
SEPTITANK

INSTALLATION
Börja med att välja plats för avloppstanksystemet. Som en allmän regel bör avloppstanken placeras 
så lågt i skrovet som möjligt med alla sammankopplade slangar eller rör lutande för att få så bra fall 
på flödet som möjligt och förhindra potentiell luktgenomträngning i slangar. Uppsamlingstanken bör 
inte utsättas för temperaturer över 45°C. Placera inte i närheten av värmekällor så som motorgrenrör, 
varmvattenberedare etc. Var noga med att uppskatta septiktankens vikt när den är fylld (avloppsvat-
ten väger ca 1,08 kg per liter). Se till att materialet du väljer för montering tillåter den totala vikten av 
en full tank. 

FÖRBEREDA MONTERINGSYTA
• Montera tanken på en yta som stödjer hela 
området av tanken.
• Montera inte tanken på t.ex. skruv- eller 
bulthuvuden, vilka kan punktera behållaren.
• Låt inte tanken blockera flödet av länsvatten.

UNDVIK LUKTGENOMTRÄNGNING
• Slangfel på grund av luktgenomträngning 
sker nästan alltid i slanglängder som 
behåller avlopp när systemet inte är i bruk.
• Eliminera alla onödiga körningar som behål-
ler vätskor.
• Förenkla slanguppbyggnaden genom att ta 
bort onödiga ventiler. 
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INSTALLERA SEPTITANK UNDER VATTENLINJEN
• DU MÅSTE få plats med en 38mm(1 1/2”) vakuumventil, artnr 4788-38.
• Finns möjligheten att avloppskröken kan befinna sig under tankens högsta punkt så skall 
en vakuumventil monteras i utloppsröret för att säkerställa att innehållet i tanken inte sugs ut 
genom skålen.
• Anordna utloppsslangen så att vakuumventilen är minst 20 cm(8”) ovanför tankens högsta 
punkt och passa in den ventilerade kröken på den högsta punkten.

KONTROLLPANELEN
Röd lampa = PÅ
Gul lampa = halv tank
Grön lampa = full tank

Koppla den svarta, gula och gröna kabeln till respektive färg på tankgivaren.
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VI REKOMMENDERAR
• Däcksförskruvning för toalett/waste med artnr 
4641-52. Den är ISO 8099:2000 certifierad för 
vakuumtömning.
• Vakuumventil med artnr 4788-38.

• Diffusionstät och luktfri toaslang med artnr 
4669-. Helinbäddad stålspiral och böjlig.
• Säkra varje slanganslutning med två slang-
klämmor för att förhindra läckage.


