
Nedsivningsanlæg
Overlegen under og over jorden

www.wavin.dk

Forhandler:

Vand  |   Regnvand  |   Afløbssystemer i bygning  |  Spildevand     
Varme  |  Gas  |  Telekom og Kabler

wavin  
introducerer  

             nedsivnings-      
      anlæg

n
y

e



2  Nedsivning www.wavin.dk NedsivningTel.  +45 86 96 20 00        wavin@wavin.dk 3 
0454 4s folder - 4 tanke.indd   3 04/03/10   11.00

Med over 30 års erfaring i at teste 
og udvikle nedsivningsanlæg i 
alle størrelser, lancerer Wavin nu 
de nyeste modeller! 
I denne folder finder du fire for-
skellige anlæg som kan sikre en 
effektiv og miljørigtig løsning til 
nedsivning af regn- og spilde-
vand.

Studor Maxi filter  

Studor Maxi filteret er oplagt at anvende som
lugthæmmer på udluftningen af et nedsiv- 
ningsanlæg, hvis man ikke har mulighed for 
at føre udluftningen op over taget. Filteret 
fjerner de lugtgener, der vil kunne komme fra 
et nedsivningsanlæg, og er dermed en fordel 
at installere, hvis man vil undgå lugtgener.  
 
Trykanlæg
 
Trykanlæg består af en 2 m³ bundfældnings- 
tank med indbygget pumpebrønd og to tryk-
sivestrenge på hver 16 meter.
Anlægget passer til spildevandsmængder
fra maksimalt fem fastboende personer i
husstanden. Fordelen ved et trykanlæg er, at
det er uafhængigt af terrænforholdene pga.
pumpebrønden, der trykker spildevandet ud i
tryksivestrengene – og spildevandet dermed
fordeles ligeligt over nedsivningsarealet.

Samletank  

Samletanken opsamler spildevand fra hele
husstanden og tømmes ifølge kommunens
tømningsordning, når kapaciteten er brugt
op. Denne tank har en kapacitet på 3000 liter
og har den fordel at den kan installeres selv i
områder, hvor grundvandet står højt. 
 
Gravitationsanlæg  

Gravitationsanlæg består af en 2,3 m³ tank 
og to sivestrenge på hver 15 meter, der leder
spildevandet ud i et jævnt område under
jorden, hvor det efterfølgende siver ned. 
Anlægget passer til en spildevandsmængde
fra maksimalt fem fastboende personer i
husstanden. Den er egnet til steder, hvor der
er et naturligt fald på grunden, og jordbunden
har en god infiltrationsevne (fx sandholdig jord).

Pumpebrønd
 
Når man anvender en pumpebrønd, opbyg- 
ges anlægget med en tank og en pumpebrønd  
i en størrelse, der passer til det antal fast-
boende personer, der er i husstanden.   
Anlægget virker på samme måde som et 
trykanlæg, men pumpebrønden kan anven-
des de steder, hvor man f.eks. har flere end 
fem fastboende personer i husstanden. En 
pumpebrønd som den viste kan med en tilko-
blet tank i størrelsesordenen 8 m3 anvendes  
til husstande med op til 20 fastboende  
personer.  

OBS!
Vi gør opmærksom på at nedsivnings- 
anlæggene i denne folder alle over-
holder renseklasse SoP.
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