UPONOR INFRASTRUKTUR
UPONOR SAMLETANK 3 M3

NYHED!

En kompakt 3 m3 samletank:
Enkel at håndtere – enkel at installere

Uponor samletank 3 m3

En kompakt konstruktion med
mulighed for lav installationsdybde
Uponor samletank 3 m3 er kompakt og let at installere. At samletanken desuden
opfylder gældende miljø- og sikkerhedskrav, kan stables, løftes med truck, og
leveres komplet med tilslutningsrør, er blot en selvfølgelighed for Uponor.

Anvendelse
Uponors nye samletank 3 m3 anvendes, hvor det
ikke er muligt at udlede spildevand til offentlig
kloaksystem eller etablere nedsivningsanlæg.
Kompakt og enkel at håndtere
Uponor samletank 3 m3 er designet til at optage
så lidt plads som muligt. Resultatet er en kompakt
konstruktion med lav højde, der fylder lidt på
lager og kan transporteres på en almindelig trailer.
Tanken kan løftes med gaffeltruck fra alle sider og
kan også stables.
Let at installere
Ved installation af Uponor samletank 3 m3 minimeres udgravningsarbejdet, da tankens konstruktion er lav. Takket være det justerbare opføringsrør kan tanken installeres med jorddække mellem
0,3 - 1 m. Den lave installationsdybde bevirker,
at samletanken er velegnet til de fleste grunde.
Tanken er udstyret med løfteøjer, så den er let at
håndtere og endvidere tilpasset Uponor forankringssystem.

"Det kompakte design
gør håndtering og
opbevaring på lager enkelt"

Trådløs tømningsalarm
En trådløs alarm til øget kontrol fås som tilbehør
til samletanken. Alarmen giver dig besked om,
hvornår tanken skal tømmes.
Stor sikkerhed
Det aflåselige og tætsluttende låg gør hele systemet børnesikkert og lugtfrit. Tanken er P-mærket
og opfylder kravene, der stilles til beskyttelse af
miljø og sikkerhed.
Et komplet system
Uponor samletank leveres som en komplet pakke
med tank og opføringsrør. Alt er emballeret med
henblik på en så enkel håndtering som muligt på
både lager og installationssted.

Derfor vælger du
Uponor samletank 3 m3
• Kan stables
• Fleksibel installation
• Kan let lastes på en trailer
• Fleksibel installationsdybde
(kan graves ned på de fleste
grunde)
• Løfteøjer og flad bund gør
den enkel at håndtere
• Opfylder krav til beskyttel-		
sesstandarder inden for miljø
og sikkerhed
• Børnesikker
Tanken er tilpasset Uponor forankringssystem

• Lugtfri
• Trådløs overvågningsalarm
• Leveres som en komplet
pakke

Produktbeskrivelse
Uponor nr.

VVS nr.

Uponor samletank 3 m3

1057366

5618243

Uponor VA-alarm

1050927

5618205

Uponor forankringssystem, 2 sæt

1003563

5610465

Uponor opføringsrør 600/560 mm

1050923

5618433

Tekniske
specifikationer
•	Jorddække over samletankens
top: 0,3-1 m
• Tankvolumen: 3 m3
• Vægt: ~170 kg
• Mål: 2400 x 1630 x 1175 mm
• Materiale: PE
• Låg: Tætsluttende, aflåseligt
• Standard: P-mærket
•	Dimension tømningsrør:
200 mm
•	Dimension tilslutningsrør:
110 mm

Derfor bør du vælge Uponor
Uponor har 60 års erfaring i at udvikle og fremstille holdbare
rørløsninger i verdensklasse. Løsninger som beskytter og
transporterer vand, luft, elektricitet, telefon og data. Gennem
forskning og samarbejde er vi med til at fremme udviklingen
af plast, som det mest miljøsikre og holdbare
alternativ. Med fokus på de nordlige
breddegraders forhold, hvad angår
klima og miljø samt tekniske og juridiske krav, sikrer vi grundlaget for
et trygt og sikkert samfund. Vi
kalder det: Secure Plastic Solutions.
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