
Produktblad

ECOLATOR  minireningsverk 2021-11-01

Material:
Certifieringar:
Tillverkare:

HD-polyetenplast
Finns
Avalon Nordic

Beskrivning:

Ecolator minireningsverk renar effektivt allt avloppsvatten från ett eller flera hushåll. Tack vare sin flexibla 
och unika konstruktion är installationsmöjligheterna många, och därför lämpar de sig väl för såväl gamla 
som nya fastigheter. Denna lösning passar perfekt när du behöver ett reningsverk för en djupare 
installation, ex. när det finns källare. Ecolator minireningsverken är CE-testade enligt EN12566-3 
standarden och är CE-märkta. 

Även avlopp som ligger djupt kan kopplas direkt till reningsverket tack vare den unika tvådelade 
konstruktionen, vilket även möjliggör flexibel installation vid krävande omständigheter. Avlopp som ligger 
upp till 2,4 meter djupt kan kopplas direkt till reningsverkets främre brunn varifrån vattnet sedan pumpas 
vidare till processbrunnen för vidare behandling. 

Även utloppet av det behandlade vattnet kan genomföras flexibelt, eftersom reningsverket pumpar det 
behandlade vattnet till utloppsstället. Vid behov kan vattnet ledas förbi terränghinder till önskad 
utloppspunkt med 40 mm tryckrör.

Ecolator minireningsverken är driftsäkra och de tål belastningsvariationer mycket väl. Reningsverken är 
utvecklade för nordiska förhållanden.

Artikelnr Benämning      Vikt

10050  ECOLATOR  minireningsverk, 1HH / 5PE    280 kg

10100  ECOLATOR  minireningsverk, 2HH /10PE   550 kg

10200  ECOLATOR  minireningsverk, 4HH /20PE   xx

10250  ECOLATOR  minireningsverk, 5HH /25PE   xx
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ECOLATOR  minireningsverk 2021-11-01

Beskrivning:

- Renar allt avloppsvatten från ett eller flera hushåll beroende på modell.
- Lämpar sig väl även för krävande tomter (berg, höjdskillnader, hinder i terrängen, skyddsavstånd etc).
- Avlopp som ligger djupt kan kopplas direkt till reningsverket (<2,4m djup).
- Självförankrande konstruktion.
- Låg strömförbrukning, endast ca. 0,8 kWh/dygn.
- Automatisk semesterfunktion.
- Förbrukningen av flockningsmedel justeras automatiskt enligt vattenförbrukningen.
- De synliga delarna är gjorda i stenimitation (ljusgrå granit) för att smälta in i miljön.
- Korrosionsbeständiga tankar av förstklassig HD-polyetenplast, gjutet i ett homogent stycke.
- Effektiv biologisk-kemisk process som baserar sig på satsvis reningsteknik.
- CE-märkt.
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Artikelnr Benämning      

10030   ECOLATOR 5 förhöjningspaket  

Tilläggsutrustning:


