Gråvattenreningssystem

Gråvattenrening

För fritidshuset

För enfamiljshuset

Med Uponor Gråvattenfilter får bad-, disk- och tvättvatten
effektiv hantering via filtertorven och gråvattenfiltren uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd
NFS 2006:7. Observera att användningen av gråvattenfilter
alltid förutsätter att toalettvatten behandlas
i en separat sluten tank, eller i en traditionell torrklosett.

Enkelt att installera, hantera och underhålla
Gråvattenfiltren är lätta att hantera och installera. Till BDT
Easy behövs det inga maskiner eller specialverktyg. Att
installera filtret och ansluta det till ett avloppsrör går snabbt.

Ett hållbart och kretsloppsanpassat boende
Avloppsrening med torvfilterteknik används i hela världen och
det finns omfattande erfarenheter och studier av rening med
torvfilter. Gråvattenfilter lämpar sig för behandling av avloppsvattnet från bad, disk och tvätt.

Låga energikostnader
Uponor Infras gråvattenfilter behandlar BDT-vatten luktfritt och
energieffektivt i torvfiltret inuti tanken. Energikostnaderna
hålls nere tack vare den låga energiförbrukningen och
obefintligt underhåll av de färdiga systemen. Gråvattenfiltren
innehåller inga delar som går sönder eller slits ut.
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Uponor BDT Easy för Fritidshus

Uponor BDT Easy passar till vilket fritidsboende som helst.
Du kan ha vattenledning i stugan samt bekvämligheter som
tvättmaskin, diskmaskin och dusch. BDT Easy kräver inte
elanslutning i stugan. Med våra system för fritidshus är det
möjligt att lägga till enskilda avloppsprodukter utan att utöka
avloppssystemet förutsatt att vattenförbrukningen är låg.
Flera alternativa placeringar
BDT Easy passar alla slags tomter/installationer. Filtrets grå
färg smälter väl in i omgivningen. Ventilationen kan ordnas
via fastighetens avluftningsrör eller gråvattenfiltrets
ventilationsrör.
Ovanför marknivå
Om du placerar gråvattenfiltret till exempel under altanen är
det helt dolt.

Delvis under marknivå
Vid installation helt- eller delvis under marknivå räcker det
med ett litet schakt.

Helt under marknivå - endast locket syns
Vid installation under markytan används förhöjningspaketet
som finns som tillbehör. Pump behövs inte.
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VÄLJ BDT Easy:
• När slamtömningsfordon inte kan komma fram
till tomten
• När fritidshuset ligger i skärgården eller endast
kan nås med båt
• För fritidshuset som saknar elektricitet
• För små eller bergiga tomter

Sköt underhållet själv!
Allt i ett och samma paket
Lätt att transportera på släpkärra eller t o m med båt.
Enkel installation och skötsel
Inga maskiner eller specialverktyg behövs. Filtret är lätt att lyfta (35 kg utan torvfiltersäckar) och att ta det till installationsplatsen. Att installera filtret och ansluta till ett avloppsrör går
snabbt och smidigt. För vinterbruk behöver du ett vinterpaket
som tillval. Torven byts ut efter cirka 100 användningsdagar
vilket motsvarar att man nyttjar fritidshuset varje helg i ett år.
Kretsloppsanpassat
Torven i tanken är lätt att ta i och ur. Torven används sedan
som t ex jordförbättringsmedel. Eftersom du själv kan ta hand
om komposteringen, är Uponor BDT Easy en bekymmersfri
lösning även på en ö.
Flera installationsmöjligheter
Du kan placera filtret på t ex en gräsmatta eller på en berggrund, bredvid komposten eller låta det smälta in i blomrabatten. Efter filtreringen kan det renade vattnet ledas ut till t ex
ett öppet dike med en utloppsledning.

Tekniska data
Uponor-nummer

1050931

RSK-nummer

5619239

Uponor BDT Easy 95 kg
• 1 säck lecakulor
• 60 kg filtertorv
• Installationsanvisning

Mått
Bredd

995 mm

Längd

1190 mm

Höjd

860 mm

Höjd för anslutning

620 mm

Vikt inklusive torvsäckar

95 kg

Torv
En specialbehandlad torv bestående av delvis
nedbrutet organiskt material, främst växtmaterial.

Flöde-/Reningskapacitet
Maxflöde

500 l/dygn

Antal boende

1 - 5 pe

Byte av torv

100 användningsdagar eller minst
vart tredje år

Övrigt
Vinterpaket

JA

Förhöjningspaket

JA

Ventilation

Via avloppet eller via filtrets ventilationsrör
fastigheten eller via filtrets ventilationsrör

Tillvalspaket
Filtertorv 60 l

Vinterpaket

Förhöjningspaket

Uponor-nummer

1050932

1050933

1050934

RSK-nummer

5618050

5610467

5619215
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Uponor BDT Easy Plus

Ett smidigt system från installation till funktion
Uponor BDT Easy Plus installeras under marknivå
och kräver en slamavskiljare framför filtret. Vid behov
kan en pumpbrunn placeras framför eller bakom filtret.

Slamavskiljare 1m3 och BDT Easy Plus + Förhöjningspaket
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VÄLJ PLUS:
• För enfamiljshuset
• För fritidshuset där man vistas ofta året runt
• När du inte vill byta torv så ofta

Funktionssäker och miljövänlig
Inget behov av el, kemikalier eller rörliga delar. Behandlingen
av BDT-vatten sker kontrollerat och inga in- eller utläckage
kan ske.
Service
Slamtömning av förbehandlingstank vartannat år och byte av
filtertorv vart femte år. Spridningsplattan bör rengöras varje år.
Testad reningseffekt
Vid SYKE i Finland genomfördes långtidstester av gråvattenfiltret med utomordentliga reningsresultat som uppfyllde
samtliga krav.

Delvis under marknivå
Vid installation helt- eller delvis under marknivå räcker det
med ett litet schakt.

Helt under marknivå - endast locket syns
Vid installation under markytan används förhöjningspaketet
som finns som tillbehör. Pump behövs inte.

Teknisk data
Uponor-nummer

1060088

RSK-nummer

5619749

Uponor BDT Easy Plus 440 kg
• 30 torvsäckar
• 3 lecakulssäckar
• Installationsanvisning
• Filtrets delar
• Alla delar i paketet är av plast eller
rostfritt stål

Mått
Bredd

1445 mm

Längd

2350 mm

Höjd

1300 mm

Höjd för anslutning

900 mm

Vikt

440 kg

OBS!
En slamavskiljare för gråvatten ska alltid
installeras framför Uponor BDT Easy Plus.

Flöde-/Reningskapacitet
Maxflöde

750 l/dygn

Antal boende

1 - 5 pe

Byte av torv

Vart femte år

Filtertorv
En specialbehandlad torv bestående av delvis
nedbrutet organiskt material, främst växtmaterial.

Övrigt
Slamtömning av slamavskiljare

1 gång vartannat år

Tillbehör
Filtertorv 60 l FörhöjningspaketSlamavskiljare 1m3
Uponor-nummer

1050932

1050933

1050934

RSK-nummer

5618050

5610467

5619215

Uponor gråvattenreningssystem | 7

Gråvattenrening

Gråvattenrening
BDT Easy
Byte av torv: Efter ca 100
användningsdagar men minst
var tredje år

RSK
nr

Uponor
nr

L
mm

Produkt

Bredd
mm

Höjd
Ansl. inlopp

Ansl.
Dim.

Vikt
kg

Kapacitet
l/dygn

5619239

1050931

1190

BDT Easy

995

1190

620

75

95

500

5619749

1060088

2350

BDT Easy Plus

1445

2350

1445

110

440

750

RSK
nr

Uponor
nr

Benämning

5618050

1050932

Torvsäck 60 liter

5610467

1050933

Vinterpaket BDT Easy

5619215

1050934

Förhöjningspaket BDT Easy

5619750

1062306

Förhöjningspaket BDT Easy Plus

BDT Easy Plus
Byte av torv: Vart femte år.
Övrigt: Komplett installation
med BDT slamavskiljare
RSK-nr 5618507

Tillbehör
Vinterpaket för BDT Easy
används för anläggning som
skall installeras ovan mark där
fastigheten nyttas vintertid
(vid frostgrader)

Längd
mm
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Uponor BDT Easy Plus
Installationsanvisning

Allmänt om
Slamavskiljare 2,4 m3
Uponor BDT Easy Plus är dimensionerat för en familj = 5pe.
Allt gråvatten i ett hushåll kan ledas till gråvattensystemet.
Gråvatten är vatten från bad, disk och tvätt.
Spolvatten från WC eller urin och lakvatten från torrtoaletter
får inte förekomma i systemet. För sådant vatten krävs en
separat sluten tank eller annan torr lösning.
I ett Uponor gråvattenfilter renas avloppsvattnet när det filtreras
genom filtertorv. I filtertorven bildas ett variationsrikt bestånd
av mikroorganismer som utnyttjar föroreningarna i gråvattnet
som näring.
Uponor gråvattenfilter fungerar utomordentligt även vid oregelbunden användning. Filtertorven bevarar fuktigheten på ett
utmärkt sätt och därför håller sig filtret fuktigt och luftigt även
under långa driftspauser. Om ett uppehåll i användningen
pågår i flera månader övergår mikroorganismerna så småningom i viloläge. När avloppsvatten på nytt rinner till filtret
startar reningen omedelbart.
I gråvattenfiltret fördelas vattnet jämnt över hela filterytan.
Vattnet filtreras genom filterbädden och samlas upp på bottnen
vid utloppsröret. För vattenreningen tillämpas biologiska, fysikaliska och kemiska mekanismer. I huvudsak sker reningen
biologiskt. Filtermaterialet består av en bred uppsättning av
mikroorganismer som bryter ner föroreningarna i avloppsvattnet. Fibermaterialet i filtret bevarar fukten under lång tid men
är ändå luftigt. Därigenom bevaras mikroorganismerna livskraftiga även vid långa uppehåll i användningen.

Innehåll
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Paketet.............................................. 3
Placering............................................4
Installation......................................... 5
Montering.......................................... 7
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Tekniska data.....................................9
Underhåll......................................... 10
Servicedagbok................................. 11
Typritningar......................................13

Det renade vattnet från gråvattenfiltret kan ledas ut i

1

ett öppet dike eller filtreras i marken.
Verktyg och utrustning som behövs vid installationen:
• vattenpass
• stålkratta
• kniv
• smörjmedel
• märkpenna
• måttband
• sax
• skruvnycklar, 2 st.

Schema över vattenoch luftflöde

(10 mm och 19 mm)
• stjärnskruvmejsel

Paketet
Tillbehören till gråvattenfiltret är förpackade inne i filtret. Öppna
locket till filtret.

2
1

4

2

3
5

6
7

19
8

9
10

18

16

14

13

11
12
15

17

Kontrollera förpackningens innehåll. I paketet ingår följande
delar/komponenter:
• Lock

(1)

• Ventilationsrör/överbelastningsrör

(2)

• Ventilationsrör

(3)

• Inloppsrör, Ø 110 mm

(4)

• Utloppsrör, Ø 110 mm

(5)

• Uppsamlingsrör

(6)

• Isolering

(7)

• Installationsanvisning

(8)

• Överdel till ventilationsrören, 2 st.

(9)

• Huv till ventilationsrören, 2 st.

(10)

• Spridningsplatta, 3 st.

(11)

• Fördelningsrör

(12)

• Fäste för fördelningsröret

(13)

• Fäste för spridningsplattorna, 4 st.

(14)

• Skena för spridningsplattorna, 2 st.

(15)

• Påse med fästmaterial

(16)

• Fiberduk

(17)

• Torvsäck, 30 st.

(18)

• Lecakulssäck, 3 st.

(19)
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Placering
Stigarrör till slamavskiljaren Stigarrör till filtret

Markyta

1. Standardhöjd

Standardhöjd

Marken lutar

2. Standardhöjd

Med förhöjningspaket

Plan mark

3. Förhöjd

Standardhöjd/Med förhöjningspaket

Marken lutar

4. Förhöjd

Standardhöjd

Plan mark

5. Standardhöjd

Standardhöjd

Typritning 1

Tillbehör

Pumpbrunn mellan tanken och filtret
Pumpbrunn efter filtret

Före ett gråvattenfilter ska alltid slamavskiljare med
minst två kammare installeras, t.ex. Uponor
slamavskiljare 1 m3 (Uponor nr. 1050913) (Typritning 1).

Slamavskiljare 1,0 m3 Uponor BDT Easy Plus

Typritning 2

Slamavskiljare 1,0 m3 + Uponor BDT Easy Plus + förhöjningspaket

Typritning 3

Slamavskiljare 1,0 m3 + Uponor BDT Easy Plus + förhöjningspaket

Typritning 4

Slamavskiljare 1,0 m3 pumpbrunn 150 l + Uponor BDT Easy Plus

Typritning 5

Om det är möjligt är det bäst att placera gråvattenfiltret så att
ingen förhöjning behövs vid installationen. Detta underlättar
torvbytet.
Det maximala installationsdjupet för ett gråvattenfilter som är
försett med förhöjningsring är samma som standarddjupet för
en Uponor slamavskiljare 1 m3 (Typritning 2). Om stigarröret
från slamavskiljaren måste förhöjas kan gråvattenfiltret, om
terrängförhållandena så tillåter, flyttas till en plats där gråvattenfiltrets stigarrör når markytan med standardmått eller med
förhöjningsring. (Typritning 3) Vid behov är det möjligt att
installera en Uponor pumpbrunn 150 l (Uponor nr. 1054692)
mellan slamavskiljaren och gråvattenfiltret (Typritning 4).
Om en pumpbrunn används mellan slamavskiljaren och gråvattenfiltret bör gråvattenfiltret helst installeras utan förhöjningsring. Dessutom ska gråvattenfiltret då installeras så högt
att det renade vattnet rinner till utloppsplatsen med självfall.
Vid behov kan gråvattenfiltret delvis höjas som en kulle över
den omgivande markytan.
Gråvattenfiltret och mynningen på utloppsröret ska placeras
så att grundvattnet och vatten från översvämmade vattendrag
inte tränger in i utloppsröret. Den högsta tillåtna grundvattennivån i området kring filtret är utloppsrörets nivå.
Bortledning av renat vatten
Det renade vattnet kan ledas ut i ett öppet dike eller filtreras i marken. Vid markinfiltration kan dagvattentunnlar eller
dräneringsrör användas. Om utloppsplatsen ligger på högre
nivå än gråvattenfiltrets utloppsanslutning kan en pumpbrunn
installeras mellan utloppsplatsen och filtret (Typritning 5).

Typritningarna finns även i slutet av installationsanvisningen.
Slamavskiljare 1,0 m3 + Uponor BDT Easy Plus + förhöjningspaket + pumpbrunn 150 l
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Installation
3

4.1 Installation utan förhöjningsring
Installationsschaktet för filtret ska grävas till minst 120 cm
djup. Schaktets botten ska vara minst 3,5 x 2,5 m. Kontrollera schaktbottnens bärighet. Bred ut cirka 5 cm stenfri sand
på schaktets botten. Jämna ut i våg och komprimera bottnen
noggrant.
Dränera schaktet och led ytvatten i riktning från schaktet.
Lyft ned filtret på schaktbottnen. Kontrollera med vattenpass
att filtret ligger vågrätt både i längd- och i tvärriktningen.
Anslut utloppsröret till utloppsanslutningen. Förankra filtret
med Uponor förankringssystem (2 st., Uponor nr. 1003563)
(Bild 3).

3

Fyll området runt filtret med stenfri sand. Locket ska vara
monterat och stängt vid påfyllningen. Komprimera sanden i
lager om 30 cm. Fortsätt fylla på sand till undre kanten av inloppsanslutningen. Anslut inloppsröret. Obs! Komprimera
sanden under rören noggrant.
Montera filtret enligt punkten ”5. Filtrets montering”. Ta bort
ventilationsrörens skyddshuvar. Anslut ventilationsrörens övre
delar (10) till filtret och montera ventilationsrörens huvar (11).
Se till att längden på ventilationsrören överstiger platsens
snödjup. Vid behov kan ventilationsrören förlängas eller förkortas beroende på de lokala förhållandena.
De är bäst att frostskyddsisolera området kring filtret samt vid
inloppsröret (Bild 4). Isolera filtret med minst 50 mm markisoleringsskivor. Isoleringen ska sträcka sig vågrätt 2 meter
utanför filtret. Skär till isoleringen på lämpligt sätt kring locket
och ventilationsrören. Täta fogarna med polyuretanskum.
Fortsätt påfyllning av sand till undersidan av fästbyglarna.
Utforma markytan så att ytvatten leds bort från filtret.

OBS!

Bostaden ska vara försedd med luftningsrör ovan nock
på huset. Vakuumventil får ej användas.

Installationsanvisning Uponor Uponor BDT Easy Plus | 5

5
7

E1

E2
E4
E3
E6

E7
E5

Förhöjningspaketet är tillvalsutrustning.

4.2 Installation med förhöjningsring (Bild 5)
Med hjälp av förhöjningsring kan ett gråvattenfilter installeras
högst 145 cm under markytan. Förhöjningsringens höjd är 30 cm.

Installera gråvattenfiltret enligt punkt 4.1 ”Installation utan förhöjningsring”. När förhöjningsring används ska filtret monteras innan förhöjningsringen ansluts.

Förhöjningspaketets innehåll:

Montera förhöjningsringen istället för locket i lockets fästpunkter (2 gångjärn och 2 låsbyglar) (Bild 6). Börja med att fästa
låsbyglarna i de förborrade hålen (Bild 7).

• Förhöjningsring

(E1)

• Förhöjningsrör till ventilationsrören, 2 st.

(E2)

• Låssprint, 2 st.

(E3)

• Gångjärnsbult och mutter, 2 st.

(E4)

• Hanteringskrokar för spridningsplattorna, 2 st. (15)
• Låsbygel, 2 st.

(E6)

• Skruv, 2 st.

(E7)

Säkra låsbyglarna med låssprinten. Förläng ventilationsrören
med förlängningsrören.
Fyll området runt gråvattenfiltret med stenfri sand. Komprimera sanden i lager om 30 cm. Fortsätt fylla sand upp till högst
undre kanten av låsbyglarna på förhöjningsringen.
Se till att den slutliga fyllningen sluttar så att ytvatten leds bort
från gråvattenfiltret.

6
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Montering
8

Gråvattenfiltret är standardutrustat med 110 mm inlopps- (5)
och utloppsanslutningar (6). Montering underlättas om man
först tar bort locket till filtret.
5.1 Ventilationsrörens undre delar och uppsamlingsröret
Se till att ventilationsrörens undre delar och fördelningsröret
överensstämmer med bild 8.

9

5.2 Spridningslager (Bild 9)
Töm ut säckarna (3 st.) med lecakulor på filtrets botten.
Jämna ut övre ytan av lecakulorna vågrätt t.ex. med en stålkratta. Klipp till fiberduken med sax enligt anvisningen (Bild
10). Montera fiberduken på uppsamlingsskiktet så att dukens
slitsar ligger mot ventilationsrören och kanterna mot tankens
väggar (Bild 11). Fiberduken kan monteras från utsidan av
filtret med hjälp av en stålkratta eller med stödskenan för
spridningsplattan.
5.3 Filterlager (Bild 12)
Töm säckarna med filtertorv på fiberduken. Använd stålkrattan och sprid ut torven jämnt över hela filterområdet.
Tömningen och spridningen bör helst göras i partier om cirka
10 säckar. Undvik att gå på torven. Jämna till slut ut torvytan
så att den blir vågrät.

10

För att påskynda igångsättningen av den biologiska funktionen kan man sprida ut några nävar humusrik jord jämnt över
filterlagrets yta. Lämplig jord finns i ytskiktet av trädgårdslandet.

11

12

Installationsanvisning Uponor Uponor BDT Easy Plus | 7

13

5.4 Installation och inställningar av vattenfördelningen
Stödsystemet för spridningsplattorna består av två
horisontella skenor (16) med tillhörande fästen (15).
Montera fästena för skenorna på fästet och sätt därefter
fast det i filterhuset (13). Montera därefter fästet för spridarröret (14).
Montera spridningsplattorna på stödskenorna (Bild
14). Starta monteringen med de yttre plattorna och avsluta
med den mittersta.

14

15

Fästena för skenorna är försedda med justerbara hållare.
Med dessa kan spridningsplattornas läge justeras.
Justera spridningsplattorna enligt bild 15 och 16. Justera
spridningsplattorna både lodrätt och vågrätt. Lyft därefter
stöden vid spridarröret 15 mm.
Lyft ned spridarröret i filtret. Tryck in röret i muffen på
inloppsröret med hjälp av smörjmedel. Tryck in röret tills det
bottnar. Fäst röret i fästet för skenorna med skruv och mutter. (Bild 17). Justera först vågrätt och sänk sedan justeringen 5 mm.
Kontrollera slutligen att fallen överensstämmer med bild 18;
för spridarröret 5 mm och för spridningsplattorna
15 mm i riktning från spridarröret.
5.5 Montering av locket
Montera locket, fäst locket i gångjärnen och stäng (Bild 19).

16

19

17

18
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Utsläpp av renat vatten
Det renade vattnet kan ledas ut i ett öppet dike elle infiltreras
i mark.

Tekniska data
Uponornummer:

1060088

RSK-nummer:

5619749

Dimensioner (b x l x h):

2,4 x 1,4 x 1,3 m

Vikt:

440 kg

Filtervolym:

cirka 2 m3

In- och utlopp:

Ø 110 mm

Reningseffekt:

Gråvattenfilter för året-runt-boende uppfyller hög skyddsnivå i Sverige (vid användning av fosfatfria hushållskemikalier)

Maximalt flöde:

750 l/dygn

Tillbehör:

Uponor-nr.

RSK-nr.

Uponor slamavskiljare 1 m3

1050913

5618507

Förhöjningspaket för Uponor gråvattenfilter Home

1062306

1062306

Uponor förankringssystem

1003563

5610465

Uponor pumpbrunn 150 l

1054692

5619126

Uponor filtertorv 60 l

1050932

5618050
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Underhåll
Slamtömning av slamavskiljaren
Slamavskiljaren ska slamtömmas vartannat år.
Rengöring
Minst en gång per år ska spridningsplattor och spridarrör
spolas av och rengöras med borste. Ett milt rengöringsmedel
t ex såpa rekommenderas. Justering av vattenfördelning
Kontrollera att spridningsrör och plattor sprider vattnet jämnt
över filterytan. Justera vid behov enligt punkt 5.5.
Försämrad vattengenomsläpplighet
Lyft bort spridningsplattorna. Om filtret är försett med förhöjningsring kan spridningsplattorna lyftas med hjälp av de
lyftkrokar som ingår i förhöjningspaketet (Bild 19). Kratta torvytan med stålkratta så att den luckras upp. Vid behov kan
5–10 cm av filtertorvens ytskikt bytas till ny filtertorv. Jämna ut
torvytan.
Filterbyte
Filtermaterialet ska bytas vart femte år. Filtermaterialet slamtöms.
Om filtret däms upp upprepade gånger innan femårsperioden
löper ut och ytskiktet på torven redan har bytts två gånger
måste all filtertorv bytas.

20
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OBS!

Efterhantering av filtermaterial
Det borttagna filtermaterialet kan användas som jordförbättringsmedel, täckmaterial eller som fyllmedel vid
kompostering.

Servicedagbok
Registrera all service här, t.ex. tömningar av slamavskiljaren
och byten av filtertorv.

Datum		

Datum för drifttagning:

Åtgärd
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Registrera all service här, t.ex. tömningar av slamavskiljaren
och byten av filtertorv.

Datum		

Åtgärd
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Typritningar

Uponor slamavskiljare 1,0 m3 + Gråvattenfilter Home
(Uponor nr. 1050913 + 1060088)

Inloppsrör
Ø 110 m

Slamavskiljare
(2-kammarutf./1,0 m 3)

Uponor slamavskiljare 1,0 m3
Uponor nr. 1050913
RSK-nr. 5618507

V110M

Uponor gråvattenfilter Home
Uponor nr. 1060088
RSK-nr.

Dike
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Uponor slamavskiljare 1,0 m3 + Gråvattenfilter Home + förhöjningspaket
(Uponor nr. 1050913 + 1060088 + 1062306)
Inloppsrör
Inloppsrör
Ø
110 m
Ø 110 m

Slamavskiljare
Slamavskiljare
(2-kammarutf./1,0 m 3)
V110M
(2-kammarutf./1,0 m 3)
V110M

Dike
Dike

Uponor slamavskiljare 1,0 m3
slamavskiljare
Uponor nr.
1050913 1,0 m3
Uponor nr.
1050913
RSK-nr.
5618507
RSK-nr. 5618507

Uponor gråvattenfilter Home +
Uponor gråvattenfilter Home +
förhöjningspaket
förhöjningspaket
Uponor
nr. 1060088 + 1062306
Uponor nr. 1060088 + 1062306
RSK-nr.
RSK-nr.

Uponor slamavskiljare 1,0 m3 + Gråvattenfilter Home + förhöjningspaket
(Uponor nr. 1050913 + 1060088 + 1062306)
Inloppsrör
Inloppsrör
Ø
110 m
Ø 110 m

Slamavskiljare
Slamavskiljare
(2-kammarutf./1,0
m 3)
(2-kammarutf./1,0 m 3)

V110M
V110M

Dike
Dike

Uponor slamavskiljare 1,0 m3
Uponor slamavskiljare
nr. 1050913 1,0 m3
Uponor nr.
1050913
RSK-nr.
5618507
RSK-nr. 5618507
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Uponor gråvattenfilter Home +
Uponor
gråvattenfilter Home +
förhöjningspaket
förhöjningspaket
Uponor nr. 1060088 + 1062306
Uponor
RSK-nr. nr. 1060088 + 1062306
RSK-nr.

Uponor slamavskiljare 1,0 m3 + pumpbrunn 150 l + Gråvattenfilter Home
(Uponor nr. 1050913 + 1054692 + 1060088)
Inloppsrör
Ø 110 m

Slamavskiljare
(2-kammarutf./1,0 m 3)

Inloppsrör
Ø 110 m

Slamavskiljare Ø 110 m
(2-kammarutf./1,0 m 3)
Ø 110 m
Dike
Dike
Tillbehör:
1 Uponor PP grenrör 110/75-45°
Uponor nr. 1053729
Tillbehör:
2 Uponor PP grenrör
Böj 75–45°
1
110/75-45°
1053724
Uponor nr. 1053729
3 Uponor PP Böj
Reduktion
2
75–45°110-50
Uponor nr. 1053724
1051164
(byt 50 mm reduktionerna till de
3 Uponor PP Reduktion 110-50
reduktionerna 50–40 som medföljer
Uponor nr. 1051164
pumpbrunnen)
(byt 50 mm reduktionerna till de
4 reduktionerna
Uponor PP rör50–40
dim. 75
som medföljer
5 pumpbrunnen)
Uponor PEM dim. 40
4 Uponor PP rör dim. 75
5 Uponor PEM dim. 40

Uponor slamavskiljare 1,0 m3
Uponor nr. 1050913
RSK-nr. 5618507
Uponor slamavskiljare 1,0 m3
Uponor nr. 1050913
RSK-nr. 5618507

Uponor pumpbrunn 150 l
Uponor nr. 1054692
RSK-nr. 5619126
Uponor pumpbrunn 150 l
Uponor nr. 1054692
RSK-nr. 5619126

Uponor gråvattenfilter Home
Uponor nr. 1060088
RSK-nr.
Uponor gråvattenfilter Home
Uponor nr. 1060088
RSK-nr.

Uponor slamavskiljare 1,0 m3 + Gråvattenfilter Home + förhöjningspaket + pumpbrunn 150 l
(Uponor nr. 1050913 + 1060088 + 1062306 + 1054692)
Inloppsrör
Ø 110 m
Inloppsrör
Ø 110 m

Slamavskiljare
(2-kammarutf./1,0 m 3)
Slamavskiljare
(2-kammarutf./1,0 m 3)

V110M
Dike

V110M

Dike

Uponor slamavskiljare 1,0 m3
Uponor nr. 1050913
Uponor
1,0 m3
RSK-nr. slamavskiljare
5618507
Uponor nr. 1050913
RSK-nr. 5618507

Uponor gråvattenfilter Home +
förhöjningspaket
gråvattenfilter
+
Uponor nr.
1060088 + Home
1062306
förhöjningspaket
RSK-nr.
Uponor nr. 1060088 + 1062306
RSK-nr.
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