti atsevišķi (no 3 

pamatkomponentēm) vai vienu aiz otra savienojot 

vidusdaļas sektorus un galos tikai uzstādot sākuma un beigu 

sektorus. Pie lielākām jaudām šādus komplektus var 

novietot paralēli blakusrindās. Tuneļus savā starpā savieno 

speciāli šim nolūkam paredzētās sēžās pārliekot vienu 

sektoru pāri otram sektoram. Ciešāka tuneļu nostiprināšana 

nav nepieciešama. Atsevišķās tuneļa daļas, jeb sektorus, 

sakarā ar to nelielo svaru, bez grūtībām var montēt 2 

cilvēki. Pēc tam tos pārklāj ar ģeotekstilu un uzliek 

ventilācijas šahtu. Beigās vienmērīgi apber ar 

ūdensfiltrējošu smilti. 

 

Lietusūdeņu infiltrēšana 
 

INTEWA DRAIN-MAX infiltrācijas sistēma arī 

paredzēta lietusūdeņu savākšanai no māju jumtiem un 

dažādiem laukumiem. Pirms infiltrācijas savākšanas 

obligāti jāparedz mehānisko piemaisījumu atdalītāju, 

liekot filtru vai nostādinātāju. 

Lietusūdens akumulējamā 
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Intewa DRAIN-MAX 

tuneļu skaits 
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