
Green Rock 

11S1 Sluten tank 6100

Inloppets höjd med 110mm avloppsrör

- Från tankens botten med standardanslutning (mm) 1000 

- Från tankens botten med valbar anslutning (S000L *) 780 

- Från serviceröret till inlopp (mm) 450-1050

*) - Mått från serviceröret till inlopp (mm) 670-1270

Beställningskod

Med servicerör

- OD 450 och lock med stenimitation 3626370 

Tank med OD 800 öppning 3626368 

3626371 Servicerör och lock OD 800 h=400 

Servicerör och lock OD 800 h=550 3626372 

Servicerör och lock OD 800 TELESK. h= 580-850 3626373 

6100 L - i 0D 800 locket finns integrerad låsning

- Genom att addera 200 mm till 0D 800 serviceröret fås

inloppets höjd mätt från serviceröret

IIISI 6100 - Slutna tankens volym är massiva 6100 liter och lämpar sig ypperligt för hantering av

WC-vatten från både fasta- och fritidsbostäder som del av separat avlopp.  Den kompakta

utformningen tillsammans med den låga konstruktionen gör att tanken oftast går att installera också 

vid krävande förhållanden. Tankens totalhöjd är endast 0,95 m och det är möjligt att välja olika

dimensioner på serviceröret till tanken.

Ifall du behöver ännu lägre montagehöjd kan man ansluta inkommande avloppsrör till den lägre platta

ytan på sidan av tanken. Då är inloppets höjd från bottnen på tanken endast 780 mm, men tankens

användbara volym fortfarande 5000 liter.  Det 800 mm stora serviceröret och det extra starka locket

med integrerad låsning ger extra kvalitet till tanken.

Mått

Längd: 
Bredd: 
Höjd: 
Vikt: 

2600 mm 
3400 mm 

950mm 
310 kg 

Leveransinnehåll

IIS I Sluten tank 6100

Tillbehör

Förankringspaket 6100 (3626360) 

Trådlöst alarm (3626335) 

Övrig information

CE-märkning: Ingen harmoniserad EN-
standard
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Green Rock 

Fördelar med 11S1 6100

Fås med servicerör i olika dimension

Lämpar sig även 
som vattentank

Testad hållbar 
konstruktion 

Lätt att montera 

Godkänd i alla 
kommuner 

Kan 
seriekopplas 

Kompakt storlek 

Lätt att förankra 

Hållbaraste slutna 
tanken på marknaden 

Stor volym förlänger 
tömningsintervall och 
sparar på kostnader för 
tömning 
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Marknadens lägsta 
slutna tank 

Används som del 
av separat avlopp 

Montageklar 
komplett leverans 




