
MINIRENINGSVERK PREMIUM
 

För hög skyddsnivå miljö och hälsa
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CE-märkt
Enligt EN 12566-3 för vattentäthet,  
hållbarhet och reningseffekt.

Certifierad hygienisering 
enligt EN 12566-7

hög skyddsnivå FÖR MILJÖ OCH HÄLSA 
99,9% av alla bakterier försvinner och klormängden 
som släpps ut är mycket låg.

Återvunnet Material
Tanken är tillverkad i kompressionsinjicerad,  
återvunnen plast som är skyddad mot UV-strålning  
och anpassad för svenska förhållanden.

Stor slamkapacitet
Minimerar antalet slamtömningar.

Flexibel installation
Styrenheten kan placeras upp till 20 m ifrån tanken.

Självförankrande
Förankringsset behövs ej. Grund vattenstabil 
upp till tankens midja.

Drivs av kompressor
Ger minimalt med rörliga delar.

Inga känsliga delar i tanken 
El och pump sitter skyddat i styrenheten.

TYSTGÅENDE
Luftkompressorn är mycket tystgående. 

Automatiskt energisparläge 
Driften anpassas automatiskt efter belastning.

GastäT styrenhet 
Säkerställer att gas eller kondens  
inte tar sig in i skåpet.

Smart lock
Grönt, låsbart och barnsäkert plastlock av högsta 
kvalitet. Tiltbart 5°, kan lätt kan anpassas till underla-
get och passeras av gräsklippare. 

Gjutjärnsbetäckning som tillval
Kompatibel med gjutjärnslock som klarar  
tryckbelastning på 3,5 ton.

Garanti
Med serviceavtal råder 3 års garanti på  
system samt processgaranti (GRAF lämnar  
en processgaranti på reningsprocessen).

Conclean Premium är framtagen för hushåll där utlopp från det enskilda reningsverket ligger 
nära en dricksvattenbrunn - där kraven på reningen är extra höga. 

Conclean Premium består av ett reningsverk med påkopplad modul för klor (Natriumhypoklorit 12,5–15% (NaOCl)). 
Varje renad sats från reningsverket pumpas in i modulens reaktortank där kloret doseras. På detta sätt försvinner 
99,9% av bakterierna och den mängd klor som kommer ut i det renade vattnet är så lite som 0,5 mg/l. 

Conclean Premium är lätt att använda och underhålla. Säkerställd dosering, lång livslängd och låg driftskostnad är 
några av fördelarna. 

Premium från Conclean 

FÖR EXTRA HÖGA KRAV 
vid rening av avloppsvatten
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Inlopp - avloppsvatten

Inbyggd provtagningsbrunn Teleskopiskt barnsäkert lock

Syresättning/omrörning 
och kemfällning

Utlopp - renat vatten

Klordoserare

Behållare för  
Natriumhypoklorit

PRODUKTFAKTA 1 hushåll  
styrenhet utomhus 

2 hushåll  
styrenhet utomhus

3 hushåll  
styrenhet utomhus

Art nr. 40072NextGen 40073NextGen 40074NextGen
Volym (l) 3750 4800 6500
Schaktdjup (m) 1,9-2,3 2,3-2,5 2,5-2,8
Höjd (mm) exkl. stos/hals 1590 1820 2100
Höjd (mm) stos/hals 600 600 600
Bredd (mm) 1755 1985 2100
Längd (mm) 2280 2280 2390
Dim inlopp (mm) 110 110 110
Dim utlopp (mm) 110 110 110
Höjd inlopp (mm) 1415 1585 1855
Höjd utlopp (mm) 1405 1575 1845
Manlucka ᴓ (mm) 600 600 600
Vikt (kg) 175 220 265
Sedimenteringsvolym (l) 1875 2400 3000 l
Elförbrukning, kWh/pers/år 43 43 43
Kemikalieförbrukning, l/pers/år ca 8 ca 8 ca 8
Klor (Natriumhypoklorit) l/år ca 10 ca 20 ca 30
Reningssatsens volym (l) 300 375 525 
Maximalt flöde, l/dygn 1200 1500 2100

Är du intresserad av reningsverk för fler än 3 hushåll är du  
välkommen att ringa till oss på 010-210 30 00. 



Vi reserverar oss för ändringar i teknisk data sam
t ev. tryckfel.

Kontakt
Växel: 010-210 30 00
info@conclean.se 
service@conclean.se

Huvudkontor
Conclean AB
Importgatan 48
602 28 Norrköping

www.conclean.se

Återförsäljare

Conclean

 » RENINGSVERK

 » BDT-LÖSNINGAR

 » KOMPAKT MARKBÄDD

 » SLUTNA TANKAR

 » INFILTRATIONSPAKET  
OCH MARKBÄDD 

 » SLAMAVSKILJARE

 » DAGVATTENSYSTEM

 » OLJEAVSKILJARE

 » FETTAVSKILJARE

 » PUMPSTATIONER

Conclean erbjuder marknadens bredaste sortiment
 » TANKAR OCH SYSTEM FÖR 

REGNVATTENÅTERVINNING

 » MÄNGDER AV TILLBEHÖR 

SAMT MYCKET MER...


