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Carat S Garden comfort - paketet innehåller

TEKNIKPAKET

1 st Garden Comfort 
teknikpaket 

Artikelnr. 342011

TANK

1 st Carat S tank  
3750 l, 4800 l  
eller 6500 l.  

Artikelnr. 372025, 
372026 eller 372027.

För större tankar vänligen 
kontakta Conclean AB  

tel. 090-500 03 00

Lock

1 st Teleskopbetäckning 
mini 

Artikelnr. 371010

FILTERPAKET

1 st Carat S Garden 
Comfort filterpaket.
Artikelnr. 342041

INSTALLATIONSVILLKOR
Vid försummelse upphör garantier att gälla. I förpackningarna medföljer eventuella separata anvisningar för tillbehör 
som köpts från GRAF.  Kontakta Conclean omedelbart om det saknas några anvisningar. 

Installationsanvisningar ska alltid följas. Kontrollera alltid att det inte finns skador på tanken innan den sänks ner i 
schakten. Drift- och underhållsanvisningar ingår inte i denna manual, de återfinns i separat bruksanvisning.
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INSTALLATION AV Carat S tank 

1. TEKNISK DATA

Produktfakta 3750 L 4800 L 6500 L

Art. nr 372025 372026 272027

Vikt 150 kg 185 kg 220 kg

Vikt (med mini tank dome) 146 kg 181 kg 220 kg

Längd (L) 2280 mm 2280 mm 2390 mm

Bredd (B) 1755 mm 1985 mm 2190 mm

Höjd (H) 1590 mm 1820 mm 2100 mm

Htot* 2200 mm 2430 mm 2710 mm

Htot*  (med mini tank dome) 1870 mm  14/50 2100 mm 2380 mm

* total height
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Tjocklek på marköverbyggnad  
med teleskopbetäckning i grönytor.

Tjocklek på marköverbyggnad med teleskop-
betäckning av gjutjärn (tillval) i trafikerade ytor  
(max 3,5 ton).

Tjocklek på marköverbyggnad vid installation i 
grundvatten. Skrafferat område visar till vilket 
djup som tanken är självförankrande. Vid högre 
grundvattennivå krävs ytterligare förankring.

 
 

max. 1800 

>800 <1800 

Teleskopsbetäckning Mini

Max tjocklek på marköverbyggnad med förhöjning 
(tillval) och teleskopbetäckning. 

 
 

max. 1800 

>800 <1800 

2. Installationsvillkor

Teleskopbetäckning Maxi (tillval) 
+ 

Teleskopbetäckning gjutjärn (tillval)

 
 

max. 1800 

>800 <1800 

 
 

max. 1800 

>800 <1800 
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3. Carat S tank
① Lock

② Teleskoprör (kan lutas upp till 5 grader)

③ Tätningsring teleskoprör

④ Tankkupol (kan roteras 360 grader)

⑤ Tätningsring tankkupol

⑥ Övre halvan / Carat S tank

⑦ Stift/plugg för montering

⑧ Tätningsprofil tank

⑨ Clips

⑩ Undre halvan / Carat S tank

Carat S tank levereras färdigmonterad.

① Befintlig mark

②  Teleskopbetäckning

③ Singelbädd (rundkornig fraktion max 8–16 mm)

④ Kringfyllning (rundkornig singel, fraktion max 8-16)

⑤ Ytskikt (grönyta eller hårdgjord yta)

⑥ Carat S tank 

⑦ Tryckavlastning med betongring kring    
 teleskopbetäckning av gjutjärn (tillval) 
 (i ytor med fordonstrafik max 3,5 ton)

4. Installation och montering 
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4.1 Schaktarbeten
För att säkerställa att tillräckligt arbetsutrymme finns kring tanken måste schakten vara minst 500 mm större en 
tankens yttermått. Mot fasta konstruktioner ska arbetsytan vara minst 1000 mm mellan tank och konstruktion.

OBS! Vid djupa schakter i mark med lös jord, lera eller dylikt ska schaktväggarna har sådan släntlutning alternativt 
spont att rasrisk ej föreligger. Arbetsytan kring schakten ska vara plan och fast så att inte eventuella arbetsmaskiner 
inte riskerar att rasa ned i schakten.

Schaktens djup får inte överstiga maxhöjden mellan tankens botten och maxhöjd på teleskopbetäckningens 
överkant. För att säkerställa att tjäle inte når ned i tanken bör marköverbyggnaden ovan tanken vara ca 600-800 mm 
tjock. I geografiska områden med risk för djup tjäle kan tanken med fördel täckas med ett markisolerande lager, typ 
cellplast eller dylikt, innan sista återfyllningen utförs.

Innan tanken lyfts ned i schakten ska terassbotten förses med en singelbädd (rundkornigt grus fraktion max 8-16 
mm), lagertjocklek ca 150-200 mm, som packas väl.

4.1.1 Slänt, vägbank eller dylikt
Om tanken placeras i slänt eller i närheten av en slänt närmre 
än 5 m så ska markens beskaffenhet undersökas för att bedöma 
eventuell risk för marktryck på tanken. 

Eventuellt kan det behövas en stödmur eller annan 
stödkonstruktion för att skydda tanken mot marktryck.  
Stödmur eller stödkonstruktion anläggas minst 1000 mm  
från tanken där risk för marktryck föreligger.

 4.1.2 Grundvatten och icke permiabla jordar
Om det finns risk att tanken anläggs i grundvatten som är högre en 
skrafferat område, se figur, så måste tanken förankras. 

Dränering rekommenderas om marken består av exempelvis tät lera 
eller annat icke permiabelt material.

Tank volym 3750 l 4800 l 6500 l

Självförankring djup 795 mm 910 mm 1050 mm

4.1.3 Installation i anslutning till 
fordonstrafikerade ytor
Om tanken installeras i anslutning  till trafikerade ytor med 
fordonslaster över 3,5 ton så ska minimiavståndet mellan 
trafikyta och tank vara minst schaktdjupets höjd. 

 

>800 <1800 

 

>800 <1800 
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4.1.4 Placering och återfyllning
Tanken lyfts med hjälp av de förmonterade 
lyftöglorna ned på den föreberedda 
singelbäddenTanken fylls sedan men 1/3 
vatten innan kringfyllning kring tanken 
påbörjas.

Kringfyllning (rundkorning singe fraktion max 
8-16 mm) läggs sedan kring tanken i lager 
om max 30 cm tjocklek i taget. Varje lager 
ska sedan packas väl manuellt, vibrerande 
verktyg eller maskiner får ej användas. 
Kringfyllning och packnings utförs försiktigt 
för att undvika skador på tanken.

Kringfyllningen ska minst täcka en bredd på 
500 mm runt om tanken.

4.2 Kanalisation dagvattenledningar 
och skyddsrör
Dagvattenledningar (dim110)  till och från 
tanken ska förläggas med en lutning på minst 
1% i  flödesriktningen. Ledningsbädden 
ska packas väl för att  undvika eventuella 
sättningar på ledningarna. Bräddavloppet 
ska ledas  till dike, stenkista, kommunalt 
ledningsnät för dagvatten eller dylikt.

Stuprör som är kopplade  till 
regnvattentanken bör förses med lövsilar för 
att förhindra att löv och annat skräp belastar 
regnvattensystemets filter.

Tryckslangar för bevattning, pumpning samt 
elkabel ska skyddas genom att de förläggs i 
tomrör, förslagsvis markavloppsrör dim110 
eller likvärdigt.

Sew er 
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5. Montering av tankkupol och teleskoprör

5.1 Montering av tankkupol  
(levereras färdigmonterad)
Före montering av tankkupolen sätts tätningsringen B” 
på plats i spåret kring tankens öppning, se figur. Tankens 
kupol trycks sedan på plats. Vidare monteras den övre 
tätningsringen A” i spåret  på den övre del av tankkupolen. 
Kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

5.2 Montering av teleskoprör 
(levereras färdigmonterad) 
Teleskopröret möjliggör flera möjligheter att anpassa tanken 
till omgivande mark med möjlig höjd på marköverbyggnad 
mellan 750 mm till 950 mm med Teleskoprör Mini eller  
750 mm till 1050 mm med Teleskoprör Maxi (tillval).

För montering så sätts den medföljande tätningsringen 
(material EPDM) i tankkupolens tätningsspår och förses 
med såpa eller dylikt (använd inte mineraloljebaserade 
smörjmedel, eftersom dessa attackerar tätningen). 
Teleskopet förses sedan med Glidex eller dylikt och  
sätts sedan på plats i tankkupolen.

Gång- och grönytor
Viktigt: För att förebygga att trycklaster påverkar tanken 
ska rundkornig singel ② (fraktion max 8-16) fyllas kring 
teleskopröret ① och packas väl. Packning skall utföras 
försiktigt så att inte tankkupolen ③ eller teleskopröret 
riskerar att skadas. Avslutningsvis sätts locket på plats på 
teleskopröret och förseglas med bulten.

Fordonstrafikerade ytor, max 3,5 ton
Om tanken installeras i ytor som trafikeras av fordonstrafik 
(max 3,5 ton) så måste teleskopröret ① förses med 
tryckavlastning runt om i form av betong ④ (tryckklass  
250 kr/m2). Betongringen som anläggs kring teleskopröret 
måste vara minst 300 mm bred och ca 200 mm tjock.  
Den minsta tillåtna överbyggnadstjockleken över tanken ska 
vara minst 700 mm och max 1000 mm. Teleskoprör och lock 
skall vara av gjutjärn ( tillval).
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5.3 Montering av förhöjningsring
För tjockare marköverbyggnad krävs en förhöjningsring (tillval). Förhöjningen monteras i tankens kupol,  
se figur. För enklare montering av delarna används Glidex eller dylikt.

Förhöjning = max marköverbyggnad 1800 mm 
(Teleskoprör Maxi (tillval) ska användas)

① Teleskoprör (kan lutas upp till 5 grader) 

② Förhöjningsring   

③ Tankkupol (kan roteras 360 grader)
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Instruktion för installation av Teknikpaketet

Teknikpaketet innehåller följande komponenter:

Integra INOX dränkbar pump. 

Flottörset med filter för uppsugning av regnvatten i tanken.

Tappstation med snabbkoppling för vattenslang. 
Extern (monteras på valfri plats i grönyta) / Intern (monteras i lock).

Gul tryckslang (25 mm, 1”), 10 m ingår i paketet. 

Produktfakta  Integra INOX dränkbar pump

Art. nr Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Vikt (kg)

354018 230 495 345 15

Nominal power
(kW)

Feed  
height (m)

Operating  
pressure

max. delivery 
rate (l/h)

max. suction 
height (m)

max. suction 
lenght (m)

max. submersion  
depth (m)

1,1 40 4 3000 8 12 5
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1. Installation av teknikpaketet
Carat S tank / Tappstationer med snabbkoppling intern och extern.

① Pump Integra INOX 

② Backventil  
 (Non return valve)

③ Mässingskoppling med  
 gänga för tryckslang.  
 (Brass hose screwing)

④ Slangklämma 
 (Hose clip)

⑤ Sugslang 
 (Suction hose )

⑥ Flottrörset med filter 
 (Floating suction set)

⑦ Tryckreducerare 
 (Reducer) 

⑧ Mässingskoppling med gänga  
 (Brass hose screwing)

⑨ Fästanordning för pump  
 (Fixing set for submersible pump)

⑩ Tryckslang, gul, 25 mm 1”, 10 m 
 (Pressure hose, yellow colour,  
 length 10 m)

⑪ Elkabel med stickpropps–  
 kontakt, 10 m 
 (Electricity supply, length 10 m)

⑫ Kopplingsdosa för tappstation 
 (Water plug socket extern)

⑬  Slangkoppling med gänga 
 (Hose screwing)

⑬  2-vägs snabbkoppling  
 för vattenslang 
  (2-way regulating plug)

Bräddavlopp

Extern tappstation. Intern tappstation i lock.

Inkommande regnvattenledning 
från takyta.

Skyddsrör för elkabel 
och tryckslang till extern 
tappstation.

Pump

T-koppling (ingår ej) används 
för att fördela vatten till intern 
och extern tappstation.

Flottörset med filter för 
uppsugningav regnvatten.
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Installation av filterpaket

1. TEKNISK DATA
Universal-Filter 3 intern-anslutning DN100

Universal-Filter 3 XL intern  - anslutning DN150
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2. Montering och installation av Universaly-Filter 3 intern

2.1 Förberedelser för Universal-Filter 3 intern
Innan filtret kan installeras i tanken så måste det förberedas som 
bilden i kanten visar. Röret som monteras mellan filter och ”pottan” 
måste kapas till rätt längd enligt tabellen nedan:

Carat volym (liter)
Universal-Filter 3
anslutning DN100

Universal-Filter XL 3
anslutning DN150*

3750 1454 mm 1498 mm

4800 1684 mm 1728 mm

6500 1974 mm 2008 mm

2.2 Förberedelser i tanken 
Sifonen installeras i det lägsta utloppshålet ③ i tankkupolen.

Inloppsröret monteras i tankkupolens sidoöppning ① genom att 
det förs in i anslutningshålet utifrån. Bräddavloppet ② monteras 
ovanför sifonen ③ genom att det förs ut genom anlutningshålet 
från insidan. Se figur.

2.3 Installation av filterkoppen
Fixeringskragen (försedd med kardborreband) träs över 
inloppsröret som förts in i tankkupolens sidoöppning. Slutligen 
förs den röda filterkoppen ned i tanken, uppifrån, och monteras 
i Bräddavloppsröret och fixeras sedan mot inloppsrörets ände. 
Fixeringskragen ska sitta över både inloppsrör och filterkopp innan 
det dras åt med kardeborrebanden (OBS! Dessa ändar ska endast 
mötas, ej träs över varandra.

2.4 Montering av filterkorgen
Tryck bort en bit av filterkorgens tätningsring och montera fast 
lyfthandtagets metallfästen enligt bilden. För sedan tillbaka 
tätningsringen över metallfästena på filterkorgen.

 

 



Drift och underhåll
Egenkontroll av regnvattensystemet bör ske minst var tredje månad. Vid egenkontrollen ses systemet över okulärt 
med avseende på eventuella läckor på slangar, kopplingar eller rör samt om tanken och  filter är smutsiga.

Rekommenderat är att filterkorgen rengörs var 4-5 vecka beroende på årstid. Korgen lyfts upp ur tanken och spolas 
ren så att alla porer i filtret blir rena. OBS! Viktigt att filterkorgen sätts  tillbaka korrekt. Filterkorgens handtag ska 
vinklas 90 grader från inloppsröret så att inte löv eller andra stora partiklar riskerar att träffa handtaget. Sifonen vid 
Bräddavloppet kontrolleras också och rensas vid behov.

Utöver filterna rekommenderas även att eventuella lövsilar på stuprör rensas från skräp.

En komplett  service av regnvattensystemet rekommenderas vart femte år. Servicen utförs i följande steg:

1. Regnvattentanken töms helt. Pump och filterkorg plockas ut.

2. Tank, filter, sifon vid Bräddavlopp och övriga delar i tanken spolas rent med vatten.  
Eventuellt skräp i tanken tas bort.

3. Kontrollera noga att alla delar monteras tillbaka korrekt.

Vintertid 
Under vinterhalvåret när regnvattensystemet inte används rekommenderas att pumpens elektricitet kopplas bort. 
Eventuellt lyftsvpumpen upp ur tanken, kopplas bort och förvaras där det inte finns risk för frysning.



Vi reserverar oss för ändringar i teknisk data sam
t ev. tryckfel.

Kontakt
Växel: 019-500 03 00 
info@conclean.se  
Service: 019-500 03 05
service@conclean.se
www.conclean.se


