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Szennyvíz-tároló tartály használati utasítás 

 

 

5 m3 és 10 m3-es szennyvíz-tároló tartály használati útmutatója: 
 

- A szennyvíz-tisztító tartály elhelyezéséhez megfelelő alapozást biztosítsunk, hogy 

megakadályozzuk a tartály megbillenését. 
- A megfelelő kiszintezés után helyezhetjük rá a konténert a szennyvíztartályra. 
- A tartály elhelyezésénél fontos a levegőzés biztosítása, a korrózió elkerülése miatt. 

A tartályt földbe helyezni tilos! 
- Ne öntsünk a tartályba maró vagy savas hatású (és egyéb veszélyes) anyagokat. 

(Természetesen ez nem vonatkozik a WC tisztító szerek használatára). 
- A gyárilag felszerelt szennyvízcsatlakozó méretét ne állítsuk át, a csatlakozó és a 

csőátmérő méretkülönbségének áthidalására szükség esetén adaptert használjunk. 
- Folyadék szintjelző folyamatos (normál használati igénybevétel mellett napi) ellenőrzése, 

a túltöltés meggátolására. 
- Rendszeres ürítés szükséges, mivel a tartály túltöltődés ellen nincs biztosítva. 
- A tartályszippantóval való ürítésekor a levegőztető csonknak nyitva kell lenni annak 

érdekében, hogy megakadályozzuk a vákuumképződést a tartály belsejében. 
- A szennyvíztartály csak kiürített állapotban szállítható. Amennyiben szükségessé válik a 

tartály ürítése, az külön díjazás ellenében, az aktuális m3 alapján minden esetben 
kiterhelésre kerül. 

 

 
A tartály szippantó autóval történő ürítésekor a következőkre kell odafigyelni: 
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1. Levegőztető csonk eltávolítása. 
 

 

 

2. 70 mm átmérőjű levegőztető csonknak minden esetben nyitva kell lenni annak 

érdekében, hogy megakadályozzuk a vákuumképződést a tartály belsejében. 
 

3. Rácsatlakozás az ürítő csonkra Ürítő csonk AN 110 
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Amennyiben ezen feltételek teljesültek kezdődhet a 

 

4. Szippantás 

 

5. Lecsatlakozás a tartályról 
 

6. Csonkok záró kupakjainak visszahelyezése. 
 

Levegőztető csonk Ürítő csonk 
 

 

 

 

 

A zárókupakok nagy értékű felszerelések, elvesztése és pótlása esetén 15.000 Ft + ÁFA / 
db értéken kiszámlázásra kerül. 
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