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SAUNA-SEPPO

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

inpoisto-

Tvättvattnet rent förmånligt! Även små mängder
tvätt- eller bastuvatten innehåller fosfor, som göder
vattendragen och bör inte ledas ut i vattendragen
orenat. Sauna-Seppo är den enklaste lösningen för
rengöringen av tvättvattnen.
Sauna-Seppo är ett enkelt och lättanvänt reningsverk,
som använder sig av tyngdkraft och filtreringsteknik.
Sauna-Seppo lämpar sig för bad- och diskvattensrengöring
för t.ex. sommarstugor, koloniträdgårdar, småstugor och
strandbastur med mindre behov. Sauna-Seppo rengör
tvättvattnet genom en fosforborttagningsmassa med hjälp
av tyngdkraft. De fasta ämnena blir kvar i rengöraren.
Fosforrengöraren avlägsnar fosfor och bakterier från vattnet. Det rengjorda vattnet kan ledas till omgivningen.
Med klara instruktioner är Sauna-Seppo lätt att installera
utan utomstående hjälp. Sauna-Seppo kan installeras på
eller under jord, på fastighetsväggen eller i källaren. Vid
installationen ansluts endast in- och utloppsrören på plats
och ventilationen kontrolleras.

Sauna-Seppo är kompakt, lätt och enkel att hantera.
Produkten kan även användas i närheten av vattendrag
eller på bergstomter, där installation av dräneringssystem
är svårt eller t.o.m. omöjligt.
Sauna-Seppo är i sin prisklass det enda desinficerande
systemet som avlägsnar bakterier och fosfor från avloppsvattnet.
Leveransförpackningen innehåller fosforavläsningsmassa
för en sommar. Utbytesmassan erhålles från välutrustade
LVI -butiker eller www.puhdastulevaisuus.fi nätbutik. Den
använda massan kan användas som jordförbättringsmedel
i trädgårdar som komposterad eller som sådan.
Som extra utrustning kan träribbor beställas. Sauna-Seppo
kan med hjälp av dessa kamoufleras för att anpassa sig i
omgivningen. Måla träribborna i samma färg som stugan
eller använd din fantasi.

600mm

SAUNA-SEPPO
• rengöring av små mängder vatten
• rengör med hjälp av tyngdkraften
genom fosforborttagningsmassan
• avlägsnar bakterier ur vattnet
• den är lätt att installera och serva
• bredd 600 x 600mm, höjd 686mm
• anslutning Ø75, 507mm via bottnet
• avlopp Ø75/110, 380mm via bottnet
• LVI-nummer 3625 410
• fosforborttagningsmassan (LVI-nummer: 3625 541) kan erhållas från
välsorterade LVI-butiker eller
www.puhdastulevisuus.fi -nätbutik
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