
Livsmedelsverkets skärpta föreskrifter för skydd 
av dricksvatten innebär bland annat att obehöriga 
inte ska kunna hämta vatten helt okontrollerat från 
till exempel en brandpost i gatan. Kommunen ska 
istället ombesörja särskilda tankställen försedda med 
ordentligt skydd mot återströmning av förorenade 
vätskor. Med Lowara Vattenmack klass 5 får ni 
ett komplett tankställe som uppfyller den högsta 
säkerhetsklassningen för hämtning av tekniskt vatten 
och samtidigt ger er möjlighet att få ersättning för de 
vattenuttag som entreprenörer, spolbilar och andra 
har behov av. 

KZ Automatik med nyckel  
för enkel access, styrning och 
loggning av vattenuttag

Ett elektroniskt kontrollskåp identifierar 
användaren och mjukstartar/stoppar 
vattenleveransen. Det elektroniska 
kontrollskåpet är utrustat med ett ellås 

som bara öppnar om rätt nyckel stoppas in i den 
utvändigt monterade nyckelläsaren.

Kommunens kunder som tankar i detta system får 
egna inloggningsuppgifter och kan enkelt se hur 
mycket deras egna användare tankat online. 
Efter avslutad tankning sänds uppgifter om mängd, 
pris och klockslag till kontrollprogramet som 
sedan exporterar dessa värden till kommunens 
debiteringssystem för vattenmätare – helt integrerat 
med befintligt system.

Skräddarsy Lowara Vattenmack  
efter era behov

Tankstället levereras komplett med överbyggnad i 
standardutförande (tryckimpregnerad fasadpanel 
och plåttak), men om du vill anpassa byggnaden 
efter omgivningen kan du som tillval själv bestämma 
fasadmaterial, takbeläggning och takvinkel 
(överbyggnaden kan även fås helt i betong). 
Dessutom kan du välja fyllningskapacitet och volym 
på bufferttanken efter just era behov. 

Om det redan finns en lämplig byggnad, kan du 
självklart välja att installera Lowara Vattenmack i den.

Efter vår leverans är tankstället klart att börja  
användas. Det enda du som köpare står för är 
indragning av el och tillkommande vatten.

Lowara Vattenmack  För säker och  
kontrollerbar hämtning av brutet vatten 



Pumpanläggning  
för brutet vatten Lowara Vattenmack klass 5

Överbyggnad

2 750 x 2 750 mm – med tryckimpregnerad  
fasadpanel och plåttak. Som tillval kan du själv  
välja valfritt material till fasad och tak – samt 
påverka storlek och takvinkel.

Åtkomst Elektroniskt kontrollskåp med KZ Automatik

Flödesmätare Flygt MagFlux

Ventiler En elektroniskt och en pneumatiskt styrd ventil

Bufferttank Rostfritt stål (SS EN 1.4301). Volym: 1 m3

Pumpkapacitet Max tryckhöjd / flöde H 20 m Q 10 l/s

Brutet vatten Klass 5 (SS-EN1717, kategori 5,  
med luftgap typ AA eller AB)

Leverans Komplett prefabricerad

Bufferttank 

Rostfritt stål (SS EN 1.4301).  
Volym: 1 m3. Med bräddning  

över ickecirkulärt avlopp.

Logg
Tankningen bokförs  

med KZ Automatik

Lowara e-SV tryckstegringspump
Max tryckhöjd / flöde H 20 m Q 10 l/s

Flygt MagFlux flödesmätare 
För reglering av vattenmängd

Elektroniskt styrd ventil

Slanganslutning  
63 mm

Lucköppning/tankning styrs  
via elektroniskt kontrollskåp  
med ellås som indentifierar  
rätt nyckel (KZ Automatik)

Lowara Vattenmack klass 5 
Tankställe för tekniskt vatten enligt SS-EN1717 
kategori 5 – med luftgap typp AA eller AB

Lowara  
Vattenmack  

klass 4  
Tankställe för dricksvatten

Lowara Vattenmack finns även i utförande med  
klass 4-ventil för hämtning av dricksvatten. Komplett med  

KZ Automatik och flödesmätare. Anläggningen levereras i lösa  
delar och dimensioneras enligt aktuella förutsättningar för att  

uppnå önskad kapacitet (montage och installation kan beställas).


