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LPS 2000
trykafløbssystem

– en enkel og  
økonomisk 

løsning 
til kloakering  

i det åbne land



LPS 2000 klarer problemerne
Kravene til forbedret spildevandsrens-
ning for en lang række ejen dom  me i det 
åbne land, som indtil nu har klaret sig 
med septic- eller trix tanke, betyder at 
landets kommuner netop nu arbejder på 
højtryk for at finde løsninger hertil.

Der arbejdes med muligheder som: 
etablering af nedsivningsanlæg, bio     -
logiske sandfiltre, pilean læg eller mini-
renseanlæg. Klo a  ker    ings mulig heden 
fravælges ofte af økonomiske og/eller 
anlægsmæssige årsager.

Med LPS-systemet har man løsningen 
på disse problemer. LPS 2000 er et 
trykafløbssystem med en unik skær ende 
pumpe placeret ved respektive ejendom. 
Pumpen findeler afløbsvandet og pumper 
det videre i PE-rør i små dimensioner. Da 
LPS-systemet ikke kræver faldsystem, 
kan rørlægning foregå i render uden fald, 
som følger typografien. Intet grundvand 
kan trænge ind i systemet, og hvis 
man på et senere tidspunkt vil tilslutte  
yderligere ejendomme, er det bare at 
montere pumpe og stikledning frem til 
hovedledningen. Investeringerne sker 
løbende og systemet er meget fleksibelt 
for fremtidige udbygning.

Fremtidssikret løsning - tryksystem
Den miljømæssigt set optimale løs-
ning på problemstillingen – set i et 
fremtidsperspektiv – er at bringe alt 
spildevand gennem tætte ledningsanlæg 
til rensningsanlæg!

Det er nu muligt i de fleste situa-
tioner at etablere driftssikre tryk-
satte systemer fra ejendommene til 
kommunens gravi ta  tionssystem for 
priser, der er konkurrencedygtige 
med de andre løs ningsmuligheder.

LPS-pumpestationer med 
tryk  ledninger i små dimensioner
Løsningen består i et tryksat system, 
hvor LPS-pumpestationer placeres 
så tæt på de eksisterende anlæg 
på privat grund som muligt. LPS-
pumpen, som er prisbillig og drifts-
sikker, er således konstrueret, at 
trykledning erne herfra kan holdes i 
meget små dimensioner (stikledning 
Ø 40 mm PEH, hovedledning typisk 
Ø 50 mm PEH for op til 10 husstande 
og Ø 90 mm PEH for op til 100 hus-
stande). 

Svovlbrinter minimeres
Som ikke uvæsentlig sidegevinst 
bevirker LPS-systemets små led-
ningsdimensioner en kortere op-
holdstid for spildevandet, hvilket 
stort set fjerner det velkendte svovl-
brintepro blem.   

Gunstig anlægs- 
og driftsøkonomi
Da LPS-enheden leveres komplet 
(den består af plastbrønd med 
pumpe incl. automatik, som blot skal 
tilsluttes til 230 V), er den billig i såvel 
anlæg som drift. Sammenholdt med 
de små ledningsdimensioner for 
trykledningerne, som er velegnet til 
selv lange transportafstande, giver 
det en særdeles konkurrencedygtig 
samlet an lægs- og driftsøkonomi.   

Erfaringer fra USA, hvor LPS har 
været i drift siden 60’erne og fra 
Sverige  siden 70’erne, viser at   
drifts omkostningerne for LPS-sy- 
stem et, ved såvel små som sto- 
re anlæg, er lavere end for de 
traditionelle systemer.

Pumpens skærende effekt og flow-
hastighed i rørene gør, at risikoen 
for forstoppelser elimineres. Pum- 
pen med tilhørende tank er ud-
formet således, at aflejring ikke 
opstår. Det betyder, at LPS-sy- 
stemet hverken behøver konti-
nuerligt tilsyn eller vedligehold. 
Motoreffekten er lav og driftstiden 
kort, hvilket indebærer meget lave 
energiom kostninger.

Billig servicering
Eftersom alle LPS-pumper er iden- 
t iske, og elektriske og mekaniske 
komponenter er sammenbyggede 
i pumpen, kan fejl afhjælpes ved 
at skifte pumpen med en bytte-
pumpe. Efter servicering er denne 
pumpe så klar igen som bytte-
pumpe. Pumpen skiftes ved en 
meget enkel procedure.

Reparation af pumper udføres af 
Munck’s eget værksted eller et af 
os autoriseret værksted.  

LPS 2000 er typegodkendt
efter gældende Dansk lov.

LPS 2000 – det nye system 
 i Danmark til kloakering

LPS-systemet er overlegent i forbindelse med 
store afstande

• højt grundvand • bakket terræn.

LPS-enhed 2000

•  Dobbelt- eller Quattrostation for ekstra kapacitet.

• Enkeltstation med stor sump.

LPS-tank udført
af miljøvenligt og
genanvendeligt
PE-materiale

Tavle med udtag til alarm og 
motorkabel, samt testknap og 
timetæller

Mellemdæk med sæde til
pumpeenheden

Studs til Ø 110 PVC indløb

Start / stop funktion

Skærehoved
med skær af
hærdet stål
findeler faste
partikler til
max. 5 mm
størrelse

 Der findes en samling tanke og pumper til de forskellige behov, der kan opstå.

Kontakt os og få et aktuelt program

Kraftigt, låsbart låg

LPS-tankens overdel
kan tilpasses i højden
ved hjælp af forlængerdel
eller ved hjælp af afkort-
ning

Kombineret
låseanordning og
lukkeventil

Udløb, 32 mm

Konsol med
el-komponenter

Pumpesump

Skruepumpe
med fleksibel stator
for driftsikker
funktion og
ensartet tryk
og flow


