
Ventilkum
Godkjent i henhold til VA Miljøblad 112.
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Vannkum, godkjent - VA Miljøblad 112
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Vannkum, grunnmodell
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Vannkum, bunnseksjon med dobbel armering

Pumpesump
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Vannkum, standard pumpesump Ø 400mm
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Vannkum, toppløsning 4t – grønt område

Toppløsning helsveises eller det benyttes ekspanderende pakning som limer og tetter fra Uponor
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Vannkum, toppløsning 20t – vei

Det benyttes ekspanderende pakning som limer og tetter fra Uponor

Forslag til kumlokk fra Furnes!
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Pakning til toppløsninger

Ekspanderende fugeband av Volclay bentonit 
og butylgummi. Svelleband produseres av en 
blanding av gummigranulat og vulkanisk 
bentonitleire som sveller ved kontakt med 
vann. Ytre lag av talkum forlenger svelle
prosessen som igjen tillater montering i noe
fuktig miljø.
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Vannkum, Multikonsoll Mammut 550
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Referanser
• Ullensaker kommune – 1600 vannkum

• Spesial kum med formstøpt toppløsning

• Kjøresterkt

• Større bunnplate som forhindrer oppdrift

• Tilpasses iht kunden`s ønske

2019-04-26
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Vannkum

2019-04-26
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En unik kombinasjon av lang erfaring og komplette 

løsninger av produkter og service

april 19 Company presentation Uponor Infra



Følgende standard deler er inkludert i IQ fordrøyning

Company presentation Uponor Infra

Tettering

Endeløsning
med muffe

IQ overvannsrør 2,7 mtr, 
2,8 mtr eller 6 mtr

315 glatt stigerør og
støpjernsrist

Inn og utløp hull-bores og installeres
med gummipakning

315 glatt stigerør og støpjernsrist tilpasset
endeløsninger. Stigerør monteres i påsveist 400 
spiss (se endeløsning)

Endeløsning med spiss

Magasiner bygges med 800 mm, 
1000 mm eller 1200 mm 
endeløsninger. Videre benyttes
2,7 mtr, 2,8 mtr og 6 mtr standard 
lengder rør inkl. Tilbehør

Overgang til korrugert stigerør

april 19



IQ magasiner har betydelige fordeler i forhold til

kassettløsninger
• IQ magasiner er ikke like sårbare

nedgravd som kassetter

• Raskere installasjonstid vs kassetter

• Innsparing under installasjon – ikke

behov for fiberduk og membran

• 100% tett løsning

• Tetter seg ikke over tid

• Kan enkelt utvides med nye moduler

eller parallelle systemer

Company presentation Uponor Infraapril 19
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Større fordrøyningsmagasiner av Weholite, fordeler

• Weholite, et dobbeltvegget PE rør

• Levetid på 100 år

• Miljøgevinst, i forhold til levetiden

• Enkelt vedlikehold

• 100% gjenvinnbar

• Kort installasjonstid

• Ett løft fra lastebil, og rett i grøfta

• Helt tett magasin

• Designet for hvert enkelt prosjekt

• Smarte løsninger

• Weholite fåes i dimmensjoner fra 300mm til  3500mm 
innvendig mål

Company presentation Uponor Infra


