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3 kameru tvertne 

1. kamera

-

-

.

2. kamera

.

 
 

3. kamera

-

.

2000 L septiķis  
.

3000 L septiķis   
.

Zemes virsma
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Atrašanās vieta
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Filtrācijas sistēma ar sūkņu staciju ( )
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Spiediena caurule

Sadales aka
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SEPTIĶIS ECOLIFE 2

SEPTIĶIS ECOLIFE 3
3000 litru ECOLIFE septiķa komplekts sastāv no trīskameru nogulšņu tvertnes, sadales akas un infiltrācijas cauruļvadiem.

Produkts Daudz.

3 kameru tvertne, 2000 litri 1 tk

Sadales aka 1 tk

Sadales caurule 2,5 m 2 tk

Infiltrācijas caurule 2,5 m 12 tk

Vēdināšanas caurule 1,5 m 2 tk

Vēdināšanas caurules uzgalis 2 tk

Elastīgs līkums 4 tk

Filtrēšanas audums 2 x 10m 2 tk

Produkts Daudz.

3 kameru tvertne, 3000 litri 1 tk

Sadales aka 1 tk

Sadales caurule 2,5 m 2 tk

Infiltrācijas caurule 2,5 m 12 tk

Vēdināšanas caurule 1,5 m 2 tk

Vēdināšanas caurules uzgalis 2 tk

Elastīgs līkums 4 tk

Filtrēšanas audums 2 x 10m 2 tk
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Montāžas shēma

ECOLIFE septiķis
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ECOLIFE septiķis

Septiķa montāža 

Transportēšanas, uzglabāšanas un montā-
žas laikā ir jāizvairās no mehānisku bojā-
jumu radīšanas. Septiķa pacelšanai (gan 
ar pacēlāju, gan siksnām) izmantojiet virs 
septiķa esošās pacelšanas cilpas.

Tranšejas dziļums ir atkarīgs no ēkas 
kanalizācijas izvada augstuma. Maksimā-
lais septiskās tvertnes ieplūdes dziļums ir 
994 mm no zemes virsmas. Uzstādot dziļāk, 
nepieciešams pagarināt revīzijas šahtas.

Piepildiet tranšejas pamatni ar 300 mm 
biezu, sablīvētu smilšu kārtu. Augsta 
grunts-ūdens līmeņa gadījumā septiķis 
ir jānoenkuro. Enkurošanai var izmantot 
armēta betona pamatni vai septiķa sānos 
jāuzstāda betona bloki. Nostipriniet sep-
tiķi ar enkurošanas siksnām pie betona 
pamatnes vai betona blokiem. Izmantojiet 
korozijas drošas stiprinājuma detaļas. Izvai-
rieties no septiķa saskarsmes ar enkuroša-
nas plāksni vai blokiem. Starp tiem jābūt 
vismaz 200 mm blīvētu smilšu. Piepildiet 

tranšeju ar smiltīm 300 mm kārtās, rūpīgi 
noblīvējot katru kārtu. Paralēli aizbēršanai 
septiķis ir jāpiepilda ar ūdeni, tas novērš 
septiķa vēlāku iegrimšanu un nodrošina, 
ka tas ir tūlīt gatavs darbam. Ja starp sep-
tiskās tvertnes virspusi un zemi ir mazāk par 
500 mm, tā ir jāpārklāj ar 50 mm siltināšanas 
plāksnēm, lai novērstu septiskās tvertnes 
aizsalšanu. Virs zemes palikušos revīzijas 
šahtu galus nogrieziet piemērotā garumā, 
ņemot vērā zemes virsmas galīgo augstuma 
atzīmi.

Infiltrācijas sistēmas būvniecība

Infiltrācijas zonas dziļumam jābūt diapazonā 
no 0,8 līdz 1,3 m. Ja infiltrācijas cauruļu 
līnijas atrodas atsevišķās tranšejās, tad 
katras tranšejas platumam jābūt 1,0 m un 
attālumam starp cauruļvadiem – 2,0 m. 
Vienā grāvī esošu cauruļvadu gadījumā to 
savstarpējam attālumam jābūt 1,5 m un 
grāvja platumam – 2,0 m.

Piepildiet tranšejas pamatni ar 25 cm biezu 
šķembu kārtu (frakcija 16–32 mm). Pievie-
nojiet infiltrācijas caurules sadales akai ar 

elastīgiem līkumiem. Infiltrācijas caurules 
jāuzstāda ar slīpumu 0,5–1 cm/m. Infiltrāci-
jas cauruļu līniju galos pievienojiet vertikālas 
vēdināšanas caurules, izmantojot elastīgus 
līkumus. Vēdināšanas caurulēm uzlieciet 
vēdināšanas uzgaļus. Infiltrācijas caurules 
apberiet ar 10–15 cm biezu šķembu kārtu un 
pārklājiet ar filtrējošu audumu, kas novērš 
grunts sajaukšanos. Minimālā uzstādīšanas 
dziļuma gadījumā pārklājiet šķembu kārtu ar 
siltināšanas plāksnēm. Siltināšana aizsargā 
infiltrācijas zonu no sasalšanas un uzlabo 

tās darbspēju. Aizpildiet tranšeju ar lokālo 
grunti. Zemi virs infiltrācijas zonas atstājiet 
mazliet augstāku, lai nokrišņu ūdeņi no- 
plūstu malā.

CE marķējums

ECOLIFE septiskās tvertnes ir ražotas un sertificētas saskaņā ar EN12566-1 standartu. Šis ir Eiropas Savienības harmonizētais standarts, 
tādēļ izstrādājums jāmarķē un tiek marķēts ar CE zīmi. Tas apliecina Pipelife ražojuma augsto kvalitāti.

ECOLIFE priekšrocības 

ECOLIFE nostādināšanas tvertnes korpuss ir izgatavots no dubultsienu polietilēna (PE) caurules. Tās galos ir rūpīgi piemetināti monolīti 
noslēgi. Tas ļauj panākt augstu konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanas mūžu. PE materiāla augstā triecienizturība būtiski samazina 
sūces veidošanās risku pēc triecieniem, kas radušies montāžas vai apkopes laikā.
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Apkope un garantija 

1. Nostādināšanas tvertne
Normālas lietošanas apstākļos septiskā 
tvertne jāiztukšo reizi vai divas reizes gadā. 
Ja tajā novada tikai notekūdeņus bez liela-
jām frakcijām, pietiek ar iztukšošanu reizi 
gadā. Pirmā jāiztukšo kamera ienākošās 
caurules pusē, tad vidējā un visbeidzot 
kamera izejošās caurules pusē. Tvertni reko-
mendējam iztukšot sausos laikapstākļos, 
sevišķi, ja tā nav noenkurota. Tvertne jāpie-
pilda ar ūdeni uzreiz pēc iztukšošanas!

2. Sūkņu stacija
Ja sistēmā ir sūkņu stacija, tā jāiztukšo reizē 
ar nostādināšanas tvertni. Sūkņa apkope 
jāveic saskaņā ar sūkņa ražotāja norādīju-
miem.

3. Sadales aka
Iespējams, sadales akā ir uzkrājušās 
nogulsnes. Tā jāiztukšo vienlaikus ar nostā-
dināšanas tvertni.

4. Iztukšošanas aka            
(filtrēšanas sistēmā)
Iztukšošanas aku pārbauda septiķa iztukšo-
šanas laikā, uzkrājušās nogulsnes jāiztīra.

5. Vēdināšanas caurules
Vēdināšanas caurulēm infiltrācijas cauruļu 
galos jābūt izvadītām pietiekami augstu virs 
zemes  (ziemā virs sniega kārtas). Ēkas pusē 
kanalizācijai jābūt brīvi ventilējamai caur 
jumtu. Negatīva spiediena ventili nedrīkst 
izmantot.

6. Paraugu ņemšanas caurules
Paraugu ņemšanas caurule atrodas blakus 
infiltrācijas līnijām, pretējā virzienā attiecībā 
pret gruntsūdeņu paredzamo virzienu. 
Paraugu ņemšanas caurules mērķis ir 
nodrošināt iespēju pārbaudīt infiltrējamā 
ūdens kvalitāti. Caurulē nedrīkst nonākt 
svešķermeņi, kas varētu aizsprostot cauruli. 
Caurules galā esošajam pārsegam vienmēr 
jābūt savā vietā.

7. Cita
Lai nodrošinātu sistēmas darbu bez prob-
lēmām, ziemā nevajadzētu tīrīt sniegu virs 
sistēmas ar sniega tīrītāju. Virs infiltrācijas 
zonas vai tās tiešā tuvumā nedrīkst stādīt 
kokus vai augus ar garām saknēm. Virs 
infiltrācijas zonas un tvertnēm nedrīkst 
pārvietoties ar transportlīdzekļiem. Papildus 
būtu jānovērš ūdeņu uzkrāšanās infiltrācijas 
zonā, tādēļ virs infiltrācijas zonas būtu jāiz-
veido neliels zemes paaugstinājums.

Kanalizācijā nav    
atļauts iepludināt: 

• benzīnu, šķīdinātājus vai 
citas uzliesmojošas un 
sprādzienbīstamas vielas,

• taukus, eļļas vai vielas, kas 
izdala toksiskas gāzes,

• smiltis vai celtniecības 
atkritumus,

• bērnu autiņbiksītes, higiēnas 
paketes, prezervatīvus un 
tamponus,

• tekstila izstrādājumus,

• iepakojumu un laikrakstus,

• tādus sadzīves atkritumus kā 
kartupeļu vai augļu mizas, kafijas 
biezumi, izsmēķi u.c.
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Sadarbības partneri: 
Akvedukts

Sanistal
Onninen
Evasat

Pipelife Latvia SIA
K. Ulmaņa gatve 2

Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67807721

Fakss: +371 67807720
E-pasts: office.latvia@pipelife.com

pipelife.lv
produkti.pipelife.lv

facebook.com/LatviaPipelife
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