NYHED - TILBEHØR
Forankringssæt

WaterCare forankringssæt benyttes til nem opdriftssikring af tanke.
Forankringssættet håndteres nemt og hurtigt af én mand. Sammenlignet med forankring med beton er denne løsning ressource og
kostbesparende.
Antallet af nødvendige forankringssæt afhænger af gravedybde
og tanktype. Kontakt WaterCare eller se installationsvejledning for
nærmere information om dimensionering. VN: 223196700.

Ø500/Ø600 overgang

WaterCares nye Ø500/Ø600 overgang gør det nemt at afslutte
med Ø600 brøndgodsløsninger
Overgangen passer på alle WaterCare’s Ø500 opføringsrør (alle
tanke på 5 m3 og derunder) og monteres nemt ved at skubbe
muffen ned over opføringsrøret. Overgangen har en nyttelængde
på 548 mm. og forlænger alle alm. tanke til maks. gravedybde*
VN: 223196609

* med undtagelse af X-STRONG som må graves dybere ned. Ved samletanke som tåler 1,0 m
jorddække skæres af det oprindelige opføringsrør så maks. gravedybde overholdes.
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Fordele:
•
Stærk konstruktion
•
God tømmeadgang igennem 2 opf. rør
•
Meget lav gravedybde
•
Lette at håndtere pga. lav vægt og indstøbte løfteøjer
•
Tåler grundvand til terræn
•
Stort tankvolumen. F.eks. 2800 L, hvor
der kun kræves
B
2.000 L
•
Bedste renseevne i DK - 4 gange bedre end nærmeste
konkurrent (0,55g mod 2,43 g) = mindre risiko for slamflugt,
færre spulinger af strenge og deraf længere levetid til
rensningsanlægget.
•
Tåler belastning af personbiler*
A
Tilbehør:
Forlængerrør, Ø500/Ø600 overgang (se bagsiden), dæksler,
alarm (lovpligtig ved tryk), forankringssæt og nedsivning/
6
biologisk sandfilteranlæg.

Udløb 955

1320

WaterCare er klar med en ny serie af bundfældningstanke med
meget lav gravedybde. Tankene fås som tryk og gravitation i
størrelserne 5 og 10 PE. Tankene er godkendt iht. DS/EN12566-1.
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- som tåler belastning fra personbiler*
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Fås også
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opføringsrør B
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4.500 L
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Denne tegning må ikke kopieres,
forevises andre firmaer og
personer eller anvendes på en
måde, som strider mod
WaterCare's interesser.

VN: 223193166, gravitation
VN: 2231931674 m. Grundfos AP35B

Tlf. Watercare:

70 25 65 37

Info

Ark

Titel / Varenummer

Størrelsesforhold

Alle mål i mm 3% afvigelse

1 /1

A

Bundfældningstank tryk 5PE 1 : 25
Volume Kapacitet

3

2,8m3

2
2.800
L

Dato

13-07-2017

Format

A3
1

VN: 223193126, gravitation
VN: 223193127 m. Flygt DX35-5
VN: 223193128 m. Grundfos AP35B

LAV

gravedybde
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Projekt

STÆRK

konstruktion

Tåler
belastning
fra personbiler*

*Tåler belastning svarende til EN 124, Kl. 2, B125, og gælder ved
korrekt afslutning med belægningssten eller asfalt.

