
Ins ta l las jonsvei ledning for  

 Inf i l t ra tor  s lamavski l ler  



Nødvendig utstyr; 

 - hullbor for hulltagning til pakning rundt innløp/utløp. ( 120 – 130 mm ) 

 - isolasjonsplater ( isolasjon oppå tanken til frostsikring ) 

 - skrujern/pipe for skruer til lokk ( 11 mm ) 

 - 110mm rør inn/ut av tanken 

 - vater ( tanken må plasseres helt jevnt ) 

 

Utstyr som følger med tanken; 

 - dykker (med eller uten efluentfilter, rød innsats i dykker) 

 - rødbrun festering til utløpsrør (montert på dykker – utløpet) 

 - pakning for 110mm innløp/utløpsrør ( 2 stykker ) 

 - tanken er levert med 50 cm skjøtering som standard 

 

Tilleggsutstyr; 

 - skjøteringer for lokk/hals 

 - fås 12.5, 25 og 50 cm høye, sorte eller grønne 

 

 
 

 



• Plasser tanken i gravegropa, kontroller at gravebunn er slett og i ‘vater’. 

• Plasser tanken med tanke på at innløp/utløp blir mest mulig imot der innløp 

kommer ifra, og utløp i retning infiltrasjonsarealet. 

• Det er godt merket oppå tanken hvor innløp/utløp er, rett over der hvor hullet skal 

være. ( se bilde ) 

• Når det skal borres hull til pakningen er det viktig at senter hull/senter på borret 

plasseres midt i ‘dråpen’. Dette for at det skal bli riktig høydeforskjell på innløp 

og utløp. ( se bilde ) 

• Når utløpsrøret føres inn i tanken er det viktig at den føres så langt inn i tanken at 

dykkeren kan sees i lysåpningen når lokket på tanken åpnes. Dette for enklere 

inspeksjon, samt for ettermontering/vasking/demontering av efluentfilter. 

• Tanken må isoleres oppå ‘flata’ og minst 1 meter utenfor tanken, rundt hele. 



VA-Systemer AS, Industrivegen 36, 2680 Vågå             e-post: va-systemer@va-systemer.no 

Tel.: +47 974 20 101 / 974 30 101                                     www.va-systemer.no 

Har du spørsmål  

om montering av tanken,  

nøl ikke med å ta kontakt  


