Hållbara Avlopp

• Slutna tankar
• Slamavskiljare
• Infiltrationspaket
• Pumpbrunnar / kit

CPX
Cipax Vattenger dig en och
septiktankar
komplett lösning
40 - 320 liter

Här presenterar vi Cipax program av olika
lösningar för enskilt avlopp. För dig som
har ett fritidshus, gård eller villa och som

intehar
är sedan
kopplat
till kommunalt
VA-nät.
Cipax
1970
talet tillverkat
vatten och septiktankar till storsäljande båtar som
Det
är
dina
behov
som
styr.
Storebro, Nimbus, Albin Delta, Cumulus, Vega, Maxi, Compis, Orrskär, Oxelö, Saltö,
Coronet, Winga, X-Yachts och Bavaria m.fl.
Flera av dessa originaltankar och även tankar för nyinstallation finns i lager.
Vi har möjlighet att montera anslutningar efter era ritningar och önskemål. Titta även på
vår hemsida www.cipax.se för mer information om vårt sortiment.
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Hållbara avlopp
Välj ett avloppssystem som passar
dina förutsättningar, dina önskemål
och myndighetens krav.
Varje tomt är unik och har sina begränsningar för vilken
av våra avloppssystem som passar. Är din tomt brant
eller plan, liten eller stor, jordig eller stenig? Oavsett
vilket har Cipax ett system som passar, för att hitta rätt
avloppssystem finns några punkter att tänka på.

Vatten & avlopp

Planera vatten- och avloppssystem samtidigt, för att inte
stöta på problem i framtiden. Ett litet hushåll kan använda
ett litet system, flera hushåll behöver ett större system.
Ta inte ett för litet, eftersom ditt hus kanske byggs ut och
förutsättningarna för att avloppsystemet ska fungera
förändras. Välj system efter om du ska koppla till toalett
eller om det bara kommer vara bad, disk och tvätt.

Plats

Hur pass känslig är omgivningen
till ditt hushåll? För mer information
kan du som privatperson eller
entrepenör kontakta din kommun eller
en lokal VA-Konsult. Du kan även gå in
på www.avloppsguiden.se för att hitta
information om vad du skall tänka på
vid en anläggning av nytt avlopp.

Drift och skötsel

Avloppssystemen har olika grader av
underhållsbehov. Alla anläggningar samlar upp
slam som hämtas av en slamtömmare. Planera
för hur slamtömmaren ska komma fram till
anläggningen.

Slamavskiljare

Slutna tankar

1 200-2 200 L
Under jord
Flexibel
Nedgrävningsdjup
ner till 2,9 m

1 350-6 000 L
Ovan samt under jord
Låg bygghöjd
Markdjup ner till
2,0 m
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Kom ihåg! Det är du som husägare som äger planeringsprocessen.
Här kommer en checklista med viktiga punkter under din resa
till ett nytt avloppssystem.

1.

Du måste ha tillstånd från
miljönämnden innan du kan börja
bygga din anläggning
Kontakta miljökontoret i din kommun och be
om information om vilka krav som ställs på
avloppsanläggningar och vad som ska ingå i
ansökningen. Tänk på att det kan skilja sig
mellan kommuner. Flera kommuner har
va-rådgivare som du kan vända dig till.

2.

Ta hjälp av en expert, det gör ditt
val enklare!
Kontakta en entreprenör eller konsult för
planering, ritning och andra handlingar som
ska bifogas till ansökan till kommunen.
Expertiskunskap är synnerligt viktigt när
avloppssystemet kommer anläggas i en känslig
miljö. Kontakta också grannar för att de ska få
en chans att yttra sig. Grannarna kan inte neka
dig att anlägga avloppet om miljönämnen
godkänner din ansökan.

4

3.

Dags att skicka in din ansökan

4.

Nu handlar det om att vänta!

Kontrollera att din ansökan är korrekt ifylld och
att alla handlingar och ritningar finns med. Då
undviker du att ärendet tar onödigt lång tid.
Ofta innebär ansökan att miljöinspektören
kommer till platsen för att se var anläggningen
kommer byggas upp.

Du måste invänta ett skriftligt beslut från din
kommun som ger tillståndet för att anläggningen kan börja byggas.
Med tillstånd gör du upp en tidsplan med
entreprenören om planering för arbetet.
Observera! Vissa kommuner kräver att en
bygganmälan görs till byggnadsnämnden minst
tre veckor innan arbeten som berör anordningar
för vatten och avlopp påbörjas.

HÅLLBARA AVLOPP
I Cipax sortiment finns allt du behöver för ett
problemfritt avloppssystem. Välj storlek och
tillbehör efter dina behov. På vår hemsida
cipax.se hittar du aktuell information.
Välkomna in i Cipaxvärlden

Brett temperaturspann
Rotationsgjutna CPX
produkter fungerar inom ett
brett temperaturspann från
ca -30°C till ca +50 °C.

Miljövänligt
Återvinningsbart material.
Alla CPX produkterna
tillverkas i återvinningsbart
och miljövänligt material.

Enkel att installera
En rustik konstruktion gör
att CPX Avloppssystem
möjliggör smidiga och flexibla
installationsmöjligheter som
passar dina förutsättningar.

God kemikalie- och
korrosionsbeständighet
CPX produkterna tillverkas
i polyeten med god
beständighet mot såväl sura
som basiska vätskor samt god
korrosionsbeständighet.
Komplett beständighetslista
finns på vår hemsida.
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CPX Slamavskiljare
• Marknadens mest flexibla installationsdjup
• Mycket hög slamavskiljningsförmåga
• Flexibel installation, välj placering av
in- och utlopp
• Alla Cipax förhöjningshalsar passar

Välj var du vill ha in- och utlopp
Välj en konfiguration som passar system och mark, in- och
utlopp kan positioneras på både kort- och långsida på
slamavskiljaren. Inloppshöjd VG 770 mm.

Låg bygghöjd
Tillsammans med en robust konstruktion som
möjliggör marknadens flexiblaste installationsdjup
för rotationsgjutna plasttankar.

Djupt i marken
Den stabila designen möjliggör installation även djupt i
marken. Installationsdjup ned till 2 meter. Nedgrävningsdjup
ned till 2,7 respektive 2,9 meter.

Beprövad teknik
Vi har slamavskiljare som är utrustade med 2, 3 eller 4
kammare och som ger extra lång sedimenteringssträcka.
Flexibel design som passar alla system och markförhållanden. Till CPX Slamavskiljare kan alla Cipax förhöjningshalsar och Tegra korrugerat stigarrör, standard 670/600 mm
användas.
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CPX SLAMAVSKILJARE 1 200L
Det lilla systemet för alla markförhållanden.

Volym:		
Storlek: 		
Lock:		
Inloppshöjd:

1 200 liter (Våtvolym)
L: 1 950 mm B: 1 200 mm H: 1 000 mm
Di: 600 mm Dy: 800 mm - barnsäkert
VG 780 mm

Alla CPX Förhöjningshalsar passar. Tillverkad i återvinningsbar
PE-polyeten.		
Art. Nr:

• Välj placering för
in- och utlopp
• Miljövänlig
• För BDT + WC

23012

RSK:

5622358

TANK OCH LOCK TESTADE OCH
GODKÄNDA AV RISE (SP)

Slamavskiljarens 2 kammare ger en extra lång sedimenteringssträcka. Den flexibla robusta designen gör att CPX Slamavskiljare
passar vid de flesta markförhållanden. Installationen kan ske ner
till 2,7 meters nedgrävningsdjup. CPX Slamavskiljare har integrerad pumpbrunn.

CPX SLAMAVSKILJARE 2 200L
Flexibelt installationsdjup och valbart in- och utlopp.
Slamavskiljarens 3 kammare ger en extra lång sedimenteringssträcka
och avskiljningsförmåga på låga 0,11 gram. Den flexibla robusta
designen gör att CPX Slamavskiljare passar vid de flesta markförhållanden. Installationen kan ske ner till 2,9 meters nedgrävningsdjup.
In- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av
slamavskiljaren. Kan förses med integrerad pumpbrunn.
Volym:		2 200 liter (Våtvolym)
Storlek: 		 L: 2 350 mm B: 1 700 mm H: 1 350 mm
Lock:		 Di: 600 mm Dy: 800 mm - barnsäkert
Inloppshöjd: VG 780 mm
Alla CPX Förhöjningshalsar och 600 mm korrugerat
Tegra stigarör passar. Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten.
Art. Nr:

23021

RSK:

5636929

TANK OCH LOCK TESTADE OCH
GODKÄNDA AV RISE (SP)

• Lågbyggd
• Miljövänlig
• För BDT

CPX SLAMAVSKILJARE 4 700L
För ett eller två hushåll.

Volym:		
Storlek: 		
Lock:		
Inloppshöjd:

4 700 liter (Våtvolym)
2 x L: 2 350 mm B: 1 700 mm H: 1 350 mm
Di: 600 mm Dy: 800 mm - barnsäkert
VG 1 070 mm

Alla CPX Förhöjningshalsar och 600 mm korrugerat
Tegra stigarör passar. Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten.
Art. Nr:

23047

RSK:

5636937

TANK OCH LOCK TESTADE OCH
GODKÄNDA AV RISE (SP)

Slamavskiljarens 4 kammare ger en extra lång sedimenteringssträcka och avskiljningsförmåga på mindre än 0,1 gram. Den
flexibla robusta designen gör att CPX Slamavskiljare passar vid de
flesta markförhållanden. Installationen kan ske ner till 2,0 meters
nedgrävningsdjup. In- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren. Kan förses med integrerad
pumpbrunn.

CPX INFILTRATIONSPAKET
Modulpaketet som effektivt renar spillvatten.
Modulerna består av ett nät av spirallindade trådar. Den naturliga
biohuden bryter effektivt ned föroreningar i spillvattnet. Enkel
att installera och levereras med material för installation. Finns två
modeller, BDT* eller BDT och WC**.
CPX Infiltrationspaket 14 m2
Storlek: L: 1 100 mm B: 540 mm H: 280 mm/modul
Vikt: 74 kg 			
Art. Nr: 230281
Består av 6 st moduler /14 m2. 		
RSK:
5135684

CPX Infiltrationspaket 18 m2

Storlek: L: 1 100 mm B: 540 mm H: 280 mm/modul
Vikt: 91 kg 			
Art. Nr: 230301
Består av 8 st moduler /18 m2. 		
RSK:
5135685

CPX PUMPKIT

Enkelt att montera på tidigare installation.
Passar till CPX Slamavskiljare. Komplett kit för CPX Slamavskiljare.
CPX PUMPKIT
För CPX Slamavskiljare 1 200L, 		
art nr 23012.		

Art. Nr: 45019
RSK:
5547506

CPX PUMPKIT
För CPX Slamavskiljare 2 200L, 		
art nr 23021.		

Art. Nr: 45011
RSK:
5622359
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*BDT - Förkortning för ett system som tar hand om bad-, disk -och tvättvatten. **WC - Förkortning för ett system som tar hand om mänsklig urin och avföring.

CPX Slutna tankar
• Lågbyggd tank med lyftöglor för enkel
installation
• Barnsäkert lock
• Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten
• Alla CPX förhöjningshalsar passar

Kraftig design
Tankens kraftiga design möjliggör
även att tanken kan installeras
ovan jord.

Djupt i marken
CPX slutna tankar passar alla
system och kan även användas
för vakuumsystem.
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CPX SLUTEN TANK 1 350L
Flexibelt installationsdjup.
Tankens kraftfulla design gör att tanken kan installeras
både ovan som under mark.
Volym:		1 350 liter
Storlek: 		 L: 1 950 mm B: 1 200 mm H: 1 000 mm
Lock:		 Di: 600 mm Dy: 800 mm - barnsäkert
Inloppshöjd: VG 780 mm
Alla CPX Förhöjningshalsar passar. Kan förses med nivålarm.
Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten.
Art. Nr:

23013

RSK:

5636936

TANK OCH LOCK TESTADE OCH
GODKÄNDA AV RISE (SP)

• Lågbyggd
• Miljövänlig

CPX SLUTEN TANK 3 000L
Flexibelt installationsdjup.

Volym:		
Storlek: 		
Lock:		
Inloppshöjd:

3 000 liter
L: 2 350 mm B: 1 700 mm H: 1 350 mm
Di: 600 mm Dy: 800 mm - barnsäkert
VG 1 070 mm

Alla CPX Förhöjningshalsar passar. Kan förses med nivålarm.
Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten.

• Välj placering för
in- och utlopp
• Miljövänlig

Art. Nr:

23020

RSK:

5636935

TANK OCH LOCK TESTADE OCH
GODKÄNDA AV RISE (SP)

Tankens kraftfulla design gör att tanken kan installeras både
ovan som under mark. CPX Sluten tank 3000 liter passar även
för vakuumsatta toaletter. Denna modell är något smalare än den
vanliga 3000 liters tanken.

CPX SLUTEN TANK 3 000L
Tillförlitlig och miljövänlig.

Volym:		
Storlek: 		
Lock:		
Inloppshöjd:

3 000 liter
L: 2 350 mm B: 2 350 mm H: 1 000 mm
Di: 600 mm - barnsäkert
VG 770 mm

Alla CPX Förhöjningshalsar passar. Kan förses med nivålarm.
Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten.
Art. Nr:

• Lågbyggd
• Miljövänlig
• Lätt att installera

23001

RSK:

6251190

TANK OCH LOCK TESTADE OCH
GODKÄNDA AV RISE (SP)

Tankens kraftfulla design gör att tanken kan installeras både
ovan som under mark. CPX Sluten tank 3000 liter passar för
vakuumsatta toaletter.

CPX SLUTEN TANK 6 000L
Lågbyggd och nedgrävningsbar.

Tankens kraftfulla design gör att tanken kan installeras både
ovan som under mark. CPX Sluten tank 6000 liter passar för
vakuumsatta toaletter.
Volym:		
Storlek: 		
Lock:		
Inloppshöjd:

6 000 liter
L: 3 400 mm B: 2 600 mm H: 1 200 mm
Di: 600 mm Dy: 800 mm - barnsäkert
VG 1 027 mm

Alla Cipax förhöjningshalsar passar. Kan förses med nivålarm.
Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten.
Art. Nr:

23060

RSK:

5636934

TANK OCH LOCK TESTADE OCH
GODKÄNDA AV RISE (SP)

• Lågbyggd
• Miljövänlig
• Lätt att installera

CPX BEVATTNINGSKIT FÖR REGNVATTEN
Samla in vatten och vattna även vid bevattningsförbud
Gardenakoppling integrerad i locket. Kan eftermonteras.
Passar till CPX nedgrävningsbara slutna tankar.
CPX BEVATTNINGSKIT STANDARD
Pump: Gardena 1742-20
Kraftkälla: 230V 2,2A Art. Nr: 69329
Maxflöde: 66 L/min
Tryckhöjd: max 20 m RSK:
5646963
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CPX MK-Tank 2 100L
Cipax MK-tank 2 100 L är en sluten avloppstank
anpassad för montering inom- eller utomhus
ovan mark.

•
•
•
•

Miljövänlig, av polyeten, Typ PE-MD
Korrosions- och kemikaliebeständig
Enkel att slamsuga och rengöra
Låg vikt

Utöver slamsugning kräver MK-tanken ingen skötsel.
Den skall läggas plant på stenfritt underlag.
Under huset skall frihöjden mellan mark och
bjälklag vara minst en meter.
Anslutningarna för tillopp och slamsugning är
försedda med tätslutande läppringstätningar för
markavloppsrör eller HTA-rör.

• Ej för
nedgrävning

Underhållsfri
Tanken är anpassad för användning inomhus eller
utomhus ovan mark i slutna avloppsystem.
Den passar till alla sorts WC. MK-tanken är idealisk
för fastigheter med eller utan källare, för fritidshus,
idrottsanläggningar, manskapsbodar m.m.
Utöver slamsugning kräver MK-tanken ingen skötsel.
På grund av expansionsrisk bör tanken ej fyllas med
mer än max 1500 liter under vinterhalvåret.

Volym:
Storlek:
Lock:

Kan förses med nivålarm.
Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten.
Ej nedgrävningsbar. OBS! Minst 110 mm ventilationsrör.
Art. Nr:

Monteras plant på stenfritt underlag. Under huset
skall frihöjden mellan mark och bjälklag vara minst
en meter.
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2 100 liter (Våtvolym)
L: 2 750 mm B: 1 350 mm H: 850 mm
2 st skruvlock Ø 185 mm- barnsäkert

21610

RSK:

6250492

Tillbehör

CPX NIVÅLARM
BATTERIDRIFT 10M KABEL

CPX NIVÅLARM BATTERIDRIFT TRÅDLÖS

Konduktivt, växelströmsteknik, utan rörliga delar.

Konduktivt, växelströmsteknik, utan rörliga delar.

Batteridrift (3xAAA)
Drifttid ca 3 år.
Inkl. monteringskit.

Batteridrift (3xAAA)
Drifttid ca 3 år.
Inkl. monteringskit.

Inbyggd relä för anslutning
av t.ex. extra larmlampa.

Inbyggd relä för anslutning
av t.ex. extra larmlampa.

Art. Nr:

606171

CPX FÖRHÖJNINGSHALS

Art. Nr:

606181

CPX FÖRHÖJNINGSHALS

CPX PUMPKIT 1 200L

CPX LOCK

CPX PUMPKIT 2 200L

För CPX Slamavskiljare
1 200 liter. Komplett kit, kan
eftermonteras.

Barnsäkert.

För CPX Slamavskiljare
2 200 liter. Komplett kit, kan
eftermonteras.

Passar till alla Cipax slutna
tankar och slamavskiljare
23012, 23021, 23001,
23060, 45016 och 45017.
Storlek: Ø 600 mm

Art. Nr:
RSK:

45019
5547506

CPX FÖRHÖJNINGSHALS

Art. Nr:
45022
RSK:		5646965

CPX TELESKOPHALS

Art. Nr:
45011
RSK:		5622359

CPX LÅSRING

Passar till CPX Slamavskiljare Passar till CPX Slamavskiljare Passar till CPX Slamavskiljare Passar till CPX Slamavskiljare Passar till CPX Slamavskiljare
och CPX Slutna tankar.
och CPX Slutna tankar.
och CPX Slutna tankar.
och CPX Slutna tankar.
23021 och 23020.
Storlek: Ø 600, Höjd 250 mm
Installationsdjup: 250 mm

Art. Nr:
RSK:

450251
5646955

Storlek: Ø 600, Höjd 400 mm
Installationsdjup: 400 mm

Art. Nr:
RSK:

450501
6251200

CPX INFILTRATIONSPAKET
14 M2

CPX INFILTRATIONSPAKET
18 M2

För CPX Slamavskiljare.
Innehåller 6 moduler/14 m2.

För CPX Slamavskiljare.
Innehåller 8 moduler/18 m2.

INFILTRATIONSPAKET
14 m2

Art. Nr:
RSK:

230281
5135684

INFILTRATIONSPAKET
18 m2

Art. Nr:
RSK:

230301
5135685

Storlek: Ø 600, Höjd 400 mm
Installationsdjup: 550 mm

Art. Nr:
RSK:

450121
6251199

CPX INLOPPSMUFF
För anslutning mellan
Cipax tank och avloppsrör.

För anslutning av
Ø 110 mm rör.
Håldiameter: 121 mm

Art. Nr:

67502

Storlek: Ø 600,
Höjd:
600 -1 000 mm
Installationsdjup: 600- 1 000
mm

Storlek Ø600
Monteras i tank
Installationsdjup: 0 mm

Art. Nr: 450141
RSK:
6251198

Art. Nr:
RSK:

CPX BEVATTNINGSKIT
STANDARD
Med Gardena koppling
integrerad i locket. Kan
eftermonteras.
Pump:
Gardena 1742-20
Maxflöde: 66 lit/min
Kraftkälla: 230V 2,2A
Tryckhöjd: Max 20 meter
Art. Nr:
RSK:

69329
5646963

45020
5646962

TEGRA STIGARRÖR
Kan anpassas genom
kapning av stigarrör till
önskat djup.
Storlek: Ø670/600 mm
installationsdjup:
Endast för art.nr 23021
CPX Slamavskiljare 2 200 L
Art. Nr:

63266
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Cipax är en del av XANO
XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns
representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA.
Företagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom
respektive teknikområde. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna
förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för
företagen och deras kunder.
Koncernens verksamhet är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products,
Industrial Solutions och Precision Technology.

Industrial Products
Utveckling, tillverkning och försäljning av såväl kundspecifika som
egna komponenter och system framställda genom rotationsgjutning,
formsprutning och formblåsning.

Industrial Solutions
Egenutvecklade automationslösningar – förpackningsmaskiner, ackumulatorer
och transportörsystem till förpackningsindustrin. Kontraktsuppdrag avseende
avancerade industriprodukter inom medicinteknik och infrastruktur.

Precision Technology
Komponent- och systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av
metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet
och precision.

Helsingfors
Björkelangen
Skebobruk
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