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SLAMTÖNINGSINSTRUKTION IISI S6 PRO MINIRENINGSVERK 
 
Man kan använda vatten normalt i fastigheten medan reningsverket töms på slam.  
Slamtömning skall utföras minst var tionde (10) månad. 

 
 

1. Stäng av reningsverkets ström från reningsverkets styrpanel. Se bilden nedan. 

2. Öppna den första (1) tankens lock (alltså slamavskiljaren som är närmast byggnaden) och töm den på 

slam. 

3. Öppna den andra (2) tankens lock. (tredelad process tank och Trickling filter bioreaktor) Inne i tanken 

finns en pump som hänger i mitten från vattenspridaren.  

4. Lyft skivan i kopplingen i botten, håll i slangen och lyft upp pumpen. Pumpen kan läggas ned på 

trickling filter-puckarna i reningsverket. 

5. Den andra tanken har tre kammare. Avlägsna slammet ur alla tre kammare.  

6. Skölj inte av de vita trickling filtren puckar som fungerar som bas för mikrobpopulationen. Trickling 

filtren finns i den andra tankens övre del. 

7. Placera tillbaka pumpen och vattenspridaren på sin plats. 

8. Slå inte på strömmen igen direkt efter tömning. 

9. Fyll på med vatten i reningsverket, förutom det avloppsvatten som fyllts på av vattenanvändning. Fyll 

på med vatten så länge tills vatten börjar rinna till utloppsröret. 

10. Tankarna kan fyllas med vatten som tömts ur reningsverket (rejektvann). 

11. Öppna tankarnas/brunnarnas lock, så att du kan inspektera vattnets avancemang i reningsverket.  

12. När vatten flödar från utloppsröret är reningsverket redo att sättas igång igen. 

13. Stäng och lås alla lock till tankarna. 

14. Starta upp reningsverket från reningsverkets styrpanel. Se instruktionen nedan. 
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I det fall att man efter tömning inte från slamtömningsbilen kan fylla tankarna med vatten 

(rejektvann), så försäkra dig om att fastighetsägaren är medveten om att det är på dennes ansvar att 

fylla på med vatten och att slå på strömmen när tankarna är fyllda i enlighet med instruktionerna.   
 

AV- OCH PÅSLAGNING AV STRÖM I RENINGSVERKET 
 

 

 

 

Hur slå av strömmen från reningsverket 
1. Öppna elcentralens lock 

2. Knäpp ner felströmsbytarens FI-brytare 

Nu har strömmen slagits av från reningsverket. 

 

Hur slå på strömmen till reningsverket 
1. Försäkra dig om att tankarna har fyllts med rent vatten utan några 

fasta partiklar efter tömning.  

2. Försäkra dig om att cirkulationspumpen är korrekt placerad minst 

20 cm under vattenytan.  

3. Försäkra dig om att tankarnas/brunnarnas lock är stängda och 

låsta. 

3. Lyft upp felströmsskyddets brytare FI. 

 

Nu är strömmen kopplad och reningsverket är igång. 

 

 

 


