En ny kassetteløsning med
smart logistik
Endelig er den her! Regnvandskassetten, som er designet ud
fra kundernes behov. En unik
løsning designet ifølge æggebakkeprincippet. Både let at
oplagre og let at montere.

sideplader og tilslutning fra
ledningssystemet kan udføres. Er
det et stort anlæg, kan man med
fordel fiksere konstruktionen med
clips. Det behøves dog ikke ved
mindre/lavere anlæg.

Installation
Den nye kassette er stabelbar,
hvilket muliggør både effektiv
oplagring og transport. Ved installation placeres først en bundplade
på underlaget, derefter stables
kassetterne successivt ovenpå
hinanden. Hver kassette drejes 90
grader i forhold til det foregående
lag.

For at klare 40 tons akseltryk skal
kassetterne installeres med mindst
0,8 meter jorddækning og op til
en max. installationshøjde på 5
meter. Tilslutning af ind- og udløb
kan udføres direkte i sidepladerne
for dimensionerne 110-250 mm.
Specielle tilslutnings-adaptere findes
til indvendige diametre 300, 400 og
500 mm, disse bestilles separat. Til
installation i grønne områder samt
til installation under vejoverflader
med tungere belastning findes

Når hele installationen er klar,
udstyres ydersiderne med

der henholdsvis et 12 tons og et
60 tons alternativ, som tilbydes på
forespørgsel.
Logistik
Den stabelbare kassette muliggør
effektive transporter. Vi kan levere
op til 1200 m3 effektiv volumen
per leverance! Godt for både
økonomien og miljøet.
Designede løsninger
Til dig som vil have hjælp med
dimensioneringen samt inspektions- og rensningsmuligheder har
vi forskellige løsninger til det formål.
Spørg gerne efter en komplet
løsning, fra idé til færdigt anlæg, fra
os hos Uponor Infra.
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Specifikation
Dimension				800x800x350 mm
Max. belastning				

40 tons

Kassette volumen		225 liter
Jorddækning				

Min. 250 mm

Max. antal lag				

14

Sortiment

Uponor regnvandskassette, 40 tons, bundplade
Uponor nr.		 VVS-nr. 		
Volumen (liter)		
Størrelse (mm)		
							L x B x H
1085256		

191832811

25			

800 x 800 x 40		

Uponor regnvandskassette, 40 tons
Uponor nr.		 VVS-nr. 		
Volumen (liter)		
Størrelse (mm)		
							L x B x H
1085255		

191832810

225 			

800 x 800 x 350

Uponor regnvandskassette, 40 tons, sideplade – 2 stk./pakke.
Uponor nr.		
VVS-nr. 					Størrelse (mm)		
							L x B x H
1085257		

191832812

			

800 x 350 x 80

Uponor fikseringsclips til regnvandskassetter - 50 stk./pakke
Uponor nr.		
VVS-nr.								
								

75061 2015 09

1085258		
191832950					
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