
Udsprinklingsanlæg
Sprinkler, opsamlingstank og sandfang



Agro - Udsprinklingsanlæg

Pumpen kan hejses op i pumpeskakten.

1. Tank i fiberarmeret komposit.

2. Indløb til tank.

3. Løfteøje.

4. Dæksel med låsebeslag, udluftning 
og hængsel.

5. Skakt.

6. Guiderør.

7. Pumpetrykrør med  
afspærringsventil.

8. Servicestage med niveausensor.

9. Pumpe, pumpekobling og pumpefod.

10. Opdriftssikring.

Udsprinklingsanlæg

Udsprinklingsanlægget har til opgave at samle afløbsvand fra 
ensilagepladser og andre beton- og asfaltdækkede arealer.

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 764 bestemmer, at 
afløbs vandet skal samles i beholder for senere udbringning. 
Denne beholder kan være gylletank eller et udsprinklings-
anlæg. 
Ved at investere i et udsprinklingsanlæg, spares ud bring-
nings omkostningerne ved gyllehåndtering, hvilke kan udgøre 
et betragteligt beløb, et siloareal på f. eks. 4.000 m² bringer 
2.800 m³ regnvand/år.

Et udsprinklingsanlæg fra Tunetanken består af sandfang og 
opsamlingstank udført i fiberarmeret komposit. Materialet 
er meget stærkt, og vigtigt i denne forbindelse er, at tankene 
er lette at rengøre, ligesom snavset ikke så let sætter sig 
fast, pga. en meget glat overflade.

Pumpen i anlægget er specielt designet til vand med uren-
heder. Pumpernes knive skærer urenhederne i stykker, så de 
ikke stopper i pumpen eller kanonen. Placeret i marken på et 
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Tankudstyr
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praktisk sted anbringes anlæggets udsprinklingskanon(er). 
Der skal udsprinkles på et areal mindst af samme størrelse 
som arealet, hvorfra der opsamles. Kanonerne er specielt 
designede for urent vand for at undgå driftsstop.

Opsamlingstanken leveres komplet med pumpe, foruden den 
er forsynet med opdriftssikring, der gør en placering med høj 
grundvandsstand mulig. Pumpens trykledning er monteret, 
så den videre trykledning monteres blot herpå. Pumpen er 
monteret med koblingsfod, så den kan tages op, uden at det 
er nødvendigt at komme ned i tanken. Styring med sensorer 
sikrer fuldautomatisk drift.



Sådan fungerer det

Hurtig installation og drift grundet tankens lave vægt.

Sandfang og opsamlingstank er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt  materiale , der også anvendes til fremstilling af 
stærkt belastede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. Anlægget leveres komplet bestående af sandfang, opsamlings-
tank og udsprinklingssystem. Opsamlingstanken  leveres komplet med pumpe og tilkoblingsstuds for tilløb. 

Fordele ved et Tunetanken 
udsprinklingsanlæg

 > Sparer dig for omkostning til oplagring og 
udbringning via gylletanken.

 > Anlægget dimensioneres efter dine behov.

 > Opsamlingstanken leveres færdigmonteret 
med pumpeanlæg.

 > Hurtig installation og idriftsætning.

 > Sandfang beskytter pumpe, pumpeledning og 
udsprinklingssystem.

 > Fiberarmeret komposit er korrosionsbestandigt 
og kemisk resistent.

1

2 3

1. Ensilageplads.

2. Sandfang.

3. Opsamlingstank.

4. Udsprinklingskanoner.
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Agro

Tunetanken fører et bredt program af produkter, anlæg og systemer 
til landbruget. F.eks. siloer, tanke, gastætte siloer, kornhånd tering, 
hø- og korntørringsanlæg, kadaverhåndtering, gyllesystemer, 
læskure, bygninger, sprinklerstationer, staldinventar, m.m.

De fleste af vores produkter er fremstillet med indbygning af fiber-
armerede kompositmaterialer, der med de unikke egenskaber er 
yderst velegnede til landbrugets krævende miljø. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom posit-
materialernes innoverende og uovertrufne materiale tekniske 
egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige 
 produkter  og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Tunetanken

Med mere end 50 års erfaring i fiberarmerede kompositmaterialers 
unikke fordele og et bredt standardprogram har vi udviklet  vores 
markedsposition som den førende danske producent af tanke, 
industri systemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetanken fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til forskellige formål, og leverer til en lang række brancher, 
herunder landbrug, industri, spildevand og rensningsanlæg og 
energi sektoren.  Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede 
kompositmaterialer – de samme materialer som anvendes til frem-
stilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, 
korrosions bestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer  kombineres  
 (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
 stoffernes  kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
 (matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og 
produktionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!


