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Hea klient!

Tere tulemast tutvuma septiku kataloogiga. Siit leiate teavet Pipelife tootevaliku kohta, 
saate vajalikke näpunäiteid ja nõu paigalduseks ning ideid süsteemiga seonduvate  
probleemide lahendamiseks. Neid tooteid välja töötades oleme pidanud silmas usaldu-
sväärsust, paigaldamise ja kasutamise mugavust, lihtsust ning ennekõike ohutust. Pak-
kudes seda Teile, loodame ka tugevdada meievahelist koostööd.

Et võimaldada klientidele terviklikke süsteeme, pakume ka paljusid Pipelife`i kontser-
niettevõtete või meie partnerite valmistatud tooteid, üksikutest detailidest kuni ter-
viklike lahendusteni, süsteemi paigaldamiseks.

Kõik pakutavad tooted vastavad siseriiklikele ja rahvusvahelistele standarditele ja 
eeskirjadele, nagu: ISO, IEC/EN, VDE, DIN, KEMA, ÖVE jms.

Oleme seadnud endale eesmärgiks pakkuda kõige konkurentsivõimelisemaid lahen-
dusi, kasutades ära rahvusvahelist koostööd ja selle sünergiat.

Lisaks Eestis toodetavale toimetame Teile Pilepelife`i tooteid järgmistest riikidest: Aust-
ria, Belgia, Hispaania, Holland, Norra, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Ungari. Meie too-
dete müügikohtade leidmiseks vaadake tagakaant või külastage meie võrgulehekülge 
www.pipelife.ee
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3-OSALINE SEPAREERIV SETTEMAHUTI

Propipe 3010 süsteemis ringleb vesi separaatoris võimalikult pika teekonna jäät-
mete ja vee tõhusamaks eraldamiseks. Lisaks oleme suurendanud mahuti rasvaeral-
dusvõimet. Tänu heale tahkete osakeste eraldusvõimele saavutatakse pinnasefi ltri 
pikaealisus, sest imbtoru püsib puhas ja puhastavate mikroobide elutegevuseks vajali-
kul hapnikul on vaba juurdepääs.

PROPIPE 3010-TEHO on projekteeritud igasuguste olmereovete keskkonnasõbralikuks käitlemiseks väl-
jaspool kommunaalseid kanalisatsioonivõrke. Süsteemi põhipaketis on peale settemahuti ka vajalikud spetsi-
aalsed torud ja torude detailid. Lisaks sellele on vaja vaid hoonest settemahutisse ja sealt jaotuskaevu viivat 
Ø 110 mm kanalisatsioonitoru ning sobivat killustikku imbpeenra eralduskihi jaoks. Infi ltreerimise süsteemis 
vajatakse lisaks ka fi lterliiva, drenaažitoru ja -kaevu, samuti tühjendustoru puhastatud vee juhtimiseks maas-
tikku. Vajadusel võib süsteemi lisada spetsiaalse fosforieraldusfi ltri.

KAMBER 1

Reovesi siseneb kambrisse 1, mis on täiendava 
rasvaärastajaga varustatud 1000-liitrise mahuta-
vusega kamber. Tänu kambri pikale settealale 
langevad rasked osakesed põhja ja kerged kerkivad 
pinnale. Suurem osa tahketest jäätmetest jääb sel-
lesse kambrisse.

KAMBER 2

Selginud reovesi saabub sellesse kambrisse 
vaheseinas oleva ava kaudu. Augu erilise paigutuse 
tõttu suubub kambrisse ainult vee vahekiht, mille 
järel viimasedki veest raskemad või kergemad osa-
kesed välja settivad.

KAMBER 3

Viimases kambris eraldatakse veest ka 
peaaegu vee erikaaluga võrdse erikaaluga tahked 

osakesed. Sellest kambrist suunatakse puhtaim 
vahekiht jaotuskaevu kaudu imbtorudesse, kus 

mikroobid söövad ära vees lahustunud toit-
ained.

SETTESÜSTEEM
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PAIGALDUSKOHA VALIK

Settemahuti ning imb- ja fi ltreerimispeenra asukohta valides peab arvestama mitmesuguseid kohalikke 
asjaolusid. Sellised asjaolud on muuhulgas järgmised: pinnase liik, põhjavee paigutumine ja kõrguste vahed, 
paepinna lähedus ja selle pinnavormid, vahemaa veekoguni või krundi piirini.

Asukoha valimisel on tähtsaimad kohalike ametnike juhised ja ettekirjutused. Valla keskkonnaametnik 
aitab koha valiku ja mõõdistamisega seotud probleemide korral.

PAIGALDAMINE
Hoolikalt teostatud paigaldus tagab selle, et süsteem funktsioneerib ettenähtud viisil. Mahuti ja torude 

paigaldamine käesoleva juhendi ning üldiste heade ehitustavade kohaselt tagab reovee liikumise läbi süs-
teemi planeeritud viisil ja võimaldab selle häireteta töö. See pikendab mahuti tühjendamise intervalle ning 
vähendab võimalikku hoolduse vajadust. Paigaldamisel ja asukoha valikul on suur tähtsus ka sellele, kui hästi 
puhastatult vesi lõpuks keskkonda jõuab. Eriti mõjutavad lõpptulemust imb- ja fi ltreerimispeenras kasutatava 
materjali ja ehituskoha pinnase omadused.

KANALISATSIOONITORUD
Hoonest settemahutisse ja sealt jaotuskaevu Ø 110 tulevad kanalisatsioonitorud paigaldatakse tihenda-

tud, kividest puhastatud pinnale (liiv) 1–2% kaldega. See tähendab 1–2 cm langust toru ühe jooksva meetri 
kohta. Paigaldamisel peab kasutama vesiloodi või loodimisseadet. Kui mahuti paigaldatakse hoonest kauge-
male (> 20 m), oleks kasulik paigaldada kanalisat sioonitorule vaatlustoru või -kaev. Hoonepoolses otsas on 
kanalisatsioon vabalt ventileeritav katuse kaudu, alarõhuventiili ei tohi kasutada. Tihenditega toruühenduste 
paigaldamist hõlbustab määrdeainete kasutamine. Väljavoolutoru paigaldamisel tuleb kontrollida, et mahuti 
sees olev T-kolmik ei hakkaks liikuma või pöörduma.
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SETTEMAHUTI
Settemahuti jaoks tasandatakse kaeviku põhjal 

tihe ja horisontaalne liivaalus, millele mahuti paigal-
datakse. Mahuti jalgade kohale tuleb kaevata jala 
suurune auk, nii et mahuti põhi puutuks vastu maad 
kogu pikkuses.

Märja pinnase puhul tuleb mahuti ankur-
dada kohale, et põhjaveest tingitud tõstejõud seda 
kohalt ei liigutaks. Ankurdamisel kasutada jämedat 
kapronköit (mittemädanevat) ja betoonplaati. 

Kaevikut täidetakse u 15 cm paksuste kihti-
dena, mis tihendatakse hoolikalt enne järgmise 
kihi laotamist. Täitematerjal peab olema kivideta ja   
mittekülmuv (liiv).

Mahuti maksimaalne sügavus on 1 m mahuti 
ülemisest pinnast. Settemahuti ja torud tuleb vaja-
dusel isoleerida.

JAOTUSKAEV
Hoolikalt paigaldatud jaotuskaev jaotab eel-

nevalt selgitatud reovee ühtlaselt kõikidesse kasu-
tatavatesse imbtorudesse.

Jaotuskaev paigaldatakse nagu settekaev 
tihendatud siledale liivavaibale ja kaevik täide-
takse kihtide kaupa liivaga. Settekomplekti kuulu-
vad painduvad ja aukudeta torud ühendatakse otse 
kaevu nende väljavooluavadesse, kuhu on paigalda-
tud vooluregulaatorid.

VOOLUREGULAATORID
Jaotuskaevu väljavooluavadele on paigalda-

tud vooluregulaatorid, mille abil saate pärast kaevu 
paigaldamist reguleerida voolu kiiruse ühtlaseks 
kõikidesse imbtorudesse. Allolevalt jooniselt näete 
nii olukorda paigaldamisel, kui ka olukorda, millal 
reguleerimine võib osutuda vajalikuks.

Reguleerima peaks vähemalt kord aastas, 
näiteks pärast settemahuti tühjendamist, sest aas-
taaegade vaheldumine, maa vajumine jne võivad 
kallutada jaotuskaevu ning mõjutada selle funktsio-
neerimist.
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TELESKOOPKAANED

Settemahuti ja jaotuskaev on varusta-
tud sujuvalt muudetava kõrgusega teleskoop-
kaantega. See parandab oluliselt kaevude 
kohandamist ümbritseva maastikuga. Kui tele-
skoopsüsteemist ei piisa, siis saab kaant hõlpsalt 
ka madalamale lasta.

Lühendamine
Kaant saab madalamale lasta nii, et sae-

takse lühemaks nii teleskooposa kui ka mahuti 
küljes olevat osa.

Pikendamine
Jaotuskaevu teleskoopi saab pikendada        

ø 400 toru abil. Toru ühendatakse teleskoopot-
saga poltide või kruvidega ja tihendatakse sili-
kooniga.

Jätkamine
Kõikidele teleskooptorudele tuleb pai-

galdada komplektis olevad rõngastihendid. 
Tihend paigaldatakse selleks ettenähtud soone 
sisse kitsas pool allapoole. Määrdeaine kasuta-
mine kergendab tihenditega kaanesüsteemide 
lõplikku paigaldamist.

IMBSÜSTEEM
Jaotuskaevust juhitakse vesi imbpeenra jaotuskihti, mis jaotab vee ühtlaselt üle kogu fi ltreeriva maakihi. 

Jaotuskihi (killustikukihi) sisse paigaldatavad imbtorud ühendatakse üksteisega komplektis olevate muhvi-
dega. Imbtorude kalle on 0,5–1% ja torud paigaldatakse „augud allapoole”.

Killustikukiht peab olema tasane ja horisontaalne ning seda ei tohi tihendada. Tänu sellele imendub 
sinna valguv vesi ühtlaselt ja takistusteta pinnasesse. Killustikukihi kogupaksus on u 40 cm ja teralisus 16–32 
mm. Horisontaalsesse killustikukihti paigaldatakse imbtorud kaldega 0,5–1%.

Kaevik võib olla üks mitmele paralleelsele imbtorule, aga kõigile torudele võidakse kaevata ka eraldi 
kaevikud. Proovide võtmise toru kaevatakse peenra kõrvale põhjavee voolu suhtes allavoolu. Iga imbtoru haru 
otsa tuleb paigaldada ventilatsioonitoru, mis hoolitseb peenra ja kogu süsteemi ventileerimise eest. Venti-
latsioonitoru peab olema nii pikk, et need jääksid kõrgemale pinnasest ja talvisest lumekattest. Kui torud ja 
killustikupeenar on kohal, asetatakse peenra peale fi lterkangas ja tasandatakse kaevik aluspinnase ja mullaga 
maapinnaga ühekõrguseks.

PINNASEFILTER
Juhul, kui imbsüsteemi paigalduskoha pinnas ei ima vett, tuleb lisaks tavalisele imbpeenrale ehitada vett 

läbilaskev ja samas seda puhastav fi ltreerimiskiht. Selline olukord tekib siis, kui piirkonna pinnas on nii peene 
struktuuriga, et see ei lase vett korralikult läbi (savi/liivsavi) või nii jämeda struktuuriga, et vesi ei puhastu enne 
põhjavette jõudmist.

Filtreerimispeenar ehitatakse liivast, mille teralisus on 0–8 mm. Umbes 80 cm paksune liivakiht tehakse 
otse imbpeenra killustikukihi alla. Umbes 20 cm kaeviku põhjast kõrgemale paigaldatakse kogumiskiht (kil-
lustik 8–16 mm), millesse paigaldatavad drenaažitorud juhivad läbi liivakihi valgunud ja puhastatud vee kogu-
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miskaevu. Kaevust lastakse vesi tühjendustoru kaudu näiteks kraavi. Drenaaž ja tühjendustoru paigaldatakse 
kaldega 1–2%. Filtreerimiskihi peale paigaldatakse täiesti tavaline killustikukiht („imbpeenar”), nagu eespool 
on kirjeldatud.

PINNASEFILTER + FILT 1400
Pärast pinnasefi ltrit on võimalik paigaldada fosforieraldusfi lter FILT 1400, et tõhustada fosfori eemalda-

mist reoveest. Paigalduskoht tuleb valida nii, et sissetulekutoru kaugus maapinnast ei ületakse fi ltri paigaldus-
sügavust. Tavaliselt on see kõige väiksem tühjenduskoha lähedal. Lisaks peab vaatama, et fi ltri juurde oleks 
võimalik pääseda tühjendus- ja massivahetuse seadmetega. Filtri täpsem paigaldusjuhend on koos fi ltriga.

PUMBASÜSTEEM
Kui imbpeenar tuleb rajada kõrgemale kui hoone kanalisatsioonitorud, siis tuleb reovesi pumbata jao-

tuskaevu. Hoone kanalisatsiooni ja settemahuti paigaldatakse tavalisel viisil. Pärast seda paigaldatakse pum-
bakaev ja survetoru. Jaotuskaev ja imb-/fi ltreerimispeenar rajatakse nagu tavaliselt.

PUMBAKAEV JA SURVETORU
Pumbakaev paigaldatakse tihendatud siledale liivaalusele, nagu muudki süsteemi kaevud. Märja pinnase 

korral tuleks kaev ankurdada oma kohale. Selleks kasutatakse kapronköit ja betoonplaati. Unustada ei tohi ka 
settemahuti ankurdamist. Pumbakaevu valides tuleb arvestada sellega, et settepesa oleks piisavalt suur hool-
dekatkestuste puhuks ja et valitud sukelpump on piisava jõudlusega antud tingimustes (piisav tõstekõrgus). 
Survetoru paigaldatakse pumba tootja juhiste kohaselt. Pumba- ja jaotuskaevu survetoru ühendatakse spetsi-
aalsete muhvidega. Survesüsteemi paigaldamiseks on kasulik pöörduda spetsialisti poole.

SÜSTEEMI KASUTUSELEVÕTMINE
Enne settesüsteemi kasutuselevõttu tuleb settemahuti täita veega. See on vältimatu süsteemi funktsio-

neerimise tagamiseks. Pärast seda on süsteem valmis kasutamiseks.
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IMBSÜSTEEMI PAIGALDAMINE
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1. Settemahuti
Normaalkasutuses tühjendatakse settemahutit kaks korda aastas. Kui sellesse juhitakse ainult hall vesi, 

siis piisab ühest tühjendamisest aastas. Esimesena tühjendatakse sissetuleva toru poolne kamber, seejärel kesk-
mine ja lõpuks jaotuskaevu suubuv kamber. Laske mahutit tühjendada kuival ajal, eriti juhul, kui mahuti ei ole 
ankurdatud põhjavee kerkimise puhuks.

Mahuti tuleb kohe pärast tühjendamist täita veega!

2. Pumbakaev
Kui süsteemis on pumbakaev, tühjendatakse sellesse kogunenud sete samal ajal settemahuti tühjendami-

sega. Pumbaga seotud hooldused tuleb teha vastavalt pumba tootja juhenditele.

3. Jaotuskaev
Tühjendada jaotuskaevu kogunenud võimalik sete samal ajal settemahuti tühjendamisega. Samas on 

kasulik kontrollida vooluregulaatorite õiget asendit ja vajadusel reguleerida need uuesti nii, et jaotuskaevu 
sisenenud vesi jaguneb ühtlaselt imbtorudesse.

4. Kogumiskaev (fi ltreerimissüsteemides)
Kogumiskaev kontrollitakse mahuti tühjendamisel ja kogunenud sete eemaldatakse.

5. Fosforieraldusfi lter
Kontrollige fi ltrit visuaalselt mahuti tühjendamisel. Filtri materjal vahetatakse iga kahe aasta järel. Kasu-

tatud mass eemaldatakse.

6. Tuulutustorud
Imbtorude (jaotustorude) ventilatsioonitorud peavad olema piisavalt maapinnast kõrgemal (talvel lume-

pinnast kõrgemal). Hoonepoolses otsas peab kanalisatsioon olema ventileeritud katusele. Alarõhuventiili ei 
tohi kasutada.

7. Proovivõtutoru
Proovivõtutoru on peenra kõrval põhjavee oletatava voolusuuna suhtes allavoolu. Proovivõtutoru ees-

märk on võimaldada kontrollida imbpeenrast tuleva vee kvaliteeti. Torusse ei tohi pääseda kõrvalisi esemeid, 
mis võivad toru ummistada. Toru otsas olev kate peab alati olema oma kohal.

8. Proovide võtmine (pinnasefi ltreerimine)
Proovide võtmine toimub pärast pinnasefi ltrit kogumiskaevust. Fosforieralduskaevuga varustatud süs-

teemis võetakse proovid fosforieralduskaevu väljavoolutorul olevast proovivõtuliitmikust.

9. Muud
Süsteemi probleemideta töö tagamiseks ei tohiks ka talvel puhasti pealt lund eemaldada. Peenrale või 

selle vahetusse lähedusse ei tohi istutada puid ega muid pikajuurelisi taimi. Peenra ja mahutite kohal ei tohi 
toimuda mootorsõidukite liikumist. Lisaks tuleks takistada pinnavete kulgemist peenrale ning selleks tuleks 
peenra kohale moodustada pinnasest väike kühm.

KANALISATSIOONI EI TOHI LASTA:
Bensiini, lahusteid või tule- ja plahvatusohtu põhjustavaid aineid.
Rasvu, õlisid või mürgiseid gaase eritavaid aineid.
Liiva või ehitusjäätmeid.
Lapsemähkmeid, hügieenisidemeid, kondoome, tampoone.
Tekstiilesemeid.
Pakkimis- või ajalehepaberit.
Majapidamisjäätmeid nagu kartuli- või puuviljakoori, kohvipaksu, sigaretikonisid jne.

HOOLDAMINE



PROPIPE 3010-TEHO
imbsüsteem

PROPIPE 3010-TEHO
fosforieraldussüsteemiga varustatud pinnasefi ltreerimine

PROPIPE 3010-TEHO
pinnasefi ltreerimissüsteem

SETTESÜTEEMI
ERINEVAD LAHENDUSED
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Pipelife Eesti AS
Jüri Põrguvälja tee 4
Lehmja küla, Rae vald
75301 Harjumaa
Tel: 605 5100
Faks: 605 5101
pipelife@pipelife.ee
www.pipelife.ee

Pipelife septikuid müüvad:
Feb Sanitaartehnika 
Hals Trading
Espak 
Ehituse ABC


