
Sop- och tvättsystem

Våra system för avfall- och tvätthantering 
finns installerade i många av Sveriges  
sjukhus. Med mångårig erfarenhet hjälper 
San Sac kunder vid både ny- och ombygg-
nationer.

Nedkastsystem med uppsamlingsrum an-
vänds även i andra miljöer med liknande 
behov som t ex vårdboende eller hotell-
byggnader.
 
Trygghet hos San Sac, vi hjälper till med:
• Dimensionering
• Projektering
• Installation
• Utbildning
• Service/underhåll
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Nedkaströr med diametern 600 mm, i rostfritt utförande. Rören  
levereras i monteringsfärdiga sektioner med i-skjutskarvar och  
golv- eller väggfästen. I överkant är rören försedda med stos  
Ø 160 mm för ventilationsanslutning.
Rör och tillbehör objektanpassas. I uppsamlingsrummet ansluts  
en rostfri plåtstos/bromsbana.

Nedkaströr och bromsbana

Nedkastluckor  
Nedkast för sopor/tvätt på varje våningsplan. Luckorna 
öppnas endast av behörig personal.  
Öppnas en lucka låses övriga luckor och signallampan 
som indikerar upptaget tänds. Detta förhindrar att säckar 
från övriga våningar kastas samtidigt i systemet. Ned-
kastluckorna låses även när dörr öppnas till uppsam-
lingsrummet. 
Tvätt- eller sopsäcken placeras på den utfällda säcktip-
pen. Skyddsgrinden spärrar automatiskt schaktet tills 
säcktippen lyfts.

Nedkaströr förberett för inkast-
lucka

Nedkastluckan är typgokänd av Sitac i 
brandteknisk klass E60 alt EI60

Nedkastlucka med utanpåliggande karm i bränn-
lackerad stålprofil. Inkl säcktipp, skyddsgrind, 
elslutbleck och signallampa.  
Tillbehör ASSA cylinderlås, skyltar ”Sopor” och 
”Tvätt”. Dagmått 500x700 mm.



Pendelstos 
 
När säckar med sopor eller tvätt kommer ner till uppsamlingsrummet är det viktigt att de hamnar rätt. 
Pendelstosen växlar automatiskt mellan 2-3 fast placerade kärl eller vagnar. Den styrs av fotocell  
som känner av om kärlet är fullt och stosen flyttas då över till ett tomt kärl.   
 
Används i trånga utrymmen där det inte finns möjlighet att montera  
kärl- eller vagnkaruseller. Stosen kan även styras från våningsplanet  
via manöverpanel till ett bestämt kärl.
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San Sac tipsar! 
Det är viktigt att man tidigt i byggprojektet dimensionerar utrymmet i uppsamlingsrummet.  
Annars riskerar man dyra och komplicerade speciallösningar pga av att standardlösningar 
inte fick plats.  

Kontakta San Sac för ytterligare rådgivning. 

Bandtransportör 
 
Bandtransportör är en bra 
lösning för smala utrymmen 
eller då takhöjden i uppsam-
lingsrummet inte är tillräcklig. 
Bandet börjar rulla så fort en 
nedkastlucka öppnas.  
Bandet kan vara försett med 
klaffar för utmatning till rätt 
kärl.
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För 4-hjuliga vagnar/kärl som fylls med säckar via nedkaströr.  
När vagnen är full indikerar en fotocell så att nästa vagn roterar  
fram för påfyllnad. När den nya vagnen är i rätt position öppnas 
nedkastsystemet igen. Karusellerna kan även förses med  
komprimator för sopor. 
 
När dörr till uppsamlingsrummet öppnas stoppas all automatik och luckorna låses. Om någon lucka är öppen 
vid detta tillfälle indikeras det på styrskåpets skärm. Efter avslutat byte av vagnar återställs systemet 
manuellt och dörren stängs och systemet driftsätts igen. Vid driftstörning t ex öppen lucka eller full vagn, 
indikeras det på styrskåpets skärm eller andra system. 
Vidarekoppling av larm är möjlig. Signal kan levereras ww 
till överordnade system, som Integra eller liknande.  
Kan även utbytas med eller skickas till centrala  
datorsystem och mobiltelefoner.

Kärl- och vagnkaruseller

Signaltorn utanför uppsamlings-
rummets dörr. 

Manöverenhet monterad på vägg. Principritning av uppsamlingsrum med kärlkarusell

Exempel på signalsystem



Kärlvändare 
Våra kärltömmare uppfyller de krav man ställer på 
god arbetsmiljö och rationell hantering.
Vi har tömmare för standardkärl i storlekarna  
140-660 liter och vi kan därutöver offerera töm-
mare för andra typer av vagnar, kärl, pallboxar mm. 
Tömmarna kan levereras för fast montage eller för-
sedda med hjul. 
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Rostfri stationär tvättutrustning för de flesta typer av kärl och vagnar. 
Levereras med ett högeffektivt 4-stegs tvättprogram som kan väljas efter 
aktuellt behov. Den automatiska tvättprocessen gör det möjligt att under 
processens gång kunna utföra andra arbetsuppgifter. 
Kärltvätten kan utrustas med: 
- Rostfritt spolningsmunstycke med 4 roterande dysor 
- Avlyftbart grovfilter 
- Separat spolpistol för utvändig rengöring 
- Högtryckspump 
- Flexibel manuell tidsinställning

Kärltvätt
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För att underlätta interna transporter på sjukhus och industrier finns draganordningar för våra 
4-hjuliga kärl i storlekarna 400 - 1700 liter. Enkel montering i kärlets hjulinfästningar ger en robust 
lösning. Om vagnarna ska tömmas med kärlvändare kan de förses med gaffeltunnlar.  
 
Våra förstärkta hjul med gummibana är vibrationsdämpande och skonsamma mot alla underlag. 
Det ger minimal ljudnivå och ökad smidighet när man transporter flera ihopkopplade vagnar.
De största vagnarna kan även levereras med förstärkt underrede, vilket möjliggör komprimering.

Kärl och vagnar

Rostfria gaffeltunnlar

Vagnar i storlekar upp till 1700 liter

Robust drag med ergonomisk hantering

San Sac tipsar! 
Våra förstärkta hjul med gummibana är vibrations-
dämpade och skonsamma mot alla underlag, vilket 
förenklar hanteringen och minskar ljudnivån. 



San Sac AB
Box 423

581 04 LINKÖPING
Telefon 013-13 04 20

www.sansac.se
info@sansac.se

Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se

Från norr till söder har vi fått det har stora förtroendet av förse många sjukhus med system för 
hantering av sopor och tvätt. San Sac har levererat kvalitativa lösningar sedan 1970-talet.  
Med gedigen erfarenhet av installationer i hela Sverige har vi blivit förstahandsvalet när sjukhus 
behöver en pålitlig samarbetspartner.  

Tillsammans med våra samarbetspartners sträver vi mot en konstant utveckling av våra system, 
vilket gjort oss marknadsledande. Med våra moderna system är det idag t ex möjligt att skicka  
larm till datorsystem eller direkt till mobiltelefoner. Inga projekt är för stora eller för små.
 
Kontakta oss för ytterligare rådgivning!

Referenser från några av alla våra projekt på sjukhus:  
• SUS i Malmö -  2001, 2003, 2015
• Ängelholms Sjukhus -  2016   
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg -  2005
• Universitetssjukhuset i Linköping - 2001, 2006, 2015, 2017
• Lasarettet i Motala -  2014
• Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm - 1997, 2000
• Västmanlands Sjukhus i Västerås - 1993, 2010, 2012
• Universitetssjukhuset i Umeå -  1996, 2004


