Teleskopslock
Slanganslutning med automatisk avstängning

Inlopp dim 110 mm

Utlopp/breddavlopp dim 110 mm

Filterkorg
Pump

Regnvatten som
egen vattenreserv
Ta vara på ditt regnvatten och använd det till bevattning av din egen trädgård när det behövs
Att vi alla måste bli bättre på att ta vara på vårt vatten är
åtminstone de flesta överens om. Ett steg i rätt riktning är
att låta din takavvattning leda till en tank på 3 eller 4 kubikmeter istället för att låta det rinna ut i dagvattnet. I regnvattentanken finns både Gardena®-pump samt filterkorg
som under normala förhållanden bara behöver kollas till
en gång per år. Både filterkorg och pump är tillgängliga via
ett lock som ligger i marknivå. Trädgårdsslangen ansluts
enkelt till en lättåtkomlig Gardena®-anslutning där också
avstängningskran finns tillgänglig.

FANN levererar kompletta paket, men både enskilda tankar
och tillbehörssats går att köpa separat. Regnvattentankarna är exakt samma modell som våra slutna avloppstankar
så man kan givetvis ta en tank som finns på plats hos grossist och komplettera med tillbehörssatsen.
Vårt bästa tips! Passa på och lägg ned en regnvattentank
när man bygger nytt eller om man gräver ned en tank för
enskilt avlopp eftersom den extra kostnaden är förhållandevis låg.
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Visste du att en vattenspridare i genomsnitt gör av med
ca 35-40 liter på fem minuter och att en vattenkran på
tomten ca 30 liter på fem minuter? Som jämförelse gör
en genomsnittlig dusch inomhus av med i snitt 60 liter
vatten på fem minuter. Denna fakta ger dig förhoppningsvis
en känsla för hur mycket vatten som verkligen går åt och är
en hjälp på vägen när du bestämmer dig för vilken storlek
på regnvattentank som passar dig bäst.

Många funktioner och fördelar med regnvattentankar från FANN VA-Teknik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns i 3 och 4 m3
Gardena®-anslutning
Avstängningsventil
Automatisk avstängning
230 V pump med överhettningsskydd
Pump klarar 40 m vattenslang
Lågbyggande tankkonstruktion
Brunnstosen är justerbar i höjdled
Enkel anslutning med 110 mm rak stos från både takavvattning och breddavlopp

•
•
•
•
•
•
•
•

Miljövänligt och hållbart
Ta vara på vår viktigaste resurs – vatten
Enkel installation
Helt plan installation i förhållande till gräsmatta
Smidig och säker användning
Litet och enkelt underhåll
Tillverkad av återvinningsbar polyeten
Använd vattnet till din grönskande trädgård, till att fylla
poolen eller till att tvätta bilen.

RSK nr

Benämning

5636940 Regnvattentank

Volym

Längd

Bredd

Höjd

3000 l

3600 mm

1200 mm

1080 mm

Höjd inkl. stos Anslutning

Vikt

1380-2280 mm 110 mm

220 kg*

Levereras i tre kollin: 3000 l tank (RSK nr 5619615), teleskopslockspaket (RSK nr 5547509 ) samt en kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med
slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar (RSK nr 5636938).
5636941 Regnvattentank

4000 l

3600 mm

1200 mm

1340 mm

1640-2540 mm 110 mm

280 kg*

Levereras i tre kollin: 4000 l tank (RSK nr 5619478), teleskopslockspaket (RSK nr 5547509 ) samt en kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med
slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar (RSK nr 5636938).
5636938 Regnvattenpall

-

1200 mm

800 mm

800 mm

-

-

35 kg*

Levereras i ett kolli: Kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar.
*Vikt angiven exkl. pall-, pallkragar och övrigt emballage.
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