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Innan installationen påbörjas

Innan installationen påbörjas, tänk särskilt på hur avlopp och elkablar är 
förlagda inom fastigheten och i förhållande till lossningsplatsen. 

Under installationens gång, fotografera skarven mellan det nya och 
det gamla avloppsröret, inspektionsrör och inspektionsbrunnar, 
reningsverkets förankring samt lossningsplatsen, och ta översiktsbilder 
av igenfyllningen av gropen samt reningsverkets isoleringar. 

Förvara bilderna tillsammans med ägarens handbok.
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ALLMÄNT 

Denna installationsanvisning hjälper dig planera installationen av ditt ECOLATOR-reningsverk.
Läs igenom manualen noggrant innan du påbörjar installationen. Tänk på följande vid installationen.

Lyft- och hanteringsinstruktion för reningsverk Ecolator 5 

Se alltid till säkerheten i första hand och iaktta särskild försiktighet vid lyft av reningsverket.
Se till att ingen kan hamna under upplyft last under någon fas av lyftet.

Transport av reningsverket

Paketet får lyftas från tre olika riktningar med pallyftare eller truck. Endast från änden där pumpbrunnen är 
placerad når gafflarna inte in under lastpallen. Se upp så att du inte skadar de delar av reningsverket som 
når nedanför lastpallen.

Lyft av reningsverket

På reningsverket finns lyftlinor fastsatta vid leveransen. Med dessa lyfter man pumpdelen på ett säkert 
sätt, och därför ska linorna användas vid lyftet. Öppna reningsverkets emballageplast ovanför reaktorn 
så att du kan ta fram lyftlinorna. Använd inte kniv eller något annat vasst föremål för öppning av plasten, 
lyftlinorna kan skadas. Reningsverkets lyftlinor är placerade på reaktorns lock. Kontrollera att lyftlinorna 
sitter fast ordentligt före lyftet. Innan reningsverket lyfts ned i gropen, lösgör det på lastpallen förpackade 
materialet från pallen, men låt pallen vara fastsatt i reningsverket. Transportpallen ska lossas från 
reningsverket först strax innan reningsverket når gropens botten. 
 
Lyft- och hanteringsinstruktion för reningsverk Ecolator 10 OCH Ecolator MAX

Transport och lyft av reningsverket 

Med pallyftare får paketet endast lyftas från änden med reaktorlocket. Med en truck med långa gafflar får 
paketet lyftas från alla riktningar. Paketet får lyftas med linor som spänns upp runt produkten. Fäst inte 
linorna i lastpallens brädor. Kontrollera att lyftlinorna sitter fast ordentligt före lyftet.

Lyft av reningsverket ned i monteringsgropen 

Transportpallen tas bort innan reningsverket lyfts ned i monteringsgropen. Öppna reningsverkets
emballageplast något ovanför reaktorns lock. Använd inte kniv eller något annat vasst föremål som kan 
skada lyftlinorna. Reningsverkets lyftlinor är placerade på reaktorns lock.

Reningsverket ska alltid 
installeras 300-900 mm högre 
än den omgivande markytan.  
Se sidorna 17-26.

ALLMÄNT



5

ALLMÄNT

Reningsverket ska alltid 
installeras 300-900 mm högre 
än den omgivande markytan.  
Se sidorna 17-26.

Reningsverket ska fyllas med 
vatten innan schaktet fylls. 
Se sidan 8 och 11.

Isoleringen ska installeras 
enligt anvisningarna.  
Se sidan 9 och 12.

Reningsverkets schakt ska alltid grävas 
enligt anvisningarna. Se sidan 6 och 7.



6

Reningsverket ska alltid förankras 
enligt anvisningarna. Se sidan 9.

Påfyllnadsröret ska alltid tömmas i 
pumpbrunnen. Se sidan 12.

Kemikaliebehållaren ska fyllas 
enligt anvisningarna. Se sidan 14.

Innan reningsverket tas i bruk ska 
dess klocka ställas in på rätt tid. 
Se sidan 15.

Pumpbrunnens 
maximala djup är 
2,3 m.

Pumpbrunnens inloppsrör 
ska skäras i 45° vinkel  
innan den installeras.  
Se sidan 10.

All elektrisk utrustning ska 
kontrolleras innan reningsverket 
tas i bruk. Se sidan 14 och 15.

ALLMÄNT

Den vågräta upp- 
dämningsventilen 
ska alltid  
installeras i  
bräddavloppet.  
Se sidan 11.
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SCHAKT OCH GRUNDARBETEN

1. FRAMGRÄVNING AV AVLOPP

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för reningsverket och dess schakt på 
installationsplatsen. Välj en installationsplats där inga rör eller kablar går till schaktområdet.

Gräv fram det gamla avloppsröret. Se upp för eventuella dränerings- eller ytvattenrör och 
elkablar vid schaktningen.

Regn-, dag- och dräneringsvatten får aldrig ledas till reningsverket eller utloppsröret.

Bygg en installationskulle för reningsverket. Schaktets botten är 
780 mm lägre vid pumpbrunnen (        ) än vid inloppsrörets 
undersida. (        ).

B

A

C

1200

1200

Poisto

300 mm

1300 mm

780 mm

A
B

Bild 2:

Bild 1: Schaktets mått

3. SCHAKTETS HÖJD

Dimensionera schaktets djup 
för varje enskild produkt. Se 
genomskärningsbilderna på sidan 20–26. 
Vid pumpbrunnen är schaktets botten 780 
mm nedåt från inloppsrörets undersida. 

Vid normal dimensionering av ett 
reningsverk är inloppsrörets maximala 
djup 1 300 mm från markytan. (Ingen 
installationskulle.)

Om det inkommande avloppsröret 
befinner sig djupare än 1 300 mm från 
markytan, monterar man ett förhöjnings- 
paket för stigarröret. Se sidan 10.

Ju blötare jorden är, desto bredare ska 
schaktets överdel vara.

S
chaktets bredd på överkanten beror på 

jordens bärighet

2. SCHAKTETS BREDD

Tillräckligt med utrymme ska reserveras för installationen av reningsverket. Schaktets storlek 
beror på jordens bärighet.

Inlopp 600 mm

500 mm

3600 mm

500 mm

Brädd

600 mm Utlopp
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schakt och grundarbeten

4. GRUNDARBETEN 

Bygg en grund för reningsverket enligt den befintliga grundjorden. Jämna ut och komprimera 
installationsgrus/bergskross på schaktets botten enligt anvisningarna nedan. Kontrollera att 
schaktets botten under behållarna är vågrät.

INSTALLATIONSLAGER 0 - 300 mm
Naturgrus eller bergskross ø 0-16 mm 
komprimerat för att  
undvika att jorden sjunker  
i efterhand.

INSTALLATIONSLAGER 100 - 300 mm
Filtertyg på grundjorden och naturgrus  
eller bergskross ø 0-16 mm 
komprimerat för att undvika att  
jorden sjunker i efterhand.

INSTALLATIONSLAGER 300-600 mm
Filtertyg på grundjorden, bergskross 
ø 0 – 32 mm komprimerat för att undvika 
att jorden sjunker i efterhand och filtertyg 
på krosslagret. 

BÄRANDE BERG,
SAND ELLER MORÄN

DÅLIGT BÄRANDE LERA
ELLER LERIG SILT

INTE BÄRANDE BLÖT
GRUNDJORD

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Filtertyg

Grundjord

Grundjord

Grundjord

Grundjord

Grundjord

Grundjord

Filtertyg

Dräneringsrör

Dräneringsrör

Kom ihåg  
dräneringsdiket.

Kom ihåg  
dräneringsdiket.
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7. INSTALLATION AV PUMPBRUNN OCH REAKTOR

Installera pumpbrunnen så att inloppsstosen pekar mot inloppsröret. Lyft upp elcentralen. Fyll 
schaktet med installationskross (ca 0,5 m) upp till inloppsrörets undersida. Anslut inloppsröret till 
pumpbrunnen.

Tillsätt vatten i reaktorn och pumpbrunnen medan schaktet fylls. På så sätt står pumpbrunnen och 
reaktorn stadigt under hela installationen.

INSTALLATION AV RENINGSVERK

5. BORTTAGNING AV RENINGSVERKETS 
TRANSPORTFÖRPACKNING

Ta inte bort transportförpackningen helt innan du lyfter 
reningsverket. Lossa bara fästbanden av plast som håller fast 
reningsverket på lastpallen. Plocka fram förankringstillbehören 
(armeringsjärn och betongplattor) samt gummitätningarna. 
Reningsverk av dragspelsmodell behöver inga separata 
förankringstillbehör. Reningsverkets konstruktion räcker 
för att förankra det. Kontrollera att reningsverket inte har 
några transportskador innan du lyfter det. Läs den separata 
lyftanvisningen på etiketten på reningsverkets sida.

6. LYFTNING OCH FÖRANKRING

Skjut förankringsjärnen genom hålen i reaktorns 
underdel. (Reningsverk av dragspelsmodell har inga 
förankringstillbehör).

Lyft reningsverket på utjämningslagret enligt de separata 
lyftanvisningarna.

Gå aldrig under lasten eller så att du hamnar mellan 
lasten och ett hinder!

När reningsverket har lyfts ner i schaktet, ta bort resten av 
förpackningsmaterialet och placera reaktorn rakt. Placera 
därefter betongplattorna på armeringsjärnen. (Reningsverken 
av dragspelsmodell har inga förankringstillbehör.)

B

A

C

1200

1200

Poisto

InloppskopplingInloppsrör

Bild 7: Förankring.

Bild 6: Lossa bara fästbanden av plast som 
håller fast reningsverket på lastpallen.

Bild 8: Koppla inloppsröret till pumpbrunnen. Bild 9: Förifyllt schakt.

Betong
platta

Armerings
järn

Konstruktionen förankrar reningsverket.

Kom ihåg att fylla på med vatten  
innan schaktet fylls i.

Kom ihåg att förankra.

Ta endast bort plastbanden.



10

8. INSTALLATION AV RÖR

Skär avloppsröret av plast i 45° vinkel och anslut det
till pumpbrunnen med den längre sidan uppåt (Se
bild 10.) Minimiavståndet mellan rörets överkant
och stänkläppen är 5 cm. Om fastighetens avlopp
består av gjutjärns- eller betongrör, ska en övergång
till ett ø 110 mm plaströr göras med en lämplig
skarvkoppling. Ett inspektionsrör ska alltid monteras
i skarvens omedelbara närhet.

Montera alltid ett inspektionsrör i avloppsröret
mellan pumpbrunnen och byggnaden. Det första
inspektionsröret monteras maximalt 10 meter från
byggnaden. I långsträckta avloppsinstallationer
monteras alltid inspektionsrör med 30 meters
mellanrum.

Om det finns mer än ett avlopp från byggnaden
eller byggnaderna ska en skarvbrunn alltid användas
för att förena rören före pumpbrunnen. Endast ett
inloppsrör ansluts till pumpbrunnen.

Installation av avloppsrör

Måtten som används vid installationen är:
A ≈  800 mm
B ≈  900 mm
C ≈  180 mm installationssand eller stenfri 

grundjord
D ≈  150 mm påfyllnadssand
E ≈  50mm tjälisolering
F ≈  440 mm påfyllnadsjord

Installation av avloppsrör under väg
Måtten som används vid installationen är:
A ≈  800 mm
B ≈  900 mm
C ≈  180 mm komprimerad installationssand eller stenfri 

grundjord
D ≈  800 mm påfyllnadssand
E ≈  åtminstone 100 mm tjälisolering ovanför röret, 

vid behov och när förhållandena kräver också 
på rörets sidor

F ≈  100 mm påfyllnadssand
G ≈  400 mm kross (ø 32mm - 64mm)

INSTALLATION AV RENINGSVERK

Tulo

A

B

C
D
E

F

A

B

C
D
E
F
G

Bild 11

Bild 10

Min. 5 cm

Bild 12

Bild 13

Betong-/Gjutjärnsrör

Inspektionsrör

Kom ihåg inspektionsröret.

Skär rörets ände i 45° vinkel.
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11. Montering av  
bräddavloppsrör och ventil för 
horisontell uppdämning

Bräddavloppsröret monteras i pumpbrunnens 
stigarrör. Bräddavloppsrörets monteringshöjd 
bestäms av avloppets lägsta punkt (golvbrunn). 
Bräddavloppsrörets undersida ska placeras 
minst 200 mm lägre än avloppets lägsta punkt. 
Borra ett ø 140 mm hål för bräddavloppsröret i 
pumpbrunnens stigarrör. Anslut bräddavlopps-
röret till pumpbrunnen med gummitätningen som 
medföljer reningsverket. Bräddavloppsröret ska 
anslutas till utloppsröret så att det faller 10 cm 
per meter. En ventil för horisontell uppdämning 
ska alltid monteras i bräddavloppsröret. 
Om tömningen görs som trycktömning, ska 
bräddavloppsröret inte monteras.

10. 10. Montering av S-kröken               

Montera den separat levererade S-kröken 
inuti reaktorn på änden av det 40 mm tjocka 
tryckröret som kommer från pumpbrunnen, i 
ett läge enligt bilden.

INSTALLATION AV RENINGSVERK

Tulo

Poisto

Ylivuoto

13
30

78
0

1200
1200

51
5

B

D

A

30
0

13
00

C

E

Bild 14: Höjdjustering av stigarröret Bild 16: Bräddavloppsrör och ventil  
för horisontell uppdämning
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0 

m
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Förkorta pumpröret 
övertill

Förkorta  
stigarröret  

nertill

9. HÖJDJUSTERING AV 
PUMPBRUNNENS STIGARRÖR

Om inloppsröret är lägre än  
1 300 mm från markytan ska 
ett förhöjningspaket placeras i 
pumpbrunnen. Förhöjningspaketet  
ska alltid beställas separat  
(maxdjup 2 300 mm). 

Om stigarröret måste kortas av ska det 
alltid göras nertill. Förkorta pumpröret 
övertill enligt bilden intill.

Bild 15: S-kröken

Reaktor

Utloppsrör

Kom ihåg den vågräta 
uppdämningsventilen

Stigarröret kan kortas av om det 
inkommande avloppet befinner 
sig djupare än 1 300 mm. Se 
sidan 17 i installationsguiden.
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13. INSTALLATION AV JORDKABEL

Elkabeln installeras från reningsverkets styrcentral till 
strömpunkten. Använd MCMK 2 x 1,5 mm2 + 1,5 S 
(ECOLATOR 5 och 10) eller MCMK 4 x 2,5 mm2 + 2,5 
S (ECOLATOR MAX) som elkabel. El får endast kopplas 
in av en auktoriserad elektriker. I åskkänsliga områden 
ska ett överspänningsskydd användas. Kontrollera 
att fastighetens gruppcentral är försedd med 
överspänningsskydd. Installera ett sådant vid behov.

Montera en skyddsränna med skruvfastsättning för 
kablarna vid foten av styrenhetens stålrör. Skydds-
rännan skyddar kablarna som går till styrenheten  
och utgör samtidigt ett stöd för styrenhetens ben.

INSTALLATION AV RENINGSVERK

Bild 17: Utloppsrörets utloppskoppling

Bild 18: Jordkabel och skyddsränna

Bild 19: Återfyllnad av schakt Bild 20: Påfyllnadsröret faller mot pumpbrunnen.

14. ÅTERFYLLNAD AV SCHAKT

Fyll i schaktet ett lager åt gången och packa jorden. Se till att påfyllnadsröret mellan 
pumpbrunnen och reaktorn faller jämnt från reaktorn mot pumpbrunnen.

12. INSTALLATION AV UTLOPPSRÖR

Utloppsröret (110 mm) ansluts till stosen i reaktorns 
sida och installeras som ett vanligt lutningsrör. 

Om utloppsplatsen ligger högre än reaktorns 
utloppshöjd kan tömning göras med tryck med t.ex. 
ett 40 mm blårandsrör (ingår inte i leveransen).  
Se anvisningar för trycktömning på sidan 15.

Reaktor

Utloppsrör

Skyddsjärn

Kom ihåg att fylla på med vatten  
innan schaktet fylls i.

Försäkra dig om 
att röret faller mot 

pumpbrunnen.

Påfyllnadsröret ska alltid tömmas i pumpbrunnen.

Lämna utrymme för marken att tryckas ner!
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Lämna utrymme för marken att tryckas ner!

INSTALLATION AV RENINGSVERK

Bild 21: Byggande av jordkulle

Bild 22: Reningsverkets isoleringsområde från ovan

300 mm

15. ISOLERING OCH FÄRDIGSTÄLLANDE AV SCHAKTGROP

Bygg en jordkulle runt reningsverket för att leda bort dräneringsvattnet.

Isolera reningsverket enligt bild 21 och 22 med 100 mm tjälisolering. Överlappa 
isoleringsskivornas fogar.

Kom ihåg att bygga en 
jordkulle

4900mm

1000 m
m

1200 mm

1200 m
m

1200 m
m

1200 mm

3900 m
m

1000 m
mUtlopp

Brädd

Inlopp
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17. INKOPPLING AV TILLFÄLLIG STRÖM

När reningsverket har installerats ska ström  
tillfälligt kopplas in med en förlängningssladd till  
det tillfälliga eluttaget i reningsverkets elcentral. 

Tillfälligt eluttag

18. KONTROLL AV SÄKRINGAR

Kontrollera att säkringarna är uppe. Sätt 
huvudbrytaren i ON-läge.

A= Navigeringsknapp

B = Säkringar och huvudbrytare

C = Anvisningar för manuell styrning

D = Anvisningar för inställning av klockan

E = Anvisningar för testning av reningsverket

Bild 24

Bild 25: Eltavla

D

A

C

B

E

16. TILLSÄTTANDE AV KEMIKALIE

Kemikalien tillsätts för första gången när 
reningsverket har använts i 2 – 4 veckor. Den  
första kemikaliedosen ska spädas ut med vatten  
(10 liter kemikalie och 10 liter vatten). Följande 
doser tillsätts outspädda. 

Vid hantering av sedimenteringskemikalier ska  
skyddshandskar, skyddsglasögon och andra 
skyddskläder användas.

Tillsättning av kemikalie

Reningsverkets servicelucka Bild 23

IBRUKTAGANDE AV RENINGSVERK
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22. TESTNING AV LUFTNING

Luftningen startar när man trycker eltavlans navigeringsknapp uppåt (Se bild 25, punkt C) 
Vattnet i reaktorn bubblar då kraftigt. Kontrollera bubblandet i reaktorns servicelucka.  
Se bild 25.

23. stängning av pumpbrunnens och reaktorns lock.

Stäng locken på reningsverket. 

Se till att fästsprintarna sitter på plats!

IBRUKTAGANDE AV RENINGSVERKET

21. testning av utloppspump

Testa pumpens funktion enligt anvisningarna på eltavlans front.  
Se bild 25, punkt E.

20. TESTNING AV PUMPBRUNNENS PUMP OCH KEMIKALIEPUMP

Testa pumparnas funktion enligt anvisningarna på eltavlans front.   
Se bild 25, punkt E.

Pumpbrunnens pump och kemikaliepumpen ska vara igång samtidigt! 

19. INSTÄLLNING AV RENINGSVERKETS KLOCKA

Följ instruktionerna på styrcentralens frontplatta. Se bild 25, punkt D.  
Använd navigeringsknapparna på styrcentralens panel.

Inställning/ändring av tid

1. Tryck på OK     Teckenfönstret visar PASSWORD
2. Tryck på pil UPP en gång   Teckenfönstret visar SET CLOCK
3. Tryck på OK en gång   Texten SET CLOCK i teckenfönstret blinkar
4. Tryck på OK     Teckenfönstret visar aktuell tid
5. Tryck på OK     Nu kan du ändra siffrorna en åt gången med UPP- och 
           NER-pilen.  

             Flytta framåt till nästa siffra med pil HÖGER eller  
            bakåt med pil VÄNSTER

6. När tiden är ändrad, tryck på OK
7. Tryck slutligen 4 gånger på ESC-knappen. Då återgår du till ursprungsläget.
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TRYCKTÖMNING AV RENINGSVERKET

24. TRYCKTÖMNING

Om utloppsplatsen ligger högre än reaktorns utloppshöjd kan tömning göras med tryck 
med t.ex. ett 40 mm blårandsrör (ingår inte i leveransen). Kontrollera högsta höjdskillnad för 
trycktömning i tabellen nedan.
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Bild 26: Trycktömning i stigande terräng

Tabell 1: Utloppspumpens stigningshöjder

Isolering runt röret
Utlopp
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25. Ecolator 5, INSTALLATIONSBILD 1

Installation 1 används när inloppsrörets djup är 1300 mm. 

Djup till inloppsrörets undersida, 1300 mm

Djup till pumpbrunnens botten, A 780 mm 2080 mm

Djup till reaktorns botten, 1565 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 300 mm

Höjden på ECOLATOR 5:s 
installationskulle är minst 300 mm.

Ecolator 5, INSTALLATIONSBILD 1

a

b

d

c

e
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26. Ecolator 5, INSTALLATIONSBILD 2

Installation 2 används när inloppsrörets djup är mindre än 1 300 mm. Det inkommande 
avloppet sänks till 1 300 mm:s djup innan avloppet ansluts till pumpbrunnen, alternativt 
monteras pumpbrunnen i höjd med det inkommande avloppet. I ett sådant fall kortar man av 
pumpbrunnens stigarrör.

Se instruktion för kortning av röret på sidan 10.

Djup till inloppsrörets undersida, t.ex. 600 mm

Djup till pumpbrunnens botten, (A(1 480 mm( 2 080 mm

Djup till reaktorns botten, 1 565 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 300 mm

Höjden på ECOLATOR 5:s 
installationskulle är minst 300 mm.

Pumpbrunnen kan även monteras i 
höjd med det inkommande avloppet. 
I ett sådant fall kortar man av 
pumpbrunnens stigarrör. Se sidan 10. 

Ecolator 5, INSTALLATIONSBILD 2
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27. Ecolator 5, INSTALLATIONSBILD 3

Installation 3 används när inloppsrörets djup är mer än 1 300 mm. Vid installation 3 ska ett 
förhöjningspaket användas till pumpbrunnens stigarrör. Förhöjningspaketet sågas nertill till rätt 
höjd. Högsta installationsdjup vid användning av förhöjningspaket är 2300 mm.

Djup till inloppsrörets undersida från installationskullen,  

högst 2 300 mm

Djup till pumpbrunnens botten, högst (A(780 mm( 2 780 mm

Djup till reaktorns botten, 1 565 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 300 mm

Höjden på ECOLATOR 5:s 
installationskulle är minst 300 mm.

Ecolator 5, INSTALLATIONSBILD 3
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28. Ecolator 5 -PLANSNITTSBILD

Tillräckligt med utrymme ska reserveras för installationen av reningsverket. Schaktets 
storlek beror på jordens bärighet. Schaktets botten är alltid lika stor och plant utjämnad.

 
 Mått på schaktets utjämningslager: 

A = 500 mm, erfordrat arbetsutrymme runt reningsverket 

B = 2500 mm, bredd på hela utjämningslagret

C = 3600 mm, längd på hela utjämningslagret

D = schaktets bredd på överkanten beror på jordens bärighet (se sidan 7)

E = 800 mm, rörens utjämningslager (se bild 12 och 13 på sidan 9)

Ju blötare jorden är, desto bredare
ska schaktets överdel vara.

D
Ecolator 5, PLANSNITT
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29. Ecolator 10, INSTALLATIONSBILD 1

Installation 1 används när inloppsrörets djup är 1 000 mm.

Djup till inloppsrörets undersida, 1 000 mm

Djup till pumpbrunnens botten, (A(780 mm( 1 780 mm

Djup till reaktorns botten, 2 320 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 600 mm

LUFTRÖR

Höjden på installationskullen för 
ECOLATOR 10 är 600 mm.

Montera luftröret F mellan förbrunnarna:

2 st. anslutningstätningar för 110 mm:s avloppsrör medföljer 
i leveransen. Borra hål med diametern 140 mm i båda pump-
brunnarnas stigarrör, på samma höjd i båda rören. Hålen ska vara 
placerade ovanför bräddavloppsröret. Montera tätningarna i hålen 
och anslut ett 110 mm:s avloppsrör mellan hålen.

Ecolator 10, INSTALLATIONSBILD 1
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30. Ecolator 10, INSTALLATIONSBILD 2

Installation 2 används när inloppsrörets djup är mindre än 1 000 mm. Inloppsröret läggs på  
1 000 mm djup innan den ansluts till pumpbrunnen.

Djup till inloppsrörets undersida, t.ex. 300 mm

Djup till pumpbrunnens botten, (A(1 480 mm( 1 780 mm

Djup till reaktorns botten, 2 320 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 600 mm

LUFTRÖR

Ecolator 10, INSTALLATIONSBILD 2

a

b

d

c

e

f

Höjden på ECOLATOR 10:s 
installationskulle är 600 mm.

f

Brädd

Utlopp

Montera luftröret F mellan förbrunnarna:

2 st. anslutningstätningar för 110 mm:s avloppsrör medföljer 
i leveransen. Borra hål med diametern 140 mm i båda pump-
brunnarnas stigarrör, på samma höjd i båda rören. Hålen ska 
vara placerade ovanför bräddavloppsröret. Montera tätningarna i 
hålen och anslut ett 110 mm:s avloppsrör mellan hålen.

Inlopp



23

Ylivuoto
Poisto

M
A

K
S

IM
I S

Y
V

Y
Y

S
 2

30
0 

m
m

Tulo

60
0

Vanha kaivo
Kaivon ylin rengas
nostetaan pois. 

Ei rikota kaivon sisään.

Täyttömaan tiivistys esim. 
vesiletkulla

Piikkaamalla reiät kaivon 
pohjaan, jotta vesi ei 

jää kaivoon

D

C

B

A

E 1200 1200

31. Ecolator 10, INSTALLATIONSBILD 3

Installation 3 används när inloppsrörets djup är mer än 1 000 mm. Vid installation 3 ska ett 
förhöjningspaket användas till pumpbrunnens stigarrör. Förhöjningspaketet sågas nertill till rätt 
höjd. Högsta installationsdjup vid användning av förhöjningspaket är 2 300 mm.

Djup till inloppsrörets undersida från installationskullen,  

högst 2 300 mm

Djup till pumpbrunnens botten, högst (A(780 mm( 2 480 mm

Djup till reaktorns botten, 2 320 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 900 mm

LUFTRÖR

Ecolator 10, INSTALLATIONSBILD 3

a

b

d

c

e

f

Höjden på ECOLATOR 10:s 
installationskulle är 600 mm.

Montera luftröret F mellan förbrunnarna:

2 st. anslutningstätningar för 110 mm:s avloppsrör medföljer 
i leveransen. Borra hål med diametern 140 mm i båda pump-
brunnarnas stigarrör, på samma höjd i båda rören. Hålen ska 
vara placerade ovanför bräddavloppsröret. Montera tätningarna i 
hålen och anslut ett 110 mm:s avloppsrör mellan hålen.

f

Tehtävä reiät kaivon

I botten av 
brunnen spikas 

hål, så att 
vattnet ej står i 
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brunnen.
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32. Ecolator 10 -PLANSNITTSBILD

Tillräckligt med utrymme ska reserveras för installation av reningsverket. Schaktets storlek 
beror på jordens bärighet. Schaktets botten är alltid lika stor och plant utjämnad.

  
 Mått på schaktets utjämningslager:

 
A = 500 mm, erfordrat arbetsutrymme runt reningsverket 

B = 2500 mm, bredd på hela utjämningslagret

C = 4600 mm, längd på hela utjämningslagret

D = schaktets bredd på överkanten beror på jordens bärighet (se sidan 7)

E = 800 mm, rörens utjämningslager (se bild 12 och 13 på sidan 9)

Ju blötare jorden är, desto bredare
ska schaktets överdel vara.

D
Ecolator 10, PLANSNITT
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33. Ecolator MAX, INSTALLATIONSBILD 1

Installation 1 används när inloppsrörets djup är 700 mm.

Djup till inloppsrörets undersida, 700 mm

Djup till pumpbrunnens botten, (A(780 mm( 1 480 mm

Djup till reaktorns botten, 3 217 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 900 mm

LUFTRÖR

Ecolator MAX, INSTALLATIONSBILD 1

a

b

d

c

e

f

Höjden på MAX:s 
installationskulle är 900 mm.

Montera luftröret F mellan förbrunnarna:

2 st. anslutningstätningar för 110 mm:s avloppsrör medföljer 
i leveransen. Borra hål med diametern 140 mm i båda pump-
brunnarnas stigarrör, på samma höjd i båda rören. Hålen ska 
vara placerade ovanför bräddavloppsröret. Montera tätningarna i 
hålen och anslut ett 110 mm:s avloppsrör mellan hålen.

f
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34. Ecolator MAX, INSTALLATIONSBILD 2

Installation 2 används när inloppsrörets djup är mindre än 700 mm. Inloppsröret läggs på  
700 mm djup innan den ansluts till pumpbrunnen.

Djup till inloppsrörets undersida, t.ex. 300 mm

Djup till pumpbrunnens botten, (A(1180 mm( 1 480 mm

Djup till reaktorns botten, 3 217 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 900 mm

LUFTRÖR

Ecolator MAX, INSTALLATIONSBILD 2

a

b

d

c

e

f

Höjden på MAX:s 
installationskulle är 900 mm.

Montera luftröret F mellan förbrunnarna:

2 st. anslutningstätningar för 110 mm:s avloppsrör medföljer 
i leveransen. Borra hål med diametern 140 mm i båda pump-
brunnarnas stigarrör, på samma höjd i båda rören. Hålen ska vara 
placerade ovanför bräddavloppsröret. Montera tätningarna i hålen 
och anslut ett 110 mm:s avloppsrör mellan hålen.

f
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35. Ecolator MAX, INSTALLATIONSBILD 3

Installation 3 används när inloppsrörets djup är mer än 700 mm. Vid installation 3 ska ett 
förhöjningspaket användas till pumpbrunnens stigarrör. Förhöjningspaketet sågas nertill till rätt 
höjd. Högsta installationsdjup vid användning av förhöjningspaket är 2 300 mm.

Djup till inloppsrörets undersida från installationskullen,  

högst 2 300 mm

Djup till pumpbrunnens botten, högst (A(780 mm( 2 180 mm

Djup till reaktorns botten, 3 217 mm

Vågrät uppdämningsventil

Höjd på installationskulle, 900 mm

LUFTRÖR

Ecolator MAX, INSTALLATIONSBILD 3

a

b

d
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f

Höjden på MAX:s 
installationskulle är 900 mm.

Montera luftröret F mellan förbrunnarna:

2 st. anslutningstätningar för 110 mm:s avloppsrör medföljer 
i leveransen. Borra hål med diametern 140 mm i båda pump-
brunnarnas stigarrör, på samma höjd i båda rören. Hålen ska 
vara placerade ovanför bräddavloppsröret. Montera tätningarna i 
hålen och anslut ett 110 mm:s avloppsrör mellan hålen.

f

Tehtävä reiät kaivon

I botten av 
brunnen spikas 

hål, så att 
vattnet ej står i 
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Gammal brunn

Den översta 
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ej söndras inuti 
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Tätning av 
fyllnadsjord 
t.ex. med en 
vattenslang.
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36. Ecolator MAX -plansnittsbild

Tillräckligt med utrymme ska reserveras för installation av reningsverket. Schaktets storlek 
beror på jordens bärighet. Schaktets botten är alltid lika stor och plant utjämnad.

 
 Mått på schaktets utjämningslager:

 
A = 500 mm, erfordrat arbetsutrymme runt reningsverket

B = 2500 mm, bredd på hela utjämningslagret

C = 4600 mm, längd på hela utjämningslagret

D = schaktets bredd på överkanten beror på jordens bärighet (se sidan 7)

E = 600 mm, rörens utjämningslager (se bild 12 och 13 på sidan 9)

Ju blötare jorden är, desto bredare
ska schaktets överdel vara.

D
Ecolator MAX, plansnitt
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ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

Datum Åtgärder och iakttagelser Utfört av
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ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

Datum Åtgärder och iakttagelser Utfört av
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att tänka på vid installation

Datum Åtgärder och iakttagelser Utfört av
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