
ENSKILT AVLOPP



Avloppsvattnet leds från slutna tankar
till vattenreningssystem för att renas.

Miljövänligt



SLUTEN TANK RM 5500
TANKEN ÄR AVSEDD FÖR TOALETTAVLOPP. DEN LÄMPAR SIG TILL
EXEMPEL PÅ VIKTIGA GRUNDVATTENOMRÅDEN, I DEN OMEDELBARA
NÄRHETEN TILL VATTENDRAG OCH FÖR SMÅ TOMTER. 

Kommunala avloppsbestämmelser eller närheten till strand- eller grundvattenområden kan förutsätta

användningen av dubbelt avloppssystem där tvätt- och bruksvatten filtreras genom jord i ett

reningssystem med två eller tre kammare medan toalettvattnet leds till en sluten tank. Det är också

möjligt att en sluten tank är den enda tillåtna metoden. 

Ett trådlöst nivålarm och förankringsduk fås som tilläggsutrustning. Finns också för inkoppling och då

med en totalvolym om 11 m3.

1 st sluten tank 5500 liter, 

 2450 x 2450 mm, höjd 1450 mm

1 st utloppsrör med tätt lock, ø 315 mm 

(standard) eller ø 560, höjd 800 mm

INNEHÅLL

• 
• Mycket stark kapselstruktur utan svetsfogar

• Långa tömningsintervall, lägre kostnader

• Grunt monteringsdjup, botten/inloppsanslutning endast 1280 mm

• Alternativ för utloppsrör ø 315 mm och ø 560 mm (manlucka)

• Optimal storlek: enkel att transportera på en vanlig släpvagn

• Tillgänglig tilläggsutrustning: nivålarm

• Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år

• Testad och serienumrerad för att garantera kvaliteten

EGENSKAPER

Artikelnummer
RM5500 inkl. stos och lock



LÅGBYGGD SLUTEN 
TANK RM 1000
TANKEN ÄR AVSEDD FÖR TOALETTAVLOPP. DEN LÄMPAR SIG TILL 
EXEMPEL PÅ VIKTIGA GRUNDVATTENOMRÅDEN, I DEN OMEDELBARA 
NÄRHETEN TILL VATTENDRAG OCH FÖR SMÅ TOMTER. 

Kommunala avloppsbestämmelser eller närheten till strand- eller grundvattenområden kan förutsätta 

användningen av dubbelt avloppssystem där tvätt- och bruksvatten filtreras genom jord i ett 

reningssystem med två eller tre kammare medan toalettvattnet leds till en sluten tank. Det är också 

möjligt att en sluten tank är den enda tillåtna metoden. 

Ett trådlöst nivålarm och förankringsduk fås som tilläggsutrustning.

1 st sluten tank 1000 liter, 

 1740 x 1180 mm, höjd 760 mm

1 st utloppsrör med tätslutande lock, 

ø 400 mm, höjd 800 mm 

INNEHÅLL

• 
• Mycket grund konstruktion

• Tilläggsutrustning trådlös larm
• Tack vare sin storlek en lösning för installation i begränsade utrymmen

• Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år

• Testad och serienumrerad för att garantera kvaliteten

EGENSKAPER

Artikelnummer
RM1000400 inkl. stos och lock



LÅGBYGGD RM SAKO 2/1000 
-INFILTRATIONSSYSTEM
AVLOPPSLÖSNING FÖR BDT-VATTEN FÖR HUSHÅLL OCH FRITIDSBOSTÄDER 
UTANFÖR KOMMUNALA AVLOPPSNÄT.

Genom att använda ett system med dubbla avlopp, dvs. så att toalettvattnet leds till en sluten tank, uppnår man 
flera fördelar.  

När markanläggningen endast behandlar BDT-vatten absorberas mindre näring och organiskt material. Separat 

behandling av BDT-vatten ökar också anläggningens livslängd och förlänger tömningsintervallen. Infiltrationens 

standardstorlek är 30 m2 (2 x 15 m, även andra storlekar finns att få).

INNEHÅLL

EGENSKAPER

1 st slamavskiljare 1000 liter, 1740 x 

1180 mm, höjd 760 mm + 

flödesregulatorer och reglerstav

1 st utloppsrör med tätt lock, ø 

400 mm, höjd 800 mm

5 m operforerat dubbelrör 

30 m infiltrationsrör

2 st luftningshuvar

36 m2 filtreringsduk

4 st rörböjar för att ändra riktning på rörledningarna

• Volym 1000 liter

• Två kammare

• Inbyggda flödesregulatorer

• Mycket grunt installationsdjup, tankens botten/inloppsanslutningen 825 mm

• Kan utvidgas till ett filtreringssystem

• Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år

Artikelnummer
RM1000SM inkl. stos och lock 
RM1000KM inkl. infiltrationspaket 2x10 m2

  och fördelningsbrunn

• RM1000SM kan kompletteras med Tolago biomoduler



RM SAKO 3/2200 -
INFILTRATIONSSYSTEM
PÅLITLIG OCH SÄKER LÖSNING FÖR BEHANDLINGEN AV ALLT 
AVLOPPSVATTEN FRÅN HUSHÅLL OCH FRITIDSBOSTÄDER UTANFÖR 
KOMMUNALA AVLOPPSNÄT.

Tack vare sitt trekammarsystem, det långsamma genomflödet och den långa uppehållstiden separerar 

systemet effektivt allt avloppsvatten som uppstår i hushåll inför infiltrering. Infiltrationens standardstorlek är 

30 m2 (2 x 15 m, även andra storlekar finns att få).

INNEHÅLL

EGENSKAPER

1 st slamavskiljare 2200 liter, 1200 x 

2500 mm, höjd 1195 mm + 

flödesregulatorer och reglerstav

1 st utloppsrör med tätslutande 

lock, ø 500 mm, höjd 800 

mm5 m operforerat dubbelrör 

30 m infiltrationsrör

2 st luftningshuvar

36 m2 filtreringsduk

4 st rörböjar för att ändra riktning på rörledningarna

• Volym 2200 liter

• Tre kammare

• Grund tank

• Grunt installationsdjup, tankens botten/inloppsanslutningen 1105 mm

• Ett förmånligt markanläggningssystem för allt avloppsvatten

• Bevisad reningseffekt i toppklass (Danish Technological Institute)

• Kan utvidgas till ett filtreringssystem

• Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år

Artikelnummer
RM2200 inkl. stos och lock
RM2200K inkl. infiltrationspaket 2x15 m2

 och stos och lock

• RM2200 kan kompletteras med Tolago biomoduler



LÅGBYGGD RM SAKO 3/2000 
-INFILTRATIONSSYSTEM
PÅLITLIG OCH SÄKER LÖSNING FÖR BEHANDLINGEN AV ALLT 
AVLOPPSVATTEN FRÅN HUSHÅLL OCH FRITIDSBOSTÄDER UTANFÖR 
KOMMUNALA AVLOPPSNÄT.

Tack vare sitt trekammarsystem, det långsamma genomflödet och den långa uppehållstiden separerar 

systemet effektivt allt avloppsvatten som uppstår i hushåll inför infiltrering. Infiltrationens standardstorlek är 

30 m2 (2 x 15 m, även andra storlekar finns att få).

INNEHÅLL

EGENSKAPER

1 st slamavskiljare 1000 liter, första 

kammaren (nr 1, främre tanken), 

1740 x 1180 mm, höjd 760 mm 

1 st slamavskiljare 1000 liter, 

andra kammaren 

 (nr 2, bakre tanken), 1740 x 

1180 mm, höjd 760 mm

1 st utloppsrör med tätt lock, ø 

400 mm, höjd 800 mm

1 st Fördelningsbrunn med två utlopp + 

reglerstav för flödesregulatorerna

1 st HT PP-muffrör 110 x 1000 

(för koppling av tankarna)

5 m operforerat dubbelrör

30 m infiltrationsrör

2 st luftningshuvar

36 m2 filtreringsduk

4 st rörböjar för att ändra riktning på rörledningarna

• Volym 2000 liter

• Tre kammare

• Mycket grunt installationsdjup, tankens botten/inloppsanslutningen 825 mm

• Ett förmånligt markanläggningssystem för allt avloppsvatten

• Bevisad reningseffekt i toppklass (Danish Technological Institute)

• Kan utvidgas till ett filtreringssystem

• Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år

Artikelnummer
RM2000SM inkl. stos och lock
RM2000KM inkl. infiltrationspaket, stos, lock och 

      fördelningsbrunn

• RM2000 kan kompletteras med Tolago biomoduler



RM SAKO 3/3600 -
INFILTRATIONSSYSTEM
PÅLITLIG OCH SÄKER LÖSNING FÖR BEHANDLINGEN AV ALLT 
AVLOPPSVATTEN FRÅN HUSHÅLL OCH FRITIDSBOSTÄDER UTANFÖR 
KOMMUNALA AVLOPPSNÄT, FÖR HUSHÅLL PÅ UPP TILL 12 
PERSONER.

Tack vare sitt trekammarsystem, det långsamma genomflödet och den långa uppehållstiden separerar 

systemet effektivt allt avloppsvatten som uppstår i hushåll inför infiltrering. Infiltrationens standardstorlek är 

30 m2  (2 x 15 m, även andra storlekar finns att få).

INNEHÅLL

• 

EGENSKAPER

1 st slamavskiljare 3 600 liter, ø 

2400 mm, höjd 1350 mm

1 st utloppsrör med tätslutande lock, 

ø 500 mm, höjd 800 mm 

1 st fördelningsbrunn med två utlopp 

 + reglerstav för flödesregulatorerna

5 m operforerat dubbelrör 

30 m infiltrationsrör

2 st luftningshuvar

36 m2 filtreringsduk

4 st rörböjar för att ändra riktning på rörledningarna

• En av marknadens största modeller: volym 3 600 liter

• Tre kammare

• Grund tank

• Grunt installationsdjup, tankens botten/inloppsanslutningen 1210 mm

• Ett förmånligt markanläggningssystem för allt avloppsvatten

• Utmärkt reningseffekt tack vare den långa uppehållstiden

• Kan utvidgas till ett filtreringssystem

• Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år

Artikelnummer
RM3600 inkl. stos och lock
RM3600K inkl. infiltrationspaket, stos, lock och 

fördelningsbrunn

• RM3600 kan kompletteras med Tolago biomoduler
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