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1. Q-BİC PLUS 

 

1.1 GENEL ÖZELLİKLER 

Q-Bic Plus, aşağıda belirtilen iki farklı uygulamada kullanılabilen bir yer altı 

(yağmur suyu) su depolama sistemidir: 

 

1. Sızma sistemi: 

Amaç: suyun toprak içerisine aşamalı olarak sızmasına izin veren geçici de-

polama 

Çözüm: Bir jeotekstille sarılmış Wavin Q-Bic Plus sistemi. 

 

2. Zayıflatma sistemi: 

Amaç: suyun mevcuta geri dönmesi için geçici su depolama ve yönetimi 

Ağ. 

Çözüm: Wavin Q-Bic Plus etrafında bir jeotekstille korunan bir geomembran 

conta ile kaplıdır. 

Özellikleri:  

Ana Ünite 

Malzeme PP (Polipropilen) 

Boyutlar (mm) 1200x600x600 (lxwxh) 

Hacim (Brüt) 432 

Hacim (Net) 417 

Void oranı 95% 

Ağırlık (kg) 14 

Boru bağlantıları DN160, DN200, DN250, DN315, DN400 

  

Alt tabla «Açık» 

Malzeme PP (Polipropilen) 

Boyutlar (mm) 1200x600x70 (lxwxh) 

Ağırlık (kg) 3,5 

  

Alt tabla «Kapalı» 

Malzeme PP (Polipropilen) 

Boyutlar (mm) 1200x600x70 (lxwxh) 

Ağırlık (kg) 4,3 



Yan Plaka 

Malzeme PP (Polipropilen) 

Boyutlar (mm) 1184x543x50 (lxwxh) 

Ağırlık (kg) 2,9 

  

Bağlantı Plakası 

Malzeme PP (Polipropilen) 

Boyutlar (mm) 596x527,5x50 (lxwxh) 

Ağırlık (kg) 1,9 (DN160) / 1,5 (DN315) 

  

DN315 Sürgü Plakası 

Malzeme PP (Polipropilen) 

Boyutlar (mm) 360x387,6x212 (lxwxh) 

Ağırlık (kg) 1 

Uygulama Alanı* 

Min. toprak örtüsü yüksekliği 

Yeşil alanlar 30 cm 

Hafif trafikli yol 60 cm 

Yoğun trafikli yol 75 cm 

Max. toprak örtüsü yüksekliği 350 cm (1 tabaka) 

Max. Katman sayısı 6 (yeşil alanlar) 

Not: Her proje spesifik olduğu için (örn., Yeraltısuyu ile veya zeminle olan azaltma), tasarım 
ofisimiz tarafından bir direnç hesaplama çalışması yapılması gerekir.  
Uygulama seçimi, her bir projenin mukavemet hesaplamasına göre değişir. 

*Değerler, yerel standartların düzenlemelerinden dolayı farklı olabilir ve yerel olarak kontrol edilmesi gerekir. 

NOT: Bütün işler, yerel sağlık ve güvenlik kurallarının yanı sıra EN 1610 ve EN 1046 gerekleri-
ne göre yapılmalıdır. 



1 

  

Ana ünite 

 

 

  

2 

  

Alt tabaka "Açık" 
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Alt tabaka "Kapalı" 
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 Yan panel 

 

 

 

1.2 PARÇALAR 
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 Giriş plakası DN160 

(Önceden kesilmiş) 
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Giriş plakası DN315  

(Ön kesim / pervaz dahil)  
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DN315 mafsal / mil konnektörü  
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DN425 Mil konnektörü  
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DN600 Mil konnektörü  

 

 

 



1.3 BOYUTLAR 



1.4 PAKETİN AMBALAJI VE TAŞINMASI 

 

Ekskavatör veya forklift ile taşıma: 

İstiflenmiş birimler, çatal uçları istiflenmiş birliklerin sütunları arasına yerleştirerek bir ekska-

vatör veya forklift ile kaldırılabilir (bkz. Resimler): 



Ambalajın demontajı: 

Bir adet komple Q-Bic Plus paketi (32 baz ünite), 2 ayrı paketten oluşur. 

Dış bantlar ile ortadaki bant arasındaki 2 kayışı keserek alan koşullarında daha iyi taşıma 

için 2 paket ayrılabilir. 



Taban Birimini elle tutma: 

Q-Bic Plus Taban ünitesi düşük ağırlığa (14kg) sahiptir ve taşıma kolaylığı sağlamak  için 

entegre bölümler ile donatılmıştır. 

  

Q-Bic Plus sisteminin yan panelleri, üç panelin aynı anda taşınmasını sağlayan entegre 

bağlantılara sahiptir 



2. MONTAJ TALİMATLARI 

Q-Bic Plus'ın kurulumu için aşağıdaki adımların yapılması gerekir: 

1. Aşama: Hendeğin tabanını en az 10 cm (en çok 30 cm) minimum derinliğe sahip uy-

gun yatak malzemeleri ile hazırlayın. Jeotekstil / membrana zarar verebilecek çıkıntılı 

(keskin) nesneleri (örneğin taşlar) çıkarın. 

2. Aşama: Hendeğin tabanını dengeleyin. 



3.Aşama: Hendeğin tabanına geotekstil / membran serin. Sistemin her iki tarafında en 

az 0,5 m'lik bir çakışma olduğundan emin olun. 

4.Aşama: Düz bir sistem sağlamak için ince bir kablo takın ve çizin (dikey). Not: Geo-

tekstil / zarın toplayıcılarla delmeyin. Bu pikapları bu alanın dışına yerleştirin. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşama: 

Alt tabaka: Alt plakayı Q-Bic Plus ünitesine takın (düzgün bir bağlantı sağlamak için bir "tık" 

sesi duymalısınız) ve bu birimi, hendeğin altındaki ana çizgili köşeye yerleştirin. 

6. Aşama 

Alt tabaka: Entegre konektörleri birbirine (dikey olarak) kaydırarak bir sonraki (dış) birimleri 

(önceden monte edilmiş alt plakalar da dahil olmak üzere) takılan birimlerinizin yanına yerleş-

tirin. 

Not 1: Alt plakaların yan yüzleri arasındaki boşlukları ayağınızı destekleyerek önleyin. 

Not 2: Anahatları kontrol edin. 

Tüm alt tabaka kuru- lana kadar  bunu tekrarlayın. .  



6. Aşama 

Dikey kontrol: Üniteden dikey geçiş yapılması gerektiğinde, Q-Bic Plus ünitesinin üstündeki 

dikdörtgen plaka kesilmelidir. Kesme hatları "el testeresi" logosu ile işaretlenmiştir. Bıçak 

uzunluğu en az 8 cm olan bir testere gereklidir. 

Not: Dikey erişimin altındaki her tabakanın her birimin dikdörtgen plakasının kesildiğinden 

emin olun. 

7. Aşama 

Bir sonraki katman (lar): Q-Bic Plus'ı (alt plakasız) direkt olarak alt katman ünitelerinin üst 

katına monte edin. 6 direğin her biri yere düşecek ve aşağıdaki ünitenin üst güverte açıklık-

larına tıkacaktır. 

Not: Tümleşik konektörler birbirlerine doğru kayabilir (dikey olarak). 

Tüm birimler kurulana kadar, tüm katmanlar için bunu tekrarlayın 



8. Aşama: 

Yan paneller: Aşağıdaki adım, yan panellerin menteşe pimlerini, altındaki ünitelerin menteşe 

ceplerine yerleştirerek yan panelleri takmaktır. Ardından, paneller direklere yapışacak şekilde 

Q-Bic Plus ünitesinin sütunlarına menteşelenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu adımı, tüm yan paneller takılana kadar tekrarlayın. Böylece sistem, giriş ve çıkışın yerleşti-

rileceği yerler dışında tamamen kapatılmış olur. 

 

Not 1: Yarım yan panel gerek duyulması halinde yan panel kesilmelidir. 

     



Not 2: Kesildikten sonra sol ve sağ sürüm vardır. Yarım panelin yuvarlak kenarının sistemin 

köşesine (kesik kenar değil!) yerleştirildiğinden emin olun. 



  

9. Aşama: 

Bağlantı panelleri: Bir sonraki adım bağlantı panelini takmaktır. Bağlantı boyutuna ve ünite-

deki konuma göre bu bağlantı paneli ürünün kendisinde gösterildiği gibi yönlendirilmelidir 

(etiket). Her bir bağlantı panosu, ürün üzerinde gösterildiği gibi kurulması gereken bir boru 

tıkacından oluşur. 

    

Not 1: Bağlantı borusu boyutuna bağlı olarak panel kesme hatları boyunca kesilmelidir. 



Not 2: DN315'ün boru boyutunun bağlanması durumunda, pervane bağlantı paneline monte 

edilmelidir 

Not 3: DN315'den küçük boru bağlantıları için, yan paneli sisteme monte etmeden önce bo-

ru durdurucunun monte edilmesi gerekir. 



Not 4: Bağlantı, doğru konumlandırmayı garantilemek için ana ünitenin deliklerine uyan bir ko-

numlandırma / yönlendirme kıskacından oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aşama : 

Komple sistemi jeotekstille veya membran ile sarın. 

Not: Jeotekstil / membranın üst üste örtüşmesi en az 0,5 m olmalıdır. 



11. Aşama :  

Kurulan sistemin çevresinde kalan boşlukları, uygun toprak tipi ile en fazla 30 cm'lik katmanlar 

halinde sıkıştırarak doldurulup, üst giriş seviyesine kadar aynı bir şekilde uygulanmalıdır. 

Toprak sıkıştırma uygun derecesi, mevcut su ve toprak koşullarına ve gelecekteki dış yük ile 

uyumlu olmalıdır.  

 Toprağın minimum aşağıdaki düzeyde sıkıştırılması tavsiye edilir:  

- trafik dışı alanlar için% 90 Proctor (SP),  

- trafik yükü sınırlı olan yollar için% 95 Proctor (SP),  

- ağır trafiğe sahip yollar için% 98 Proctor (SP), 

Yüksek derecede yeraltı suyu olması durumunda, toprak sıkıştırma derecesinin, trafiksiz alan-

lar için% 95 Proctor (SP) ve trafik alanları için% 98 Proctor (SP) minimum seviyesine arttırıl-

ması önerilir. 



12. Aşama: 

Jeotekstilin (üstteki) girişini takın ve sabitleyin veya geomembranı boruya üst üste binme 

boyutu: 1m x 1m olacak şekilde kapatın, borunun altına doldurun ve sıkıştırın. 

13. Aşama: 

Entegre dikey bir inceleme yapılması durumunda jeotekstil veya jeomembranı üstten kesin 

ve mil konektörünün altındaki dikdörtgen boruyu baz ünitenin kesik açıklığına yerleştirerek 

mil konnektörünü takın. Daha sonra mil contası ve şaft, jeotekstilin sabitlenmesi veya 

membranın sızdırmazlığı için şaft veya mil konnektörüne yapıştırılarak takılabilir. 



DN315   DN425   DN600 

Not: Mevcut DN315, DN425 ve DN600 olmak üzere 3 farklı mil konektörü mevcuttur. 

14. Aşama: 

Hendeği, sistemin etrafındaki boşluğu, maks. 30 cm.’lik katmanlar halinde olacak şekilde, uy-

gun toprak tipi ile sıkın ve sistemin üst seviyesine (tank) kadar eşit uygulayın. 

Not: Uygun zemin sıkıştırma derecesi için 11. adıma bakın. 



15. Aşama: 

Geçişi 20 cm'lik bir katmanla sıkıştırmadan sistemin üstüne eşit olarak doldurun. 

 

16. Aşama: 

Hendeği, maks. 30 cm uygun toprak tipi ile sıkın ve bu seviyeye kadar düzgün sıkıştırarak 

yüzey seviyesine getirin 

Not: Uygun zemin sıkıştırma derecesi için 11. adıma bakın. 

 

17.Aşama: 

Mili kısaltın (gerekirse) ve kapak çözümünü uygulayın. 



3.ŞEMATİK KURULUM TALİMATLARI 



 

 

 

 




