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  Tömning separeras från verksamhet

Med Copula C-M kan tömning ske från plats som är 
optimerad för uppställning av slambil. 

Trafik med tunga fordon kan separeras från 
verksamhet, t.ex. lekande barn.

  Utförd i polyeten och rostfritt stål

Tömningsanordningen har en mycket lång livslängd 
samtidigt som produkten är ett bra miljöval.

Betäckning i gjutjärn.

  Expanderlåsning

Vår unika expanderlåsning av tömningsslang ger en 
god arbetsmiljö med ergonomiskt bättre rörelser vid 
låsning/losstagning.

  Hög bärighet

Betäckning klarar klass D (40 ton).

  Projektunika utföranden

Copula C-M kan levereras med upp till 
3 tömningsanslutningar. 

Produkten kan också inkludera spolanslutningar och 
elektrisk styrning av ventiler.

Copula C-M
Tömningsstation för tömning av 
tankar från plats utanför byggnad

Med möjlig anslutning av
spolvatten samt avluftning

Markförlagd

Tömningsanordning 

med ett flertal funktioner
Med Copula C-M tömningsstation kan slambil tömma 
tankar via förinstallerade rörledningar.

Tömningsstationen kan även användas då spolvatten 
från slambil används för rengöring av tank samt då 
man önskar leda bilens avluftning till plats där 
eventuellt lukt ej är störande.

Med denna produkt förenklas tömning och skötsel av 
fettavskiljare och matavfallstankar då kopplingspunkt 
mot slambil placeras närmare bilens uppställnings-
plats. 

Produkten ansluts mot rörledningar som förläggs i 
mark samt i hus.
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Tömningsstationer
Rensa tillverkar tömningsanordningar som kan 
monteras i mark (Copula C-M) eller i/mot husvägg.

Att separera tömningsplats från tankplacering ger en 
mängd fördelar:

∞ Projektering av matavfallssystem underlättas

∞ Verksamheter och tömning/renspolning kan  
 separeras

∞ Tankplacering och uppställningsplats för slambil  
 kan (i princip) optimeras oberoende varandra

∞ Frånluft från slambil kan ledas till ovan yttertak på  
 hus via rörledning från station 

∞ Flera anslutningar kan etableras i samma station

∞ Renspolning med hjälp av högt tryck från slambil

Sida 2 (8) 

Exempel på utförande: Copula C-M-3A-3S

Flera möjliga varianter
Copula C-M kan levereras med ett flertal anslutningar 
för tömning av tankar, avluftning samt spolvatten.

Anslutningar för tömning av tankar/avluftning kan fås 
med dimensionerna Ø75 mm eller Ø110 mm.

Utförande 
Tömningsanordningen är utförd i polyeten och rostfritt 
stål med betäckning i gjutjärn. 

Ingående rör är extrudersvetsade mot bärande 
konstruktion samt försedda med expanderkopplingar 
mot slambil. 

Samtliga utrymmen i tömningsstationen är åtkomliga 
för rengöring.

Montering/Installation 
Copula C-M är avsedd för markförläggning.
Med en inre rördel som kan kapas på plats till önskad 
längd kan monteringsdjup (höjd) justeras.
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Funktion
Rensas egenutvecklade tömningsstation för markför-
läggning utgör en kopplingspunkt mellan slambil och 
rörledningar till tank samt i vissa fall avluftning ovan 
yttertak. Den kan också kopplas till spolanordningar i 
utrymme där fristående tank monterats.

Lukttät
Inre rör och betäckning inkluderar tätningar som ger 
ett gastätt utförande.

Expanderlåsningar
Gängse kopplingar för anslutning av tömningsslang 
kräver omfångsrik positionering av slang samtidigt 
som erforderlig kraft för låsning kan ge utmattnings-
skador.

Med vår expanderlåsning underlättas montering och 
demontering av tömningsslang.

Gränssnittet ansluter mot standard tömningsslangar.

Expanderfunktionen ger en mycket stabli positionering 
av slang samtidigt som kraft för att åstadkomma 
låsning är blygsam.

Littera Förklaring Anmärkning      

1   Betäckning -  
2   Lock (del av betäckning) Barnsäkert lås. Integrerade packningar. (utan littera i figurer) 
3   Inre rör Gastätt mot betäckning och hals. Justerbar höjd 
4   Gummipackning - 
5   Slanganslutning Benämns anslutning i modellbeteckning 
6   Excenterlås Del av slanganslutning 
7   Spolanslutning - 
8   Intern rörledning -
9   Anslutning, tömning Utloppsriktning kan justeras 
10   Anslutning, spolning Utloppsriktning kan justeras 
11   Hals Del av basdel 
12   Basdel Fogar extrudersvetsade 
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Installationsexempel
Figurerna i detta avsnitt visar ett exempel på 
installation av tömningsstationen.

I exemplet är Copula C-M monterad i mark på yta 
belägen bakom hus.

Horisontella rörledningar förbinder anordningen med 
tank och hus.

Tömning kan i exemplet ske utan att störa verksamheten.

Figurer visar rörledningar med schematiska dragningar.

Installationsexempel, Figur 1

Littera/Färg Förklaring Anmärkning      

A   Tömningsstation  Copula C-M  
B   Kombinerad tank, inomhus Kompakt K-F
C   Matavfallskvarn -
D   Väg/Uppställningsplats slambil - 
Magenta Rörledning för tömning - 
Blå   Rörledning för spolvatten -
Ljusblå Rörledning för avluftning Från tank 
Grön  Rörledning malt matavfall  Med vatten (Matavfallskvarnar gröna)
Orange Rörledning för spillvatten Från köksutrymmen   
Ljusgrå Rörledning för utlopp Avloppsvatten till spillvattennät   
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Installationsexempel, Figur 2

Varierande installationer
I det redovisade exemplet ansluts tömnings-
anordningen, via rörledningar, mot tank monterad 
inomhus.

Andra installationer

Copula C-M kan användas i alla projekt där man 
önskar etablera en särskild plats för tömning och/eller 
anslutning av spolvatten för rengöring.

Några exempel på utföranden:

∞ Fristående tank i annat uppvärmt utrymme 

∞ Markförlagd tank utanför hus med fasta 
 tömningsledningar

∞ Tank förlagd mot golv i hus

∞ Tömningsledningar med elektriska ventiler styrda  
 från tömningsstation

∞ Avluftningsledning från tömningsstation via hus 
 till ovan yttertak

∞ Spolvattenledning från tömningsstation till 
 spolanordning/spolslang i tankrum

∞ Tömningsstation i kombination med pumpar
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Tankar
Tömningsanordningar samspelar nästan alltid med en 
matavfallstank och/eller fettavskiljare. I många fall 
används en kombinerad tank för avskiljning av både 
matavfall och fett.

Med fler än 1000 standardtankar kan vi se till att både 
matavfall och fett hanteras på bästa sätt.

Låt oss ta hand om både tank och tömningsanordning. 
Vi kan då se till att de olika delarna i ert matavfalls-
sytem fungerar ihop.

Tillbehör
Vi hjälper till med ventiler (manuella och elektriska), 
pumpar, nivågivare, larm, förankringsplattor, 
renspolningssystem, avloppslösningar, styrningar 
samt en mängd andra produkter.

Projektering
Rensa kan leverera projekteringsunderlag och 
underlag för framtagande AMA-beskrivningar. 

Ta del av ritningar i PDF- och DWG-format.

Lär dig mer om installationer genom våra 
installationsanvisningar.

Som alltid är du välkommen att diskutera alla 
projekt med oss. 
Vi ser gärna över projektförutsättningar för att 
sedan återkomma med förslag på utföranden 
och lösningar.

Matavfallskvarnar med inkast
Rensa kan leverera ett flertal matavfallskvarnar 
med inkast.

De kan fås fristående eller för montering i bänk. 
Med rektangulära inkast eller trattformade.

Våra egenutvecklade inkastlösningar ger höga flöden 
på små ytor samtidigt som de erbjuder en låg ljudnivå 
och enkel rengöring/service.

Vi levererar även matavfallskvarnar för hushåll.



Tel 08 541 303 60;  Ritarslingan 14;  187 66 Täby;   www.rensa.se   Sida 7 (8) 

Dimensioner 
(Alla mått i mm)

Artikelnummer D H* t1t1t1** s1 
(diameter) (höjd, min) (diameter, anslutningar) (diameter, spolanslutningar) 

C-M-1A 810 840 75/110 50
C-M-1A-1S 810 840 75/110 50
C-M-1A-2S 810 840 75/110 50
C-M-2A 810 840 75/110 50
C-M-2A-1S 810 840 75/110 50
C-M-2A-2S 810 840 75/110 50
C-M-2A-3S 810 840 75/110 50
C-M-3A 810 840 75/110 50
C-M-3A-1S 810 840 75/110 50
C-M-3A-2S 810 840 75/110 50
C-M-3A-3S 810 840 75/110 50

* Justererbart genom kapning av rör
** Anslutningar kan utföras med olika diametrar 
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Modellspecifikationer

Artikelnummer Anslutningar Spolanslutningar      
   (antal) (antal)

C-M-1A 1 -  
C-M-1A-1S 1 1 
C-M-1A-2S 1 2 
C-M-2A 2 - 
C-M-2A-1S 2 1 
C-M-2A-2S 2 2 
C-M-2A-3S 2 3 
C-M-3A 3 -
C-M-3A-1S 3 1 
C-M-3A-2S 3 2 
C-M-3A-3S 3 3 

Copula C-M kan även levereras i projektunika utföranden
     
 

Exempel på utförande: Copula C-M-3A-3S




