LTA – LÄTT
TRYCKAVLOPP
Ett avloppssystem som är både
kostnadseffektivt och miljövänligt

TRYCKAVLOPP
För områden med spridd bebyggelse, högt grundvatten,
ogynnsam topografi eller svåra markförhållande är tryckavlopp
det mest prisvärda alternativet.
Monteringsfärdiga prefabricerade villapumpstationer för avlopp,
grundvatten eller trycksatta avloppssystem med noggrant utvalda
komponenter i mycket hög kvalitet
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Pumparna i ett tryckavloppsystem arbetar
helt automatiskt och oberoende av varandra

När markförhållanden, grundvatten mm gör det dyrt eller omöjligt att leda sitt avloppsvatten via en självfallsledning. Då är ett
tryckavlopp ett sk. LTA-system (Lätt Tryck Avloppssystem) det
mest kostnadseffektiva alternativet.
ETT EKONOMISKT ALTERNATIV
För områden med spridd bebyggelse, högt
grundvatten, ogynnsam topografi eller svåra
markförhållande är tryckavlopp det ekonomis
ka alternativet. Avloppsvattnet leds via själv
fallsledning till en nergrävd villapumpstation
som innehåller en skärande avloppspump.
Fasta föroreningar finfördelas effektivt via
pumpens skäranordning till partikelstorlek
på ca 7 mm. Pumpen övertar transporten av
avloppsvattnet och pumpar det vidare i tryck
ledningar. Dessa kan vara flera kilometer
långa och övergår till självfallsledningar eller
så tranporteras avloppsvattnet direkt till ett
reningsverk.

LÅGA DRIFTSKOSTNADER
Erfarenheter visar att driftskostnaderna för ett
tryckavloppssystem oftast är betydligt lägre än
för konventionella system, detta gäller både för
små och stora anläggningar. De låga kostna
derna beror bland annat på att det krävs mini
malt underhåll, även låg motoreffekt och korta
driftstider håller kostnaderna nere.

EN MILJÖVÄNLIG
VILLAPUMPSTATION
Monteringsfärdig och mycket
lättinstallerad villapumpstation
för avlopp, grundvatten el
ler trycksatta avloppssystem.
Pumpsumpen är konstruerad
mot uppflytning, samt självförankrande. Den är
också utformad för att minimera sedimente
ring och ha så liten restvolym som möjligt kvar
efter utpumpning – 30 liter. Hängande kopp
lingsfot med pump vinklad 15°, vilket gör att en
ev. ytkaka skärs sönder samt att det skapas en
viss förrotation i sumpen och därmed även en
automatisk luftning som minimerar lukt.
Villapumpstationerna är konstruerade för lång
livslängd och tillverkade av återvinningsbar
plast. Pumpen har liten energiförbrukning och
en låg ljudnivå.
Vårt koncept möjliggör flexibla och kundanpas
sade lösningar med hög driftsäkerhet och bäs
ta driftsekonomi i ett miljövänligt utförande.

KOMPLETT UNDERLAG
= LÄGRE PROJEKTERINGSKOSTNAD
FÖR ATT TA FRAM EN KORREKT
OCH RÄTTVISANDE FÖRFRÅGAN BEHÖVS:
En bra situationskarta – den får du från
lantmäteriet.
Avståndet mellan de aktuella pump
stationerna.
Höjdskillnader – främst hög- och lågpunkter.
Höjden på de olika fastigheternas botten
plattor.
Mängden avloppsvatten som ska transpor
teras i systemet – vilken typ av fastigheter
gäller det? Villor, hyreshus, hotell, daghem
etc.

Pumpteknik har stor erfarenhet från både
projektering och genomförande av stora och
små tryckavloppsinstallationer. Vår kunskap
gör att arbetet genomförs på ett kostnadsef
fektivt sätt och inget glöms bort.
I våra kalkyler får du följande specificerarat:
En fungerande layout av ledningsnät.
Antalet pumpstationer.
Storlek på pumpstationer – så de blir lika.
Mängden ledning inkl. dimensioner.
Mängden kompressorstationer.
Kompletterande brunnar t.ex. utsläpps
brunnar till självfallsledning.

DIMENSIONERING
Dimensionering sker med erfarenhet från
100 000-talet anläggningar och ger normalt
15 % extra kapacitet för förändringar i flödet.

Stråk

Topografi

Längder

Pumpkaraktäristik

Pumpteknik är generalagent för Jung Pumpen

VILLAPUMPSTATION
PKS-B 800
AVLOPPSPUMP
MULTICUT UAK25/2

Skärande huvud

Tryckklockor

15° lutning
på avloppspump

Trefasmotor
för högt
startmoment

Rymmer 630 liter, ca 4 personer under
1 dag.
Arbetar normalt med max 60 liter för att
få upp omsättning i ledning.
Robust och självförankrande, klarar
grundvatten upp till kanten.
Lång livslängd – alla pumpens delar är
gjorda i material som inte rostar.
Pumpsump i polyeten – bärande detaljer i
komposit.
Enkel installation.
Servicevänligt utförande då allt underhåll,
avstängning mm sker från toppen.
Höjd 160 cm – förlängning i steg om 37 cm.
Lätt och kompakt väger bara 80 kg.
Utlopp DN 32, PN 10 – standard.
Inlopp DN 150-110 – standard.
PKS-B har ett lock som tål att köras på
(PKS-A s lock är gång- och cykelbart)
Låg restvolym i sump, 25 liter
– inget ytslam och ingen lukt.

Tillförlitlig, självrensande centrifugalpump
med effektivt skärsystem
Trefasmotor för högt startmoment klarar
även det som av misstag hamnat i toaletten
t.ex. påsar, underkläder, blöjor handdukar.
Effekt: 2,4 kW. 230 VAC/7 A
Låg vikt bara 29 kg.
Pumphjul i armerad plast – rostar inte. Ut
anpåliggande skärande enhet i härdat rost
fritt.
Kaviteringsskydd.
Låg energiförbrukning ca 250 kr/år vid hel
årsboende.
Låg ljudnivå.
Litet underhåll och enkel service.
Väl beprövad – 100 000-tals i drift.
Självrensande.

KOMPRESSOR
ENHET

AUTOMATSKÅP
Det behövas ett automatskåp för driften av
pumpstationen. Det finns flera olika typer av
skåp. Även den enklaste styrningen för dränkta
pumpar kan förses med många olika larm
funktioner som fungerar i uteklimat ned till -20
°C, vilket gör att den enbart vid mycket låga
temperaturer kan behöva lite stödvärme.

ETT STANDARDSKÅP
GER FÖLJANDE FUNKTIONER:
Startfördröjning för att minska risk för
spänningstoppar.
Skåp IP44-klassat.
Kontaktor 4 kW/
400 VAC.
Överbelastningsrelä.
Växelströmsförsörjning.
Brytare Manuell-AvAutomatik.
Återställningslarm.
LED-lampor för
– drift
– rotationsriktning
– hög nivå
– utlöst motorskydd
– hög temperatur
Summeralarm ljud och
reläutgång till
separat larm.
Summer 74 dB (A).
2 tryckklockor med 10 meter slang.

För att inte svavelväte ska bildas i ledningen
så ska LTA-systemet kunna ta upp variationer
mellan högt och lågt flöde t.ex. sommar- res
pektive vintertid.
Svavelväte bildas när avloppsvattnet hinner
börja sin nedbrytning utan att det finns syre
i närheten. Svavelväte fräter på ledningar
(främst betongrör) och luktar illa (ruttet ägg).
I högre halter är det dessutom giftigt.

EU-NORMEN EN 1671:1997
Genom att använda tryckluft så kan systemet
automatiskt blåsa rent huvudledningen. För
att klara EU-normen EN 1671:1997 kan det
behövas luftsolning av ledningen 2 gånger per
dygn. EN 1671:1997 säger att avloppet inte ska
stå längre än 8 timmar i tryckslang och flödet
ska uppnå minst 0,7 m/s så att sediment dras
med ut.
Kompressorstationerna ska placeras så att
huvudstammarna spolas hela vägen till själv
fallsledningen, pumpstationen eller renings
verket.

Kompetent
Engagerad
Pålitlig

ERFAREN OCH TRYGG
LEVERANTÖR
Pumpteknik är en av landets mest kompletta leveran
törer av pumpar, pumpstationer, blås- och vakuum
aggregat och kompressorer. Med komplett syftar
vi inte bara på vårt breda sortiment av välkända
produkter. Vi erbjuder dig även de tjänster och den
service som krävs för att din utrustning ska vara så
driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt.
Vårt företag grundades redan 1936 och under åren har
vi knutit en rad ledande tillverkare till oss. Vi har även
skaffat oss omfattande kunskap om olika branscher
och applikationsområden. Värdefull kompetens som
utvecklas varje gång vi löser problem ute hos våra
kunder – och som du får glädje av i samarbetet med
Pumpteknik.
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