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Oikein asennettuna ja huollettuna Pipelifen 
jätevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja 
varmatoimisia.

SUODATUSKASETTI- 
PAKETIT

SUODATUSKASETTIPAKETTI 5, 7 & 10
SAKO-HERTTA SUODATUSKASETTIPAKETTI



SUODATUSKASETTIPAKETIT
Suodastuskasettipaketit ovat tehokkaat ja vaivattomat 
maaperäkäsittely-järjestelmät jätevesien puhdis tamiseen. 
Järjestelmät on mitoitettu 1–10 henkilön jätevedenpuhdis-
tuksen tarpeisiin. 

Suodatus kasettipakettien etuja ovat niiden edul lisuus asen-
nusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä. Suoda- 
tuskasettipaketit ovat muita suodatusjärjestelmiä pieni- 

kokoisempia, joten ne voidaan asentaa pienemmille  
tonteille. Suodatuskasettipakettien asentaminen kestää 
ammattilaiselta noin päivän. 

Suodatuskasettipaketit koostuvat saostussäiliöstä , suoda-
tuskaseteista ja tarvittavista kokooma- ja tuuletusputkista. 
Paketit sisältävät kaiken tarvittavan maasuodatusjärjes- 
telmän rakentamiseen.

SUODATUSKASETTIPAKETTI 5

Suodatuskasettipaketti sopii 1-5 hengen 
talouden jätevesien käsittelyyn.

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 510):
• Kolmikammioinen 2 m³ saostussäiliö
• Suodatuskasetteja 6 kpl
• Ø 110 mm kokoomaputket 5 kpl
• Ø 110 mm T-Haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan

SUODATUSKASETTIPAKETTI 10

Suodatuskasettipaketti sopii 1-10 hengen 
talouden jätevesien käsittelyyn.

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 512):
• 2 m³ esiselkeytin
• 2 m³ saostussäiliö (3010)
• Suodatuskasetteja 12 kpl
• Jakokaivo
• Ø 110 mm kokoomaputket 10 kpl
• Ø 110 mm T-haara 2kpl
• Ø 110 mm kulma 4 kpl
• Kokoomakaivo Ø 315
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut

SAKO-HERTTA  
SUODATUSKASETTIPAKETTI

Sako-Hertta suodatuskasettipaketti sopii 1-5 hengen 
talouden harmaiden jätevesienkäsittelyyn. Umpisäiliön 
avulla muunnat tuotteen kaksoisviemäröinti-järjestelmäksi.

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 437):
• Kaksikammioinen 1 m3 saostussäilö
• 6 kpl suodatuskasetteja
• Ø 110 mm kokoomaputket 5 kpl
• Ø 110 mm T-haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatutIlmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan

SUODATUSKASETTIPAKETTI 7

Suodatuskasettipaketti sopii 1-7 hengen 
talouden jätevesienkäsittelyyn.

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 511):
• Kolmikammioinen 5 m³ saostussäiliö
• Suodatuskasetteja 9 kpl
• Ø 110 mm kokoomaputket 8 kpl
• Ø 110 mm T-Haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan
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SUODATUSKASETIT

Suodatuskasetit ovat tehokas ja pie-
neen tilaan mahtuva tapa rakentaa 
maasuodatusjärjestelmä. Suodatus- 
kasetti on valmistettu vettymät-
tömästä EPS-muovista ja sitä on 
helppo käsitellä.  
 
Kasetin mitat:  
800 mm (leveys), 1 200 mm (pituus) 
ja 260 mm (korkeus).

1 M3 SAOSTUSSÄILIÖ

Pipelife harmaiden vesien puhdistus- 
järjestelmien ydin on saostussäiliö. 
Säiliö on suunniteltu pienikokoiseksi, 
mutta tehokkaaksi pitkän erottelu- 
matkan ansioista. Säiliön teleskoop- 
piset nousuputket helpottavat asen- 
tamista. Säiliön koko 1 000 litraa.  
Säiliöön ei saa johtaa wc-vesiä.  
Voit muuntaa puhdistusjärjestelmän 
kaksoisviemäröintijärjestelmäksi 
umpisäiliön avulla. Pipelifen umpi- 
säiliöt varastoivat wc-vedet ja huolto 
hoituu helposti imuautolla.

2 M3 SAOSTUSSÄILIÖ

Pipelife maaperäkäsittely järjestel- 
mien ydin on saostussäiliö, jonka  
tilavuus on 2 m3. Saostussäiliön  
rakenteesta johtuen järjestelmä 
erottelee tehokkaasti kiintoaineet. 
Säiliön teleskooppinen nousuputki 
helpottaa asennusta. Tuloputkessa 
muhviliitos, joka estää tuloputken 
asentamisen liian syvälle säiliöön.

Järjestelmän tilantarve on vain 6 m2.  
Suodatus kenttä voidaan rakentaa 5,0 
m × 1,5 m tilaan. Suodatuskaseteilla  
säästät asennustyössä ja -ajassa sekä  
tarvittavissa maa-aineksissa.

TÄYTEMAA  
MIN. 20 CM

150 CM

KASETIT

HIEKKA  
2–8 MM / 80 CM

SEPELI  
8 - 16  MM / 20 CM

TILANTARVE

SUODATUSKASETTIPAKETIT 3

1-50 m Min. 5 m

Tuuletusputki Tuuletusputki

Suodatuskasetit

Suodatuskenttä
Hiekka ø 2–8 mm

Kokoomaputki
Salaojasora ø 8–16 mm

Saostussäiliö



asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh. +358 (0)30 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi
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