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J A U N U M S

Izdevīgs un ērts sadzīves 
notekūdeņu utilizācijas 
risinājums saunām un pirtīm

I N D I V I D U Ā L Ā  K A N A L I Z Ā C I J A 

P R I V Ā T M Ā J Ā M

U P O N O R  A K A S  SAUNĀM UN PIRTĪM



Sadzīves notekūdeņu attīrīšana, izmantojot 
Uponor akas saunām un pirtīm 

Pirts un saunas notekūdeņu utilizācija jums neradīs problēmas un tiks veikta apkārtējai videi 
draudzīgā veidā, ja izmantosiet Uponor jaunās, kompaktās akas un rezervuārus saunām un 
pirtīm. 

Ietilpība 
Pateicoties infiltrācijas akas gandrīz 300l 
ietilpībai, notekūdeņiem ir iespēja 
akumulēties. Akā  ieplūdušais ūdens 
iefiltrējas augsnē pakāpeniski.

Slēgtā rezervuāra pamatne nav perforēta, bet
infiltrācijas akas pamatnē ir infiltrācijas atveres. 
Infiltrācijas laukumu iespējams palielināt, ja aiz 
infiltrācijas akas papildus ierīko infiltrācijas lauku.

Vienkārša transportēšana
Akas un rezervuāri ir divdaļīgi. Tvertņu daļas 
ir ievietotas viena otrā, tādējādi samazinot 
nepieciešamo vietu automašīnas bagāžniekā. 
Visi nepieciešamie veidgabali ir iesaiņoti 
tvertņu iekšpusē. Tvertņu svars ir tikai 16 kg

Ātra un vienkārša montāža
Sastiprinot tvertņu augšējo un 
apakšējo daļu, tās savstarpēji fiksējas. 
Slēgtajam rezervuāram augšējās un 
apakšējās daļas salaiduma vietā liek 
blīvgredzenu un  abas daļas saskrūvē. 

Ātra un vienkārša iebūve
Tā kā slēgtā rezervuāra izteces augstums 
ir tikai 48 cm un infiltrācijas akas ietecs 
augstums ir tikai 53 cm no akas pamatnes, 
dziļas būvbedres rakšana nav nepieciešama.

Tvertnes ir nokomplektētas ar nepiecie-
šamajiem veidgabaliem. Ja tvertnes šahtu 
nepieciešams pagarināt, papildus jāizmanto 
d315mm caurules posms. Ir sagatavota vieta 
ventilācijas caurules uzstādīšanai.

Labs risinājums par zemu cenu.
Neliela ūdens patēriņa gadījumā 
notekūdeņu attīrīšanai nav 
jāmeklē sarežģīti risinājumi. 
Saunu un pirtiņu notekūdeņu 
daudzums un piesārņojuma 
pakāpe nav liela. Šādu notekūdeņu 
attīrīšanai paredzētas Uponor 
infiltrācijas akas un rezervuāri. 
Ja nepieciešams utilizēt saunas 
vai pirts notekūdeņus, pietiks ar 
Uponor infiltrācijas aku. Ja būs 
nepieciešams attīrīt arī virtuves 
notekūdeņus, pirms infiltrācijas 
akas ir jāuzstāda Uponor slēgtais 
rezervuārs.

Lai vienmēr varētu priecāties par 
apkārtnes tīro dabu, nepieciešams, 
lai notekūdeņi uzsūktos augsnē un 
izfiltrētos cauri augsnes slāņiem. 
Nemaksājot dārgi, iespējams 
ilglaicīgs attīrīšanas risinājums, 
izvairoties no notekūdeņu tiešas 
iepludināšanas atklātā ūdenstilpnē.  

Ātri un vienkārši – dari pats!

Uponor individuālās kanalizācijas 
risinājumi piemēroti vietās, kur 
nav centrālo kanalizācijas tīklu. 
To vienkāršā konstrukcija atvieglo 
uzstādīšanu. Uponor infiltrācijas 
akām un slēgtajiem rezervuāriem 
nav nepieciešama dziļa būvbedre. 
Izjauktā veidā tos ērti pārvadāt 
automašīnas bagāžniekā vai 
piekabē. 



Der 
zināt...

Kā utilizēt saunas un pirts notekūdeņus?
Ja ūdens patēriņš ir neliels, izmantojiet Uponor 
infiltrācijas aku saunām un pirtīm. 

Ko darīt, ja papildus jāattīra arī virtuves ūdeņi?
Taukainajiem virtuves ūdeņiem pirms infiltrācijas akas 
nepieciešams ierīkot Uponor slēgto rezervuāru, kurā no 
ūdens tiek atdalītas lielākās daļiņas un tauki. Dzidrinātais 
ūdens pēc tam nonāk infiltrācijas akā no kuras iesūcas 
augsnē.Ja slēgto rezervuāru neuzstāda, notekūdeņu 
iesūkšanās augsnē var tikt traucēta, jo taukus saturošie 

virtuves notekūdeņi var nosprostot saunas akas 

infiltrācijas atveres.

Vai man nepieciešama atļauja?
Atbilstoši vietējās pašvaldības noteikumiem vai projektā 

saskaņotiem risinājumiem.

Vai apkope ir vienkārša?
Jā! Slēgto rezervuāru vēlams reizi gadā izsūknēt, tādējādi 

attīrot to no nosēdumiem, kas tajā uzkrājušies. Izsūknēto 

ūdeni var izliet kompostā.

Ja nepieciešams utilizēt saunas vai pirts  notekūdeņus, pietiek tikai ar infiltrācijas aku.

 Ja nepieciešams utilizēt arī virtuves notekūdeņus, pirms infiltrācijas akas jāierīko slēgts 
rezervuārs. 

Tvertnes daļas ievietotas viena otrā, lai 
aizņemtu iespējami maz vietas.

 Izstrādājums Uponor Nr. EAN kods

 Uponor rezervuārs 1050930 6414903262306

 Uponor infiltrācijas aka 1003565 6414903262207

 Uponor augstuma    

 regulēšanas caurule d315
1003604 6414907493638

Uponor rezervuārs un infiltrācijas aka saunām un pirtīm 250

Platums 795 mm

Augstums 820 mm

Garums 1145 mm

Svars 16 kg

Uponor infiltrācijas aku un slēgto 
rezervuāru izmēri

Vienkāršs risinājums neliela ūdens patēriņa 
gadījumā

Nepieciešamo izstrādājumu komplektu var nogādāt iebūves 1.	
vietā to transportējot automašīnas bagāžas nodalījumā.

Izvēlieties vietu, kur gruntij ir laba uzsūktspēja.2.	

Montāža atbilstoši zīmējumiem montāžas instrukcijā.3.	

Uponor piedāvā arī citus notekūdeņu utilizācijas risinājumus. Vasarnīcās ar lielāku ūdens patēriņu, piemēram, 
Uponor 5,3m3 sadzīves notekūdeņu tvertne un 1 m3 divkameru septiks ar infiltrāciju. 
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