


Godkända Avlopps slamavskiljare är framtagna för att ersätta gamla 
sortens trekammarbrunnar med en modern plasttank.

Plasten är åldersbeständig och beräknad att hålla långt över 100år. 
Slamavskiljaren är avsedd för BDT och WC vatten.

Vattnet leds sedan ut till en infiltration eller markbädd.
Slammet samlas i den första kammaren och det avslammade vattnet 

passerar vidare till kammare två för att sedan rinna genom ett spolbart 
Terra filter innan det kommer ut i infiltration/markbädden.

Det spolbara Terra filtret gör att risken för slamflykt är obefintlig.
Godkända Avlopps slamavskiljare finns i två olika utföranden medium 

och låg.



Modell låg har en teleskopisk hals som man lätt kan justera mot färdig 
marknivå för en snygg installation i gräsmattan. Modell medium saknar 

teleskopisk hals men går i stället att höja med 40cm.
Slamavskiljarna finns i storlekar från 2m3 till 5m3.

 



Tack vare den låga totalhöjden 
är slamavskiljaren en bra lösning 

för samtliga tomter. Lätt att 
installera med plan botten. 

Tar liten yta efter installation 
man ser enbart ett grönt lock i 

marknivå.

Slamavskiljarna tillverkas i 100% 
rent polyeten med hög densitet, 
vilket gör tanken mycket hållbar. 
Dom är hållbarhetstestade enligt 

CE norm EN 126555–1.

Slamavskiljaren medium är 
den enda på marknaden med 
tre inlopp i olika vinklar för att 
enkelt ansluta från flera håll.

Det inbyggda Terra filtret 
förhindrar eventuellt flytslam att 

följa med ut till
markbädden/ infiltration. Terra 

filtret spolas ovanifrån med 
vattenslang 1-2 gånger/år eller 

vid behov.

Slamavskiljare låg har teleskopisk 
hals med en max höjd på 77cm 

för justering mot marknivå. 
Slamavskiljare medium, går att 
förhöja med totalhöjd av 40 cm 

med förhöjningsring.

Den kraftiga konstruktionen 
med ribbor och lyftöglor gör den 
enkel att hantera och installera.

20 års materialgaranti på 
slamavskiljaren.

Slamavskiljare medium finns i 
2000 l och 2500 l Slamavkiljare 
låg finns från 2000l till 5000 l.

Locket är låsbart och barnsäkert 
med en diameter av 60 cm.
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TEKNISK DATA VÄNERN LÅG

2000 2500 3000 4000 5000

Höjd med 
påbyggnad 155 cm 171 cm 186 cm 217 cm 248 cm

Höjd utan 
påbyggnad 110 cm 126 cm 141 cm 171 cm 202 cm

Höjd till locket 165 cm 181 cm 196 cm 227 cm 257 cm

Höjd till inlopp 91 cm 107 cm 123 cm 154 cm 185 cm

Höjd till utlopp 86 cm 102 cm 118 cm 149 cm 180 cm

Diameter lock 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Längd tank 220 cm 220 cm 220 cm 220 cm 220 cm

Bredd tank 180 cm 180 cm 180 cm 180 cm 180 cm

Diameter inlopp 110 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Diameter utlopp 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm



VÄNERN LÅG 3000

VÄNERN LÅG 2000 VÄNERN LÅG 2500



VÄNERN LÅG 4000 VÄNERN LÅG 5000

Tankarna seriekopplas vid 
större storlekar.



TEKNISK DATA VÄNERN MEDIUM

2000 2500

Höjd med påbyggnad 186 cm 209 cm

Höjd utan påbyggnad 116 cm 139 cm

Höjd till inlopp 98 cm 124 cm

Höjd till utlopp 93 cm 119 cm

Längd tank 215 cm 215 cm

Diameter lock 70 cm 70 cm

Diameter inlopp 110 mm 110 mm

Diameter utlopp 110 mm 110 mm

Bredd tank 120 cm 120 cm



VÄNERN MEDIUM 2000

VÄNERN MEDIUM 2500



 Godkända Avlopp levererar 
en av nordens lägsta 

slamavskiljare. 

www.godkandaavlopp.se
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