SLAMAVSKILLER

INFILTRASJONSANLEGG
tilpasset ditt behov

12566-1

VI KAN
INFILTRASJONSANLEGG
TILPASSET DINE BEHOV
August Norge og våre samarbeidspartnere kan bistå deg med
alt fra prosjektering til ferdig montert anlegg. Vi har sertifisert
personell som også kan bistå deg med prosjektering. Vi leverer
anlegg i alle størrelser.
Vi tilbyr slamavskillere med og uten integrert støtbelaster. Vi
kan dimensjonere støtbelaster etter størrelse på infiltrasjonsfilter. Vi kan også tilby infiltrasjonstunneler og tette tanker.

PROSJEKTERING:
Ved en prosjektering gjennomføres det en befaring på
eiendommen hvor det blir gjort undersøkelser av grunnforhold,
drikkevannskilder og avstand til grunnvann. Det gjøres borre
og gravetester av grunnmasser på stedet som analyseres,
i tillegg blir hydraulisk kapasitet testet og dokumentert. Vi
vurderer resipient og renseløsning tilpasset denne. Utfra
opplysningene på befaringen utarbeides det en rapport som vil
være grunnlaget for søknad til kommune, denne rapporten er
nøytral i forhold til hvilken type avløpsløsning som anbefales
på eiendommen. Du som kunde velger selv leverandør av ditt
utstyr. August Norge kan også være behjelpelig med å søke om
utslippstillatelse til kommune.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp
med ditt prosjekt!

PRODUKTOVERSIKT
Slamavskiller i alle størrelser
Med og uten integrert pumpe

7m3 slamavskiller

4,5m3 slamavskiller

Alle våre slamavskillere
leveres med et BIOFILTER
i siste kammer. Dette gir
enda bedre renseeffekt
på slamavskilleren. Dette
gir igjen lengre levetid på
infiltrasjonsanlegget der det
er montert.

Støtbellastere i
alle størrelser

Infiltrasjons
tuneller

FUNKSJONER OG FORDELER
MED VÅRE SLAMAVSKILLERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produsert for skandinaviske forhold.
Rotasjonsstøpt PE.
Robust og lett.
Justerbar hals.
Lett å forankre.
Transportvennlig.
Sertifisert og dokumentert iht. NS-EN 12566-1
Tanken er delt inn i tre kammer.
Leveres i størrelser fra 2m3 – 75 m3
Kummene kan leveres med forskjellige høyder over
innløp etter ønske fra kunde
CE merket

Justeringsringer til hals
7 - 12 m3 slamavskiller

7 - 12 m3 slamavskiller

Typ

Forhøyning
hals
SL 2m3
SL 4,5m3

2m3 slamavskiller
Lengde

Diameter

4,5 m3 slamavskiller

2m

4,5

SL 7m3

7m

SL 9m3

9m

SL 12m3

12

Slamav

Lengde

Diameter

Høyde/Lengde
for 2-4,5m3

Forhøyning
hals

SL 2m3

2m3

2,2 m

1,2/1,2 m

0,6 m

SL 4,5m3

4,5m3

3,5 m

1,6/1,2 m

0,6 m

SL 7m3

7m3

4,2 m

1,5 m

0,6 m

SL 9m3

9m3

6,0 m

1,5 m

0,6 m

SL 12m3

12m3

4,2 m

2,0 m

0,6 m

Slamavskiller oversikt

* Kontakt oss for informasjon på større slamavskillere.

Høyde

Høyde

Godkjent ihht EN12566-1

4,5m3 slamavskiller
Lengde

2 m3 slamavskiller

Lengde

MANIFOILER OG SPREDE RØR

Alle slamavskillere er utstyrt
ekstra
biofilter
på utløpetter prosjektert løsning
i tilpasset
utførelse

Bredde

Høyde

Type

øyning
hals

Høyde

Godk

Bredde

Alle sla
ekst

Vi har dyktige forhandlere som er
klare for å hjelpe deg med både
renseløsning og montering av våre
systemer. Du finner en komplett
oversikt over alle våre forhandlere
på våre nettsider.

Hovedimportør:
August Norge AS
Industriveien 3
1890 Rakkestad
Norway
E-post: post@augustnorge.no
Tlf.:+47 69 22 33 22
Org.nr. 995987260

Forhandler:

www.augustnorge.no

