Med den nya generationens trekammarbrunnar

Originalet!
Lätt att montera
Låg vikt
God totalekonomi
God insyn i brunnen vid inspektion/slamtömning
Provad och godkänd

SLAMAVSKILJARE 1 KBM, BDT, 1 HUSHÅLL

TRANÅSBRUNNEN

860 mm

Lock med handtag

Tranåsbrunnen tillverkas som slamavskiljare i storlekarna 1,2,4
och 6 kbm

marknivå

610 mm

710 mm

flödesriktning

910mm

utlopp

inlopp

960mm

1700 mm

alt. inlopp

Fördelar med Tranåsbrunnen:
Litet grävdjup
Helgjuten bottendel = snabb & enkel montering
Behöver ej förankras - återfyll med befintligt material
God insyn i brunnen vid inspektion/slamtömning
In & utlopp är färdigborrade samt T-rör medföljer till utloppet
Kompletta infiltrationspaket dimensioneras efter
önskemål
Brunnarna är godkända av SITAC ( S C0255-11 )
Dessa fördelar ger en mycket bra konstruktion till en god
totalekonomi

1750 mm

Tranåsbrunnen tillverkas även som sluten tank, 2,6 kbm, även
dessa kan seriekopplas för att uppnå större volym. Dessutom
kan den fås som oljeavskiljare, pumpbrunn mm.

1850 mm

SLAMAVSKILJARE 2 KBM, BDT+KL, 1 HUSHÅLL
860 mm
Brunnen sedd från ovan

marknivå
Lock med handtag

utlopp

1070 mm

1200 mm

inlopp

1380 mm

2200 mm

alt. inlopp

flödesriktning

1850 mm

SLAMAVSKILJARE 4 KBM, BDT+KL, 2 HUSHÅLL
860 mm
marknivå
Lock med handtag

Lock med handtag

1380 mm

1070 mm

flödesriktning

1100 mm

1200 mm

inlopp

1450 mm

2200 mm

alt. inlopp

SLAMAVSKILJARE 6 KBM, BDT+KL, 3 HUSHÅLL
860 mm

marknivå
Lock med handtag

inlopp

1070mm

1100mm

1000mm

1200mm

flödesriktning

1380mm

ut-

1750 mm

FOSFORFÄLLOR

Fosforfällan till höger visar en brunn avsedd för 500 kg säck, den
går även att få med större säck, avsedd för 1000 kg säck.

1000
1200

PUMPBRUNNAR
Vi säljer robusta pumpbrunnar med fast monterad pump för att
lyfta gråvatten efter slamavskiljare till infiltration/markbädd.
Pumpbrunnen till höger visar vår standardpumpbrunn men vi kan
anpassa brunnens höjd och håltagning efter era behov.
Vi kan även leverera pumpbrunnar med både större eller mindre
diameter.

ÖVRIGT
Fördelningsbrunnar & uppsamlingsbrunnar med kompletta
infiltrations-/markbäddspaket, kompaktfilter mm.
Vi har det mesta inom enskilt avlopp - ring oss gärna vid frågor.
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1050m

Våra fosforfällor kan enkelt anpassas efter önskad höjd.

950mm

1350m

Med fosforfälla når man reningsgraden 90 % av fosfor.
Fördelen med fosforfälla efter markbädd är att ingen tekniskt
avancerad utrustning behöver blandas in i avloppet. ( Möjligen
kan man ibland behöva en pump för att nå önskad utsläppspunkt )

3100m

1750m

Vi har fosforfällor som är avsedda att placeras efter markbädd
( v anligtvis ) för att komplettera/öka reningsgraden.

2200mm

alt. inlopp

