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MARKBEHANDLINGAR
FILTRERINGS- OCH DRÄNERINGSRÖRPAKET

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

MARKBEHANDLING
MED RÖR FÖR ALLA
VATTEN
Pipelifes markbehandling för alla sorters vatten genomförs genom att kombinera en 2m³ utfällningstank 3-kammare med markbehandling med hjälp av filtrerings- eller
dräneringsrör.
Utfällningstanken separerar effektivt de fastämnena från
avloppsvattnet genom dess konstruktion, där avloppsvattnets avskiljningsavstånd i tanken är över fyra meter.
Båda tankar har även en teleskopiskstigrör, som gör installationen enklare.

Pipelifes markbehandlingar kräver ingen elansluting för att
fungera och underhållet är enkelt med hjälp av vakuumlastbil.
Markbehandlingar är lämppar sig för 1-5 personer hushåll.
Med markbehandling kan även större mål förverkligas.
Vid genomförande av större mål ta kontakt med Pipelifes
avloppsvattensexperter. Du hittar kontaktuppgifter på
www.puhdastulevaisuus.fi

FILTRERINGSRÖRSPAKET
Filtreringrören används för att bygga ett
naturenligt markfiltreringsfält där avloppsvattnet filtreras in i fältet genom rör. Med
ett filterrörspaket bygger du enkelt en
markfiltreringsanläggning.
Filtreringsrörspaketet 5 består av en 2m³
utfällningstank, en fördelningsbrunn, ett
dräneringsrör, ett filterstyg, samlingsrören
och en samlingsbrunnar. Systemet kan
kompletteras med en inspektionsbrunn.

DRÄNERINGSRÖRPAKET
Till dräneringsrörspaketet har samlats allt
som behövs för en fastighet för att dränera
avloppsvattnet i marken. Dränenringsrörspaketet består av en utfällningstank, fördelningsbrunn, nödvändiga dräneringsrör och
ett filtreringstyg. Pipelifes dräneringsrörspaket innehåller alltid en fördelningsbrunn,
som underlättar placeringen på tomten och
gör servicen lättare under årens gång.
Dräneringsrörspaketet fordrar en jordmån
som släpper igenom vatten samt gynnsamma markvatten förhållanden.
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GRÅVATTENBEHANDLING
Markbehandlingar av gråvattnen utförs genom att kombinera en 1m³ utfällningstank 2-kammare med markbehandling med filtrerings eller dräneringsrör. Hushållets svarta
vatten kan behandlas i en torr latrin, komposterings latrin,
eller leda till slutentank, d.v.s. att göra en så kallade, dubbeldränering.

OBS!
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.

SAKO-HERTTA
DRÄNERINGSRÖRSPAKET
Sako-Hertta dräneringsrörspaket består
av en utfällningsbehållare, de nödvändiga
dräneringsrören och en filtertyg.

DUBBELAVLOPP:
SAKO-HERTTA
DRÄNERINGSRÖRSPAKET
Sako-Hertta dräneringsrörspaket består
av en utfällningsbehållare, de nödvändiga
dräneringsrören och en filtertyg. Vid dubbeldränering leds de svart vattnet till
Pipelifes slutnatank.
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