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Den bedste løsning

Rottespærre
- undgå at rotterne har fri adgang til din bolig

Effektiv sikring af rørsystemet

Begrænset vedligeholdelse

Let og hurtig at montere

Til alle rørtyper og dimensioner
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Rottespærre i glasarmeret kunststof

Enkel og hurtig montering

Ingen hindring i bundløbet

Prisbillig løsning

Passer til... Dimension Tolerance Best. nr. TUN nr.

L 811-1 Rottespærre
med 2 automatiske spjæld hvoraf 

den ene er af rustfri stål som kun 

åbner når det bageste spjæld 

påvirkes af vandstrømmen

Afløbssiden (type A) Ø100 mm Ø97 - 105 mm 154368112 1643183

Ø150 mm Ø144 - 154 mm 154368162 1643184

Tilløbssiden (type T) Ø100 mm Ø97 - 105 mm 154368412 1643185

Ø150 mm Ø144 - 154 mm 154368462 1643186

Tilbehør til L 811-1 Rottespærre Dimension Tolerance Best. nr. TUN nr.

L 811-1 Montagestænger
Stængerne kan samles, så de 

tilpasses dybden på brønden

1500 mm - 154350810 1450200

3000 mm - 154350815 1450202

Forstærket model
- rottespærre i glasarmeret kunststof

Pat. Pend

Rotter i kloaksystemet kan have katastrofale følger
Er kloakrørene defekte kan rotter finde vej ud i jorden, bygge reder, og undergrave bygninger ol. Under sådanne forhold formerer rotter sig 

med stor hast. Rotter er også i stand til at finde vej op igennem toilettet og andre installationer.

Rotter er smittebærere og udgør en stor sundhedsfare. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod dette problem med en gennemtestet og VA 

godkendt løsning.

Vi har udviklet et rottespærre, der passer til alle typer rør. Rottespærret findes i to typer, der monteres i henholdsvis afløbs-(type A) eller 

tilløbssiden(type T). Endvidere har vi forstærket den forreste klap med rustfrit stål - og det kan monteres på under 3 min.
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Rottespærre i syrefast rustfrit stål

Passer til... Dimension Tolerance Best. nr. TUN nr.

Plast-, ler-, betonrør o. l. Ø100 mm Ø93 - 103 mm 154368111 1630353

Plast-, ler-, betonrør o. l. Ø150 mm Ø145 - 155 mm 154368161 1630355

Korrugeret plastrør Ø200 mm Ø180 mm Ø170 - 180 mm 154368181 1675341

KESSEL PE Brønd Ø190 mm Ø180 - 190 mm 154368191 1675348

Plast-, ler-, betonrør o. l. Ø200 mm Ø190 - 200 mm 154368201 1630356

Ler-, betonrør o. l. Ø205 mm Ø195 - 205 mm 154368206 1675349

Korrugeret plastrør Ø250 mm Ø225 mm Ø215 - 225 mm 154368226 1630358

Tilbehør til L 811-2 SMART Rottespærre Dimension Tolerance Best. nr. TUN nr.

L 811-2 Montagegreb
Montagegreb ON-OFF monteres som 

den øverste del af montagestangen

150 mm - 154368501 1630359

L 811-2 Forlængerstænger
Forlængerstang m/skrue og møtrik

Stængerne kan samles, så de 

tilpasses dybden på brønden

500 mm - 154368503 1630366

1000 mm - 154368502 1630363

L 811-2 Adaptersæt
Adaptersættet monteres som den 

nederste del af montagestangen

- - 154368900 1675350

SMART i syrefast rustfrit stål
- VA godkendt!

Pat. Pend

BEMÆRK: Alle rottespærrer må kun monteres af en autoriseret kloakmester 
med særlig uddannelse i rottebekæmpelse.

•	 Let og hurtig at montere
•	 Let at tilse og vedligeholde
•	 Ingen hindring i bundløbet
•	 Fås til Ø100 - Ø225 mm rør

L 811-2 SMART Rottespærre
med 2 automatiske spjæld i rustfrit syrefast stål, som kun 

åbner når det bageste spjæld påvirkes af vandstrømmen.

Kan både monteres i til- og afløbssiden.

Grundpakken leveres komplet med rottespærre, advarselsskilt, 

monteringskrog og -greb.

Systemet er modulopbygget, så det er fleksibelt i forhold hvordan du vælger at montere rottespærret. Du 

kan supplere med det antal forlængerstænger, der er nødvendige for at tilpasse brønddybden. Såfremt 

du monterer og servicerer mange rottespærre, kan du således bygge en enkelt montagestang vha. 

adaptersættet, som så kan bruges til af- og påmontering i alle dine installationer. Smart.



Vi leverer også special løsninger...
Har du en opgave, der kræver innovativ tænkning
- så ring og lad os finde den bedste løsning...

Sikrer dit hjem mod rotter!  
 - undgå at få uventet besøg...
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Specialmodel - med kontrastang
Der er nogle gange begrænset plads i brøndrøret, 
og det kan derfor være en udfordring at montere 
rottespærret - her ser du en specialløsning, 
hvor vi har monteret en kontrastang der holder 
spærret på plads, således at du undgår at skulle 
ned i brønden og bolte det fast i brøndgodset.

Dette er blot et eksempel på, at vi altid finder
den bedste løsning!
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Den bedste løsning


