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1. Installationsvillkor 
Vid försummelse upphör garantierna att gälla. Kontakta Conclean omedelbart om det saknas några anvisningar.   
Kontrollera alltid att det inte fnns några skador på tanken innan den sänks ner i schaktet. Drift- och underhålls-
anvisningar ingår inte i denna handbok, de återfinns i bruksanvisning för fastighetsägaren. 

 
2. Meddela driftgenomgång 
För att meddela besök för driftgenomgång ska entreprenörsintyg skickas in. I entreprenörsintyget framgår vilka upp-
gifter som entreprenören ska meddela Conclean. Driftgenomgång sker enligt avtalad tid. Driftgenomgång ingår vid 
köp av reningsverk. Vid frågor kontakta Concleans servicetelefon 019-500 03 05.

3. Ritning             

IN DN 200

DN 110

OUT
DN110

OUT
DN110

600

IN DN 200

SEDIMENTERINGSTANK PROCESSTANK

Slamåterföring
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Tank (liter) 16.000 26.000 36.000 46.000 56.000 66.000 76.000 86.000 96.000
Vikt (kg) 805 1150 1495 1840 2185 2530 2875 3220 3565
L (mm) 4660 7045 9430 11815 14200 16585 18970 21355 23740
B (mm) 2500
H (mm) 2550
Total height (mm) 3160
① Tank botten (under) DN110 2
② Tank botten (över) DN160 2
③ Tank cylinder (sidor) DN110 12 16 20 24 28 32 36 40 44
④ Tankcylinder (över) DN200 2 3 4 5 6 7 8 9 10
⑤ Tank dome DN110 5

Te
kn

is
k 

da
ta

AN
SL

UT
NI

NG
AR

340 (min) 440 (max)

Htot

245 355
610

Htot Htot

245 245
520 610

L B

H

4 4

3 3 3

1

2

Tank (liter) 22.000 32.000 42.000 52.000 62.000 72.000 82.000 92.000 102.000
Vikt (kg) 1015 1360 1705 2050 2395 2740 3085 3430 3775
L (mm) 6145 8530 10915 13300 15685 18070 20455 22840 25225
B (mm) 2500
H (mm) 2550
Total height (mm) 3160
① Tank botten (under) DN110 2
② Tank botten (över) DN160 2
③ Tank cylinder (sidor) DN110 16 20 24 28 32 36 40 44 48
④ Tankcylinder (över) DN200 2 3 4 5 6 7 8 9 10
⑤ Tank dome DN110 10
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Ventilation med öppet avlopp. Ventilation med bädd utan luftningsrör, 

stenkista eller pumpbrunn. Här monteras extra 

ventilationsrör.

OBS! 

Extra ventilation

5. Skyddslock
Locket som är monterad vid leverans är enbart ett transportskydd, den tål inte att gå på och är inte barnsäkert. 
 Locket skall bytas ut mot medföljande Grafs teleskopstos med lock vid installation. Om tank i mark för fällningsmedel  
används spara ett regnskyddslock för att ha som extra skydd över den externa fällningsmedelstankens lock (se sid 11).

4. Ventilation
Ventilation ska utföras så att naturlig ventilation (flöde) föreligger. Utsläppspunkt ska ej vara hinder för luftflöde t.ex. 
kan utsläpp i bädd utan luftningsrör, stenkista eller användande av pumpbrunn begränsa luftflödet. Om det finns en 
bädd utan luftningsrör, stenkista eller pumpbrunn mellan verk och utsläppspunkt ska ett ventilationsrör monteras. På 
ventilationsrörert ska skyddshattarna inte tryckas ner för långt så att ventilationsflödet reduceras. Istället för hatt kan 
90 gradersböjar monteras. Generellt rekommenderas att naturlig ventilation föreligger mellan reningsverk och alla 
andra hus och då speciellt till det hus som är högst beläget. Eventuellt kan det behövas en fläkt på avluftningsröret 
ovan hustak som hjälper till att suga luft. Om avloppsledningsnätet har fler stammar får man vara beredd på att avluft-
ningen kan uppföra sig annorlunda beroende på bla hur husen är avlutade. Det kan undersökas med tex rökgranater. 
Conclean utför ej arbete eller undersökning av ventilation, det är upp till beställaren att konsultera entreprenören eller 
auktoriserad ventilationsfirma. 



6

Illustration för tank i schakt där tanken inklusive tank-
stos är utrustad med standard grön lockstos vilket är 
teleskopiskt som tål ett tryck om 150 kg.

Illustration för tank i schakt där tanken är utrustad 
med stos med gjutjärnslock för att tåla ett tryck om 
3500 kg.

Inloppsröret ska nå 10-15 cm in i tanken. 

Illustration för tank i schakt där tanken är utrustad 
med en extra stos, förhöjningsstos, mellan tankstos 
och lockstos. Lockstos är teleskopiskt som tål ett 
tryck om 150 kg.

Grundvatten, dränering och förankring
 
De lokala förhållandena bör kontrolleras med avse-
ende på högsta höjd för grundvattennivå. 

Tankarna är självförankrande upp till midjan. Om 
det är förväntat att grundvattennivån aldrig översti-
ger midjan behöver ej dränering eller extra förank-
ring ske. Om det är förväntat att grundvattennivån 
kan stå högre än midjan ska tankarna utrustas med 

6. Installationsalternativ för tankar

750-950 750-1050 max 1500

>800<1500

>800 < 1500

extra förankring och/eller dränering. Dränering kan ske med till exempel avrinningsrör. 

Conclean rekommenderar att entreprenören överväger att alltid installera system för dränering då snösmält-
ning eller förlängda perioder av regn kan påverka så att grundvattennivån höjs. 

MaxMax
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7. Tankens uppbyggnad

1. Lock

2. Lockstos (kan lutas 5 grader)

3. Tätningsring 

4. Tankstos (kan roteras 360 grader)

5. Tätningsring

6. Carat XL tank

8. Installation och montering

1. Omkringliggande mark

2. Lockstos

3. Bärlager (ska vara åtpackad, tex med padda), minsta tjocklek 150  mm av kross.

4. Fyllnadsmaterial (storlek 8/16)

5. Fyllnadsmassa

6. Carat XL-tank

7. Cement-lager (vid installation i områden med bil dvs användande av lock som tål 3500 kg)

1 2

3

4 567

Lockstos anpassad för biltrafik, tål 3500 kg tryck
Om reningsverket installeras i ett område med biltrafik måste om rådet runt och under stoskragen förstärkas med 
cement. Cementlagret måste vara minst 400 mm bred och ungefär 200 mm tjock runtom. Minsta avstånd från tanken 
är 800 mm. Det är viktigt att göra installation med gjutjärnstos då gjutjärnslock ska användas.  

1

2

3

4

5

6



8

9. Schaktet

9.1.1 Schaktets utformning
För att säkerställa tillräcklig plats för arbetet ska schaktets dimensioner vara minst 500 mm mer än tankens dimensi-
oner på varje sida av varje tank. Avståndet från fasta installationer mer än 1000mm. Schaktkanten måste vara hållbar 
för att tåla omkringliggande tryck/vikt.

9.1.2 Frostfritt
För att kunna använda reningsverket året om måste tanken och vattenbärande system installeras så att frostfritt för-
hållande uppnås. Det frostfria djupet är vanligtvis > 600 mm.  Frostfritt förhållande kan variera beroende var i landet 
verket placeras. 

9.1.3 Bärlager
Det lager tankarna ska vila på, bärlager, ska bestå av kross som är hårt packat (paddat). 
Tjockleken på bärlagret ska vara > 150 mm.

9.1.4 Kuperad terräng, installation vid sluttningar
Vid installation av reningsverket i omedelbar närhet (<5m) av 
en sluttning eller kulle måste en stödvägg uppföras för att ab-
sorbera trycket mot tanken. Väggen måste överskrida tankens 
dimensioner med minst 500 mm i alla dimensioner och vara 
uppförd minst 1000 mm från tanken.

9.2  Ihopkoppling av flera tankar
Två eller flera tankar kopplas samman via markavloppsrör och 
böjar. Hålen för sammankopplingsrören är i vissa fall för-
borrade i fabrik och i vissa fall inte. Är hålen inte förborrade 
är det entreprenören som tillhandahar hålsåg och borrar 
hålen. Avståndet mellan tankarna ska vara minst 600 mm. 
Sammankopplingsröret ska stickas in 100-150 mm.

9.3 Nedsänkning av tank i schakt,  
återfyllnad av massor, vattenfyllning
Tankarna ska sänkas ner (stötfritt) i schaktet med lämp-
lig lyftanordning. För stabilitet vid fyllning av schaktet fyll 
samtliga tankar med ca 25-30 cm vatten. Tankarna bör inte 
fyllas mer än 30 cm innan grusning omkring tankarna är 
klart då tankarna är runda och kan börja luta och blir då 
svåra att hantera. När schaktet har återfyllts till tankarnas 
ovandel (stosarna ska ej täckas, de ska kunna snurras, vara 
fria för rör och slangdragning) ska samtliga tankar fyllas upp 
till minst hälften, detta för att ha vatten att provköra pum-
parna med. Återfyll schaktet med grus 8/16 som är själv-
packande omkring tankarna. 

Inled återfyllning av schaktet med att lägga ett lager om ca 
40 cm. Ta sedan en spade och skyffla i grus i tankens slitsar för att säkerställa att grus ligger mot tankens alla ytor. Fort-
sätt så tills nivån för gruset har nått tankarnas midjor. Därefter fyll till tankarnas ovandel. Samtliga lager ska vara själv-
packande. Avståndet mellan tank och schaktvägg ska vara minst 500 mm. Avstånd mellan tankar ska vara > 600 mm. 

9.4  Lutning av inkommande avloppsrör
Inkommande avloppsrör från hus ska ha ett fall om minst 1 procent. Möjlig sättning efter installation måste tas  
i beaktning. 

9.5  Placering av tankar
Tankar kan placeras i linje eller parallellt. Det är entreprenören som tillhandahåller rör och böjar med mera.
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5. Installation and assembly 

5.1 Construction site 

Under all circumstances, the following points must be clarified prior to installation: 
 The structural suitability of the ground according to DIN 18196 
 Maximum groundwater levels which occur and drainage capability of the subsoil 
 Types of load which occur, e.g. traffic loads 

An expert ground report should be requested from the local planning authority to determine the physical 
characteristics of the subsoil. 

5.2 Trench 

To ensure that sufficient space is available for working, the base area of the trench must exceed the di-
mensions of the tank by 500 mm on each side; the distance from solid constructions must be at least 
1000 mm. 

The embankment must be designed according to DIN 4124. The construction site must be horizontal and 
plane and must guarantee sufficient load-bearing capacity.  

The depth of the trench must be dimensioned so that the max. earth coverage (see point 2 – installation 
conditions) above the tank is not exceeded. To use the system throughout the entire year, it is necessary 
to install the tank and those parts of the system which conduct water in the frost-free area. The frost-free 
depth is usually approx. 600 mm – 800 mm; precise information in this regard can be obtained from the 
responsible authority.  

A layer of compacted, round-grain gravel (grain size 8/16, thickness approx. 150 - 200 mm) is applied as 
the foundation. 

5.2.1 Slope, embankment, etc.  

On installation of the tank in the immediate vicinity (< 5 m) 
of a slope, earthen mound or slope, a statically calculated 
supporting wall must be erected to absorb the soil pressure. 
The wall must exceed the dimensions of the tank by at least 
500 mm in all directions, and must be located at least 
1000 mm away from the tank.  

5.2.2 Groundwater and cohesive (water-impermeable) 
soils (e.g. clay soil)  

With only occasional ground water and cohesive, water-
impermeable soils (e.g. loam), adequate drainage of the 
ground water or leakage water must be ensured so that the 
tanks never stand deeper in the ground water than indicated 
in the table. If necessary, the drainage line must end in a 
vertical DN 300 pipe in which an 

 immersion pressure pump is installed to pump off the exces-
sive water. The pump must be checked at regular intervals.  

If it is to be expected that the tanks could sink lower, ade-
quate drainage must be ensured in all cases. 

We recommend the general laying of a drainage line, since 
in the event of prolonged rainfall the ground water level can 
rise unexpectedly. 

5.2.3 Installation adjacent to surfaces used by vehicles 

If the underground tanks are installed adjacent to surfaces 
which are used by heavy vehicles weighing over 12 t, the 
minimum distance away from these surfaces is at least the 
depth of the trench.

Tank size All tank size 

Immersion depth 1275 mm 
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5. Installation and assembly 

5.2.4 Connection of several tanks 

Two or more tanks are connected via the assembly surfac-
es by means of GRAF special seals DN 100 and basic 
pipes (to be provided at construction site).  

The apertures must be drilled to the corresponding size 
using only the GRAF special crown bit. It must be ensured 
that the distance between the tanks is at least 600 mm. 
The pipes must project 100 mm - 150 mm into the tanks. 

 

5.3 Insertion and filling 

The tanks must be inserted, impact-free, into the 
prepared trench using suitable equipment. The tank is 
filled with approx. 25 cm water before filling the tank 
surround.  
 
Afterwards the surrounding (roundgrain gravel, max. 
grain size 8/16) is then filled in layers of max. 40 cm 
steps and is compacted.  

The individual layers must be well-compacted (manuel 
tamper). Damage to the tank must be avoided during 
compaction. Mechanical compaction machines must not 
be used under any circumstances. The surrounding must 
be at least 500 mm wide. 

 

5.4 Routing connections 

All feed and overflow pipes must be routed with a decline 
of at least 1% in the direction of flow (possible, subsequent 
settling must be taken into consideration in this case). If the 
tank overflow is connected to a public sewer, this must be 
protected against reflux by means of a lifting station (mixed 
sewer) or reflux seal (pure rainwater sewer) according to 
DIN 1986.  

All suction, pressure and control lines must be routed in an 
empty pipe, which must be routed as straight as possible, 
without bending, to the tank with a decline. Necessary 
bends must be formed using 30° moulded sections.  

Important: The empty pipe must be connected to an aper-
ture above the max. water level. 
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10.2 Montering av teleskopisk lockstos
Lockstosen möjliggör anpassning av verkets installationsdjup och 
lutning gentemot omkringliggande mark då den är teleskopisk.
 
För installation medföljer stospackningen som monteras på tank-
halsens packningsspår och smörjs rikligt med fett (använd ej mineral-
baserade smörjfetter då dessa kan i längden förstöra packningen). 
Smörj även utsidan av teleskopstosen, sätt den på plats och luta 
den i nivå med markens lutning.

10. STOS

10.1 Montering av tankstos
Vid leverans är tankstospackningen förseglad på  
tankstosprofilen (enligt fig B). Det är viktigt att se  
till att den övre packningen ”A” (förmonterad) är  
korrekt installerad.
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6. Assembling the tank dome and telescopic dome shaft 

6.1 Assembling the tank dome 

Prior to assembly, the enclosed seal is locked 
onto the tank neck’s profile „B“. The tank dome is 
then aligned with the piping connections and is 
locked to the tank neck. It is essential to make 
sure that the upper seal "A" (pre-assembled) is 
correctly installed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Assembling the telescopic dome shaft 

The telescopic dome shaft enables infinite adaptation of the tank to 
given site surfaces with earth coverage of between 750 mm and 
950 mm (Mini telescopic dome shaft) or 750 mm and 1050 mm (Maxi 
telescopic dome shaft). 

For assembly purposes, the enclosed profile seal (material EPDM) is 
inserted into the tank dome's sealing groove and is coated generous-
ly with soft soap (do not use mineral oil-based lubricants, as these 
attack the seal). The telescope is then greased, inserted and aligned 
with the surface of the site.  

 

 

6.3 Telescopic dome shaft on which persons may walk 

Important: To prevent loads from being transferred onto the 
tank, round-grain gravel  (max. grain size 8/16) is filled in in 
layers around the telescope  and is evenly compacted. Dam-
age to the tank dome  and telescope must be avoided during 
this step. The cover is then positioned and is sealed to prevent 
entry by children. Tighten the threaded connection on the 
cover so tightly that it cannot be opened by a child! 

 

6.4 Telescopic dome shaft over which passenger cars 
may drive 

If the tank is installed under areas used by passenger cars, the 
collar area of the telescope  (colour anthracite) must be sup-
ported with concrete  (load class B25 = 250 kg/m²). The layer 
of concrete to be installed must be at least 400 mm wide and 
approx. 200 mm high all around. The minimum coverage above 
the shoulder of the tank is at least 800 mm (max. 1050 mm with 
telescope, coverage up to max. 1500 mm possible with interme-
diate section). 

 

Attention: It is essential to use the cast telescopic dome shaft (with class B cast cover).

A 

A B 
B 
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A 

A B 
B 

10.3 Montering av förhöjningsstos

Vid montering av förhöjningsstos  
(en stos mellan tankstos och lockstos)  
sker montering enligt följande:

1 tryck i förhöjningsstosen i tankstosen

2 tryck i lockstosen i förhöjningsstosen

Smörj rikligt med fett (använd ej mineral-
baserade smörjfetter då dessa kan i  
längden förstöra packningen).

 
 

mail@graf.info 
www.graf.info 

10 / 10 
 
 
 
 

12-2014 

Otto Graf GmbH – Carl-Zeiss-Str. 2-6 – DE-79331 Teningen – Tel.: +49 7641 589-0 – Fax: +49 7641 589-50 
GRAF Distribution S.A.R.L – 45, route d´Ernolsheim – FR-67120 Dachstein Gare – Tél.:+33 388 49-7310 – Fax: +33 388 49-3280 
GRAF Iberica Tecnología del Plástico S.L. – Marquès Caldes de Montbui, 114 – ES-17003 Girona – Tel.: +34 972 913767 – Fax: +34 972 913766 
GRAF UK Ltd – Target House – Thorpe Way Ind. Estate – Banbury – Oxfordshire – UK-OX16 4SP – Tel.: +44 1608 661-500 – Fax: + 44 1608 665-466 

1

2

3

 

6. Assembling the tank dome and telescopic dome shaft 

6.5 Truck telescopic dome shaft 

On installation under areas used by trucks with a maximum 
weight of 12 t, the telescope  is supported as described in 
point 6.4. The concrete rings  (Ø 600 mm) and a cast 
frame  with star-shaped load distribution for mounting the 
cast cover are then installed (observe earth coverage of at 
least 1000 mm, max. 1500 mm). The cast frame must have a 
supporting area of approx. 1 m².  

 
Attention: It is essential to use the truck telescope dome 
shaft (class D cover to be provided by customer). 

 
 

6.6 Assembling the adapter 

For lager coverage heights a adapter is needed. To insert the 
adapter into the tank dome, soft soap is needed. Into the highest 
groove of the adapter the profile seal is inserted an greased 
generously. Afterwards push the telescopic dome shaft into the 
adapter and adapt it to the planned area surface. 

 

max. earth-cover 1500 mm 

(in each case in connection with the Maxi telescopic dome shaft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Inspection and servicing 
 
The entire system must be checked for leaks, cleanliness and stability at least every three months. 

The entire system should be serviced at intervals of approx. 5 years. In this case, all parts of the system 
must be cleaned and their function checked. Servicing should be carried out as follows: 

 Drain the tank completely 
 Clean surfaces and internal parts with water 
 Remove all dirt from the tank 
 Check that all internal parts are firmly seated. 

 
 

 Telescopic dome shaft (can be inclined by 5°) 
 
 
 Adapter 
 
 
 Tank dome (can be rotated by 360°) 
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11. Exempel på placering

11.1 Placering av tankar och styrskåp

1

3

2

1

2

3

1. Sedimenteringstank
2. Processtank
3. Tank för fällningsmedel
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11.2 Placering av tankar och styrskåp
Vid användande av extern kemtank ska locket placeras  
10 cm ovan marken för att förhindra att smuts tränger in.

För att ytterliggare minska risken placera ett transport-
skyddslock på locket. 

Här har kemslangen trätts i en pem-slang till den externa kemtanken. Låt slangen gå i en loop för att den inte ska 
vecka sig. Kem sugs ur ett sänke med sil som ska hänga 5 cm ovan botten av tanken. 
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12. Ansluta slangar
I bilden nedan är fällningsmedel placerat i extern tank i marken.

a) Connecting the tubes

Charging pumpClear water pumpExcess sludge 

lifter

Aerator unit

26

Assembly instructions for wastewater treatment plants from 50 PE

Status: 11/2014 Technical changes are reserved!

Tank 1

Matarslang till tank 2

Tank 2

UtgåendeInkommande

Sedimenteringstank PROCESSTANK

Slamåterföring

Sugslang från tank 1
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Dessa bilder visar ett system om 75pe (16.000 liters tankar).
 

Bilden visar tankar som är fyllda med kross omkring (1), rör mellan tankarna (2) samt rör för slamåterföring (3). 

12. Slangar och rör

Bilden visar rören som är måttade mellan styrskåp och tankar. I dessa rör ska slangar dras.

Svart, blå, vit, kemslang 4 mm matning

Kemslang 4 mm sugning, röd

PROCESSTANK

Slangdragning. Svart, blå, vit luftslang och kemslang (gul 4 mm) dras från styrskåpet till processtanken. Röd luftslang 
dras från styrskåpet till sedimenteringstank. Kemslang (gul) dras från styrskåpet till extern tank i eget skyddsrör.

1

2

3

SEDIMENTERINGSTANK

EXTERN KEMTANK
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Bilderna visar slanganslutningar till processtanken. Slangar kan även vara transparenta.

Slutresultat.

För att förenkla vid service ska slangarna 
kapas 0,5 m utanför verket (se bild).

Slangdragning från processtank till styrskåp.
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Skåpets framsida

Fundamentets höjd 250 mm

Skåpets framsida

Hål för rör till luftslangar

13. Styrskåpet
Olika modeller av styrskåp förekommer beroende på dimensionering och beställning. Exemplet nedan är ett styrskåp i 
metall för 150pe. Gjut en platta att ställa styrskåpet på. I högra hörnet ska ett hål för slangdragning avsättas.
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13. Vattenfyllning och start av reningsverket
Innan reningsverket startas upp ska samtliga tankar vattenfyllas till minst hälften. Då verket är vattenfyllt sker start 
genom anslutning till nätspänning - styrelektroniken utför ett självtest. När självtestet är färdigt regleras systemet 
automatiskt. 

14.1 Kontakta Conclean
Innan vatten fylls på ska Conclean kontaktas för möjlighet att inspektera tankarna på insidan. Därefter är det en fördel 
att fylla på med avloppsvatten från befintliga brunnar för att få igång processen fortare.

14.2 Inställningar i funktionsläge för handkörning 
Då strömmen kopplas in startar displayen, larmet ljuder och den röda lampan blinkar.

1. ’Fel’ ställ klocka. Tryck ESC två gånger. Larmet bryts. 

2. Tryck SET. Stega med pil till tid och datum. Tryck SET. Slå in tid 00 00 00. Tryck SET. Slå in datum DD MM ÅÅ. 
Tryck SET. När tid och datum är inställt tryck SET. Tryck sedan ESC. 

3. Steg tre ska endast göras då reningsverket är fyllt till minst hälften med vatten i båda kammare. Stega med 
pil till handkörning funktion. Tryck SET. Kör igenom alla ventiler (1-4).  1=på, 0=av. Tryck på ESC två gånger 
för att återgå till ursprungsmenyn. Klart! 

När det är tillräckling med vatten i tankarna syns det att pumpning (ventil 1,3,4) och luftning (ventil 2) sker vid hand-
körning.

15. Conclean genomför driftgenomgång
När entreprenören har fyllt tankarna, kopplat in elen, ställt in tid samt datum och handkört ventilerna är uppstarten 
klar. Därefter meddelas Conclean för installationskontroll via entreprenörsintyg, se avsnitt 2.
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a) Connecting the tubes

Charging pumpClear water pumpExcess sludge 

lifter

Aerator unit

26

Assembly instructions for wastewater treatment plants from 50 PE

Status: 11/2014 Technical changes are reserved!

Bilaga
Principskiss slangdragning.
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EGNA ANTECKNINGAR



V
i reserverar oss för ändringar i teknisk data sam

t ev. tryckfel.

Kontakt 
Service: 010-210 30 00
service@conclean.se
www.conclean.se


