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SKYDDAR DIN FASTIGHET I ALLA VÄDER

ECOLIFT XL
Översvämningar i Sverige blir allt vanligare och vi läser dagligen om översvämmade 
källare eller parkeringsgarage. Kostnaderna blir stora och för fastighetsägare kan 
detta innebära katastrofala följder.

Ecolift XL är en helt ny revolutionerande produkt som skyddar fastigheter i alla väder. Det är just nu det 
främsta översvämningsskyddet på marknaden och är tillverkad för att hantera avloppsvatten med eller 
utan toalettanslutning.

Ecolift XL skyddar din fastighet mot översvämning samtidigt som den tillåter dig att använda husets avlopp 
trots översvämning. Normala översvämningsventiler tillåter inte att man använder husets avlopp under 
rådande översvämning då avloppsrören står fulla med vatten.

Genom att installera detta nya översvämningsskydd på utgående avloppsledning får man det bästa 
skyddet mot översvämning och minimerar risken för stora kostnader.

Egenskaper

• Kan installeras inomhus eller utomhus i mark

• Tål grundvatten upp till 3 meter

• Kan installeras ner till 5 meters djup

• Inspektionslucka i 600 eller 800 mm

• Betäckning för 12,5 ton eller 40 ton

• Dubbla pumpar med kapacitet upp till 4,5 kW

• 1 eller 2 motorstyrda bakvattenklaffar

• Multifunktionell kontrollenhet med digital display

• Kan utrustas med GSM-sändare 



Så fungerar den

Ecolift XL agerar endast när det blir översvämning. Den installeras på utgående avloppsledning som 
normalt sett ligger med självfall. Vid normal drift rinner avloppsvattnet genom översvämningsskyddet utan 
något hinder. Vid översvämning stänger Ecolift XL avloppsledningen och skyddar huset mot bakåtflödande 
vatten. Allt avloppsvatten som lämnar huset under pågående översvämning pumpas ut via en tryckledning 
över till det kommunala avloppsnätet.

När översvämningen är över går översvämningsskyddet tillbaka till normal drift och öppnar avlopps-
ledningen igen. Vid normal drift ligger enheten i stand-by läge. Energikonsumtionen är minimal.

 

Med Self-diagnosis system

Då det kan gå flera år mellan översvämningarna kan det lätt hända att elektriska enheter som står stilla för 
länge slutar fungera, men inte Ecolift XL. Med hjälp av Self-diagnosis system (SDS) känner denna ventil av 
om något står fel till och skickar då direkt ett larm till kontrollenheten som placeras på ett synligt ställe. 
Den testkör även ventil och pump en gång per månad för att se till att allt fungerar som det ska.

Finns i flera utföranden

Ecolift XL tillverkas i två varianter, för markförläggning och för inomhus installering. Den kan levereras 
med olika stora pumpar och är därför anpassad till att passa både mindre fastigheten såväl som den 
större fastigheten med flera lägenheter eller lokaler. Om ni har frågor om vad som passar just er fastighet, 
kontakta oss så hjälper vi dig!

Fler produkter inom Avloppsteknik

• Fettavskiljare

• Oljeavskiljare

• Pumpstationer

• Bakvattenskydd

• Spygatter

• Vattentankar
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