
Alt til dine VA projekter
Danmarks bedste 
minirensningsanlæg
Den nye generation af SBR-Spildevandsrensning 

dokumentérbart

◊ Gennemprøvet - over 75.000 installationer

◊ Alt-i-én tank

◊ Kun én udgravning

◊ Lav vægt - kræver ingen tunge maskiner

◊ Ultra lavt strømforbrug - 51KwH pr. person pr. år

◊ Renser spildevand fra husstande med op til  

10 beboere

◊ Ingen lugtgener

◊ Udledning direkte til recipient (vandløb, søer o.lign.)

◊ Kan anvendes i områder med høj grundvands-

stand

◊ 25 års garanti

◊ 3 års komponentgaranti

◊ 3.500l,  4500l eller 6000l

◊ Minimum vedligeholdelse

Oldebjerg AS, Tlf. +45 57849023, info@oldebjerg.dk, www.oldebjerg.dk

Lager øst: Industrivej 2, 4180 Sorø, Lager vest: Elkjærvej 8, 8230 Aabyhøj

3 års garanti på komponenter Testet i henhold til EN 12566-3 25 års tankgaranti Veldokumenteret

75.000  
installationer

Enklare är bättre
Luktfri - tyst - pålitlig

Program 2018

SBR Minirenigsverk

Testad enligt EN 12566-3 
för hög skyddsnivå

Den nya generationen av 
SBR-avloppsrening

Komplett system upp 
till 20 hushåll  
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Alt til dine VA projekter

Solido SMART EM2
Leveringen omfatter:
◊ Premonteret tank M2 (dobbeltkammer)
◊ Dæksel med børnesikring
◊ Rør, tilførselsrør med 3 m slange
◊ Teknikenhed med 15 m præmonteret kabel 

Solido SMART EM2 i  rektangulær tank M2 (Tåler grundvand til tankskulder)

Minirensningsanlæg Solido op til 50 personer eller større på forespørgsel.

Værdier i parantes er DK kravtestet jvf. EN 12566-3

Garanti:  
Producentgarantien på 25 år gælder til enhver tid når installationen er udført 
korrekt i forhold til installationsvejledningen. Garantien gælder udelukkende 
tanken. Hvis vi accepterer en reklamation, leverer vi materialer gratis - andre 
tjenester eller omkostninger i forbindelse med udskiftningen erstattes ikke.  

Defekter eller skader forårsaget af unormal brug eller funktionsfejl - eller de-
fekter forårsaget af ukorrekte installations- eller vedligeholdelsesprocedurer 
erstattes ikke. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.
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3 års garanti på komponenter Testet i henhold til EN 12566-3 25 års tankgaranti Veldokumenteret

75.000  
installationer

Type Personer vægt længde bredde Højde min (max) Input min (max) Varenummer

EM2-35 1 - 7 195 kg 240 cm 124 cm 206 (220) cm 61 (75) cm KEM2-3500P

EM2-45 2 - 9 286 kg 307 cm 122 cm 206 (220) cm 61 (75) cm KEM2-4500P

EM2-60 3 - 10 366 kg 340 cm 122 cm 235 (249) cm 62 (76) cm KEM2-6000P

Udløbsværdier i henhold til  EN 12566-3 test Enhed Ø nom Ø nom %

COD (75mg/l) mg/l 38,1 95,6%

BOD (10mg/l) mg/l 4,7 98,6%

NH4-N (5mg/l) mg/l 0,5 98,5%

Ntot mg/l 14,6 75,2%

Ptot (1,5mg/l) mg/l 0,7 90,0%

SS mg/l 17,0 95,4%


