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Egenkontroll
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten 
skyldiga att bedriva egenkontroll. Conclean AB bistår med egenkontrollprogram som är 
anpassatutifrånmiljöbalkenskrav.Egenkontrollprogrammetärävenanpassatförtillver-
karensspecifikationer.

Egenkontroll ska skeminstengångpermånadoch ska journalföras.Tillsynsmyndig
hetenkankommaattutförainspektionavdinavloppsanordningochdåkandokumen-
tationefterfrågas.Förattförenklaförserviceteknikerochtillsynsmyndighetenrekom-
menderar Concleanattalldokumentationomegenkontroll samlas i sammapärm för
enkelåtkomst.Lockenärbarnsäkradeochlossasmedhylsnyckel17mmvilkentillhan-
dahållsavfastighetsägaren.

 
För egenkontrollen är det två saker som ska utföras:
1.Sparaallakvittonpåinköptakemikalier,slamtömning,eventuellaslitagedelar, 
 protokollfrånConcleanochTillsynsmyndighetenochiövrigtdokumentation 
 avrelevans.

2.Utföraiakttagelsersomskajournalföras.
 

Kontrollpunkter: Intervall: Kommentar:

1 Kontrollera kemikaliemängd Månadsvis
Vidhalvtankärdetdagsattbeställa
kemikaliePax21.

2
Sparakvittonpåkemikalier 
ochservice

Journalförs
Förattkunnaredovisaattavloppet
skötspårättsätt.

3 Kontrollera larm Vidbehov
Kempump ger larm när kemikalie är  
slutellerompumpenintefungerar.

4
Harändringavpermanent
boendeförändrats

Kvartalsvis
Omantaletändratskandetpåverka
reningsprocessen.

Vid frågor kontakta Concleans servicetelefon: 019-500 03 05
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Installation
Enstyrenhet(20x30cm)monterastillexempelunderdiskbänkenelleritvättstugan.För
installationkrävsutrymmefören20litersdunkochdoseringsutrustningsamttillgång
tillvattenochavloppsanslutningsamtelektricitet(220V).

Installationutförsavinstallatör.Teknikenkanocksåanvändasförengruppavhussom
hargemensambiologiskbehandling, texenmarkbädd.Dåplacerasdoseringsutrust-
ningenoftastianslutningtillslamavskiljaren.

Beskrivningenhäravseriförstahandkemiskfällningmedflytandefällningsmedel.Ef-
tersomslammängdenökarmedkemfällningsåärenstörreslamavskiljaretraditionellt
attrekommendera,ca3,755m3förettnormalhushåll.Tillräckliguppehållstidislamav-
skiljaren ärviktig för attavskiljningen ska fungera.Därför räckerdet inte att tömma
slamavskiljarenofta(flerän2gångerperår)förattkompenseraförenmindrevolym.

Drift och skötsel
Om antalet boende i hushållet förändras eller om hushållets vanor ändras betydligt
kan doseringen av kemikalier behöva justeras, vilket utförs av installatör. Kemikalie
behållarenskabytasvidbehov,någragångerperår,vilketutförsavfastighetsägaren.
Efterföljandereningsstegbörinspekterasminstengångomåret.

Anläggningenförbrukarenlitenmängdel(<1kWh/år)Förbrukningenavfällningske-
mikalierärca10liter/perperson/år.Slamtömningsker12gångerperår,beroendepå
storlekpåslamavskiljareochbelastning.
 
Tänk på att: Kemikaliebehållaren måste hållas oåtkommligt för små barn om sådana
vistas i huset. Utan kemfällning sker ingen fosforrening. 

Miljö och kretslopp 
Teknikenärframföralltframtagenförattavskiljafosfor.Fällningskemikalienbidrardock
tillattavskiljningenavsyreförbrukandematerial(BOD)islamavskiljarenökar,iochmed
denökadeslammängden.Detkemfälldaslammetinnehållerframföralltmycketfosfor
somkanåterförastillåkermarkefterhygieniserandebehandling,texlagringellerbe-
handlingienkomposteringsellerrötningsanläggning.
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Montera kemdoseringsenheten
Kemdoseringsenhetenskavaraplaceraddärdetpasserarrikligtmedvatten. 
Vanligplaceringärtexkökellertvättstuga.

Innehåll:  
1stKemdoseringsenhetochettantaldelarförolikafunktioner.Förkemfällningtillenskilt
avloppkrävsendastslang,sänke,filterochupphängningsklackmedtillhörandeskruv.

 

Montera batteriet
Ettbatteriförattenhetenskaminnastidenävenvidströmavbrottellerandraavstäng-
ningarmedföljerochbörmonterasinnanströmkontaktensättsi.

A)“BasicTime”Kontrollsystem 

B)PEdistributionsslang(5m)X2 

C)Skruvoplugg(φ=6mm) 

D)Sugfilter(PVC) 

E)Vitonbackventil(3/8”GAS) 

F)Adapterförbackventil 

G)montagesadelför50mmrör

Bilden visar ett korrekt isatt batteri.

1.Förattmonterabatteriet;öppna
detvåsvartahörnskruvarnapåden
högrasidanmedenspårmejsel

2.Sättibatterietibatterihållaren
somstickerut.
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1. Träsänketpåslangenochmontera
 filteriändensomskanerikemdunken.

2. Monteraslangfrånkemdunkiden
 vänstraanslutningenpåslangpumpen.

3. Monteraslangfrånhögeranslutning
 ochansluttillavloppet.Vidbyte
 avbefintligslanganvändskydds
 handskar/skyddskläderföratt 
 undvikaattfåkemfällningsmedel 
 påhudenellerkläder.

2.

3.

1.
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Bild 3

Bild 2

Bild 1

Ställa in kemdoseringsenheten Basic Time efter behov
ConcleansBasicTimekemdoseringsenhetsäljsförprogrammeradföretthushållpåfem
personer.Denhartredoseringsprogramomdageninställda,kl:07.00,16.00&22.00.
Förattställainkemdoseringsenhetenefterbehovgårdetatttabortellerläggatilldo-
seringsprogram.

Knapparnapåenheterhardubblafunktioner,menförenkelhetensskullkommerdeatt
benämnassomUppåtochnedåtpilarna,ENTERochESCknappen.

Ställa in klockan
Alla program på kemdoseringsenheten är inställda för
att gå igångpåvissa klockslag, att ställa in klockan är
därförnödvändigt.
 
1. Setillattdetmedföljandebatterietharmonterats
innanklockanställsin.

2. TryckinknapparnaENTERochESCifemsekunder.

3. Detkommeruppenmenypådisplayen.Använd 
 pilarnaförattkommatillalternativAdvanced  
 (se bild 1),trycksedanENTER.

4. DisplayenvisarClock(sebild2),tryckENTER.

5. Dagsindikatornbörjarblinka,användpilknapparna 
 förattställainrättdag,trycksedanENTER.Tiden 
 börjarblinka,ställinrätttimmemedpilknapparna, 
 trycksedanENTER.Minuternablinkar,ställin 
 korrekttidmedpilknapparna,trycksedanENTER.

6. TryckpåESCtvågånger.Närenhetenfrågar 
 omduvillspara(sebild3),tryckENTER. 
 Duharnuställtinklockan.
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Bild 7

Bild 6

Bild 5

Bild 4

Minska eller höj doseringen i doseringsprogram
Attminskaellerhöjadoseringensomskeriettprogramkanvarabravidanvändandeav
kemdoseringsenhetenietthushållmedmindreellerfleränfempersoner,nedanföljer
enstegförstegguide.

1. TryckinknapparnaENTERochESC i   
 cirka5sekunder.

2. Detkommeruppenmenypådisplayen. 
 Användpilarnaförattkommatill 
 alternativWeekly Timer (se bild 4),  
 tryckENTER.

3. Väljdetförstasomvisasidispalyen 
 (sebild5)genomatttryckapåENTER.

4. AnvändpilarnaförattgånedtillProg01 
 (se bild 6), tryckENTER.Ställinmängden 
 beroendepåhurmångasomvistasi 
 huset,enligttabellennedan.TryckENTER   
 närrättnivåvisas. 

 

Antal personer  
ihuset

Mängd  
per program

Antal personer  
ihuset

Mängd  
per program

1 8Milliliter 5 40Milliliter
2 16Milliliter 10 80Milliliter
3 24 Milliliter 15 120Milliliter
4 32Milliliter

Tabell för dosering efter storlek på hushållet.

 

5. TryckpåESCochgåvidaretillProg2och 
 upprepasteg4,görsedansammasakför 
 Prog3.

6. NärduställtinallaprogramtryckpåESC   
 tvågånger.Närenhetenfrågaromduvill 
 spara(sebild7),tryckENTER.Duharnu 
 ändratförbrukningen.
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Kontakt
Växel: 0195000300 
info@conclean.se 
Service: 0195000305
service@conclean.se
www.conclean.se


