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Oikein asennettuna ja huollettuna Pipelifen 
jätevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja 
varmatoimisia.

SAUNA-SEPPO 
KANTOVESISUODATIN

ASENNUSOHJE
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Pienetkin määrät pesu- ja saunavettä sisältävät vesistöjä 
rehevöittävää fosforia, jota ei tulisi johtaa puhdistamat- 
tomana vesistöön. Sauna-Seppo on yksinkertainen ja 
helppokäyttöinen puhdistin vähäisille määrille sauna- ja 
pesuvesiä. Käymälävesiä siihen ei kuitenkaan tule johtaa. 
Se on erinomainen kesämökkeihin, siirtopuutarhoihin ja 
saunoihin, joissa on kantovesi. Sauna-Sepon voi asentaa  
niin vesistöjen läheisyyteen kuin kallioisillekin tonteille, joille  
imeytykseen perustuvia käsittelyjärjestelmiä olisi vaikea tai 
mahdoton asentaa.

Pesuvedet puhdistetaan suodattamalla ne Sauna-Sepon 
sisällä olevan fosforinpoistomassan lävitse painovoiman 
avulla. Sauna-Seppo poistaa vedestä niin kiintoaineet, fos-
forin kuin bakteeritkin ja tekee näin vedestä hygieenistä. 
Puhdistetun veden voi johtaa maastoon. Fosforinpoisto-
massa lisätään Sauna-Seppoon käyttökauden alussa ja 
suodatinkaivo tyhjennetään käyttökauden lopussa ennen 
pakkaskauden alkua, mikäli pakkaskauden aikana ei käytetä 
Sauna-Seppoa.

KUINKA SAUNA-SEPPO TOIMII?

SAUNA-SEPPO 
KANTOVESISUODATIN

TOIMITUSPAKKAUS
Leveys: 600x600mm
Korkeus: 686mm
Tulo- ja poistoyhde
Fosforinpoistomassa 18kg

LVI-NUMERO
3625 406
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ASENNUS

Sauna-Seppo vie vain vähän tilaa ja on ulkonäöltään huomaa- 
maton. Sitä on helppo käsitellä, sillä se on pienikokoinen  
ja kevyt. Sen voi asentaa maan pinnalle, rakennusten  
alle tai seinustalle tai upottaa osittain maahan. Sauna- 
Sepon voi asentaa myös kellariin. Asennus onnistuu ilman 
ulkopuolista apua selkeiden ohjeiden avulla.

1. Johda pesuvedet Sauna-Seppoon tuloyhteeseen liitet-
tävää putkea pitkin.

2. Liitä alimpaan putkiyhteeseen puhdistetun veden pois-
toputki.

Asennuksessa tulee huomioida, että veden tuloputki on 
korkeammalla kuin taso, jolta puhdistettavat vedet johde-
taan suodattimeen. Tällöin vesi valuu painovoiman avulla 
suodattimeen.

Sauna-Seppo sisältää kaksi säiliötä. Ulompaan säiliöön 
johdetaan tulovesi, josta erotellaan kiintoaine sekä rasvat.  
Sisempään säiliöön laitetaan fosforinpoistomassa, jonne 
vesi virtaa säiliön alaosan reikien kautta alhaalta ylöspäin. 
Fosforinpoistomassa myydään 18kg:n säkeissä ja yksi säkki 
riittää yhteen täyttöön.

HUOLTAMINEN

Sauna-Seppo tyhjennetään syksyllä ennen pakkaskauden 
alkua. Sisäsäiliö on helppo poistaa tyhjennystä ja puhdis-
tusta varten.  

Käytetyn fosforinpoistomassan voi käyttää lannoitteena 
sellaisenaan esimerkiksi kukkapenkissä tai kompostoida  
puutarhajätteen kanssa. Tulo-osaan kertyneet rasvat ja  
kiintoaineet voi myös kompostoida.

1. Pesuvesi
2. Rasvan ja kiintoaineen erotus
3. Fosforinpoistomassa
4. Puhdistettu vesi
5. 20cm hiekkakerros

• Tarkista ennen Sauna-Sepon käyttöönot-
toa, että putkiliitokset ovat tiiviit 

• Varmista, että kansi on asianmukaisesti 
suljettu ja että suodatinmassa on poissa 
lasten ja kotieläinten ulottuvilta

• Tarkista säännöllisin väliajoin, että vesi  
virtaa suodatinmassan läpi

• Puhdistetun veden pH-arvon tulee olla 
yli 9, jotta fosforinpoistoteho on riittävä.  
Tarvittaessa veden pH-arvon voi määrittää 
apteekista saatavalla pH-paperilla.
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Pipelife Finland Oy myöntää jätevesijärjestelmilleen 12 
vuoden materiaali- ja tiiveystakuun, joka alkaa tuotteen 
ostopäivästä. Takuu kattaa tavanomaisessa käytössä ilme- 
nevät valmistusvirheet.

Takuun edellytyksenä on, että virheestä ilmoitetaan Pipelife  
Finland Oy:lle 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta kir-
jallisesti, tai käyttämällä puhdastulevaisuus.fi -sivustolta  
löytyvää reklamaatiokaavaketta. Ilmoitukseen tulee merkitä  
tuote, vian laatu mahdollisimman tarkasti, mahdolliset liit- 
teet (kuvat, ostokuitit yms.) sekä tuotteen alkuperäinen  
ostopäivä.

Pipelife Finland Oy:llä on oikeus takuukorvaukseen joko  
korjaamalla tuotetta, toimittamalla sen tilalle uusi tai  
palauttamalla asiakkaan tuotteesta maksama kauppahinta.

Takuu ei ole voimassa, jos vauriot johtuvat virheellisestä 
sijoituksesta, käsittelystä, asennuksesta, työvirheistä, 
käytöstä, varastoinnista  tai korjauksesta aiheutuvista  
vaurioista.

Takuu ei ole voimassa epätavallisista olosuhteista, luon- 
nonilmiöistä (kuten tulvat yms.), johtuvista vaurioista.

Valmistaja ei vastaa välillisistä kustannuksista. Kuljetuksessa  
syntyneistä vaurioista vastaa kuljetusliike. Vastaanotettaes-
sa on tuotteen kunto tarkastettava ja merkittävä mahdolli-
set vauriot rahtikirjaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotteeseen on tehty muutoksia 
ilman Pipelife Finland Oy:n lupaa.

TAKUUEHDOT
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Myyjän yhteystiedot:

Asentajan tiedot:

Asennuspaikka ja -päivämäärä:

Toimenpide Päivämäärä

ASENNUS-/HUOLTOMERKINNÄT
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Toimenpide Päivämäärä
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Toimenpide Päivämäärä
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asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh. +358 (0)30 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi


