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PAKET MED
FILTRERINGSKASSETTE
PAKET MED FILTRERINGSKASSETTE 5, 7 & 10
SAKO-HERTTA FILTRERINGSKASSETTE

På rätt sätt installerat och service Pipelife
avloppssystem är långvarig och säker i verksamhet.

PAKET MED FILTRERINGSKASSETTE
Filtreringskassetterna är ett effektivt och enkelt
markreningssystem som renar avfallsvatten i marken.
Systemet är beräknat för 1-10 personers avloppsvattensrening.
Fördelarna med filtreringskassetten är ekonomisk vid
installation och lätt att använda vid bruk. Filtreringskassetterna är mindre jämförd med andra filtreringssystem så de

kan installeras på mindre tomter. Det tar ungefär en dag
för en specialist att installera filtreringskassetten.
Filtreringskassetten består av en utfällningsbehållare,
filtreringskassetter och de behövliga monterings- och
ventilationsrören. Paketet innehåller allt behövligt för att
bygga ett markfiltreringssystem.

PAKET MED FILTRERINGSKASSETTE 5

PAKET MED FILTRERINGSKASSETTE 7

Filtreringskassetten är lämplig för avloppsrening för
1-5 personers hushåll.

Filtreringskassetten är lämplig för avloppsrening för
1-7 personers hushåll.

Leverans innehåll (LVI-nr: 3625 510):
• En 2 m³ fällningsbehållare med 3-kammare
• Filtreringskassetter 6 st
• Ø 110 mm monteringsrör 5 st
• Ø 110 mm T-fördelare
• Ø 110 mm vinkel 2 st
• Sammanfogningsdelar
• Luftningsrör och -hattar
• Ett grovt filter för T-fördelaren i fällningsbehållaren

Leverans innehåll (LVI-nr: 3625 511):
• En 5 m³ fällningsbehållare med 3-kammare
• Filtreringskassetter 9 st
• Ø 110 mm monteringsrör 8 st
• Ø 110 mm T-fördelare
• Ø 110 mm vinkel 2 st
• Sammanfogningsdelar
• Luftningsrör och -hattar
• Ett grovt filter för T-fördelaren i fällningsbehållaren

PAKET MED FILTRERINGSKASSETTE 10

SAKO-HERTTA FILTRERINGSKASSETTE

Filtreringskassetten är lämplig för avloppsrening för
1-10 personers hushåll.

Sako-Hertta filtreringskassette är lämplig för rening av
gråvatten för 1-5 personers hushåll. Med hjälp av den
slutna tanken omvandlar produkten till ett dubbelt
dräneringssystem.

Leverans innehåll (LVI-nr: 3625 512):
• 2 m³ försedimentering enhet
• 2 m³ utfällningstank (3010)
• Filtreringskassetter 12 st
• Fördelningsbrunn
• Ø 110 mm monteringsrör 10 st
• Ø 110 mm T-fördelare 2 st
• Ø 110 mm vinkel 4 st
• Uppsamlingsbrunn Ø 315
• Sammanfogningsdelar
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• Luftningsrör och -hattar
• Ett grovt filter för T-fördelaren i fällningsbehållaren

Leveransomfattning (LVI-nr: 3625 402):
• 1 m³ utfällningsbehållare med dubbelkammare
• 6 st filtreringskassetter
• Ø 110 mm monteringsrör 5 st
• Ø 110 mm T-fördelare
• Ø 110 mm vinkel 2 st
• Sammanfogningsdelar
• Luftningsrör och -hattar

Ventilationsrör

Ventilationsrör

Min. 5 m

1-50 m

Fällningsbehållare

Filtreringskassette

Monteringsrör
Dräneringsgrus ø 8–16

Filtreringsfält
Sand ø 2–8 mm

FILTRERINGSKASSETTER

2 M3 UTFÄLLNINGSTANK

1 M3 UTFÄLLNINGSTANK

Filtreringskassetter är ett effektivt
sätt att bygga ett markfiltreringssystem i mindre utrymmen. Filtreringskassetten är tillverkad av
vattenavstötande EPS och är lätt att
hantera.

Kärnan i Pipelives markbehandlingssystem är en utfällningsbehållaren
vars kapacitet är 2 m³. Tack vare
utfällningstankens
konstruktion
separerar systemet effektivt fasta
ämnen. Tack vare det teleskopiska
stigröret i tanken är installationen
enkel. Tack vare muffkopplingen
som hindrar anslutningsröret för att
installeras för djupt i tanken.

Kärnan i Pipelife gråvattenreningssystem är utfällningstanken. Tanken
är kompakt konstruerad, men effektiv
tack vare det långa separationsavstånd. Tack vare det teleskopiska
stigröret i tanken är installationen
enkel. Tankstorlek 1000 liter. Toalettvatten får ej ledas till tanken. Du kan
förvandla vilket som helst markbehandlingssystem till ett dubbelt
avloppssystem med hjälp av en
slutentank.
Pipelifes
slutnatank
lagrar toaletvattnet och underhållet
är enkelt med en vakuumlastbil.

Kassettens mått:
800 mm (bredd), 1200 mm (längd)
och 260 mm (höjd).

UTRYMMESBEHOV
Systemet fodrar endast ett utrymme
på 6 m². Filtreringsfältet kan byggas
på ett 5,0 m × 1,5 m område. Med
filtreringskassetterna sparar du installationsarbetet och -tid samt på
den nödvändiga jordmaterial.

MARK
MIN. 20 CM

KASSETTER
SAND
2–8 MM / 80 CM
MAKADAM
8 - 16 MM / 20 CM
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150 CM
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