
Slutna tankar



 Slutna tankar 
 Sluten Tank 3 m³ utan larm 

 Höjd: 1175 mm
Bredd: 1630 mm
Längd: 2400 mm
Dim. tömningsrör: 200 mm
Dim. anslutning: 110 mm
Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m 

RSK
nr

Uponor
nr

 5618243  1057366 

 Sluten Tank 5,3 m³ 

 Diameter: 2,4 m
Höjd: 1,5 m
Höjd inlopp: 1,5 m.
Min/Max föverfyllnad: 0,3m/1m
Dimension tömningsrör: 200 mm
Dimension anslutning: 110 mm
Vikt: 250 kg 

RSK
nr

Uponor
nr

 5618202  1054693 
 5618203  1003561 

 Produkt 

 Med larm 
 Utan larm 

 Sluten Tank 10 m³ 

 Höjd: 1500 mm
Längd: 6000 mm
Bredd: 2400 mm
Dimension tömningsrör: 200 mm
Dimension anslutning: 110 mm
Överfyllnad min/max: 0,3-1 m
Vikt: 540 kg 

RSK
nr

Uponor
nr

 5618206  1054694 

 Stigare 560 till slutna tankar. 

RSK
nr

Uponor
nr

 5618433  1050923 

 Produkt 

 Stigarrör 600/560 
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 Slutna tankar 
 Trådlöst VA-larm 

 Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen 
inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som 
ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öp-
pen terräng. 

RSK
nr

Uponor
nr

 5618205  1050927 

 Uponor Förankringssystem 

 Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, sy-
rafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. 
Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter 
tank som skall förankras.  

RSK
nr

Uponor
nr

 5610465  1003563 

 Vikt
kg 

 8,2 
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GODKÄNNANDEBEVIS    0023/06 
 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de 
förutsättningar som anges i detta bevis 
  

 
 

 Uponor sluten tank, tillverkad av polyeten 
  

 
Innehavare Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 81 Fristad.  

Tel: 033-17 25 00, fax: 033-26 07 00, organisationsnr: 556911-3813. 
E-post: infrastruktur.se@uponor.com hemsida: www.uponor.se 

Produkt Uponor sluten tank tillverkad av rotationsgjuten polyeten (PE) i lågbyggt utförande  
finns i storlekarna 3 m3 och 5,3 m3.  
Arbetsöppningen är Ø 200 mm och försett med tätslutande låsbart lock. 
Båda modellerna kan förses med tömningslarm. 
 

Avsedd  
användning 

Uppsamling av avloppsvatten. 

Handelsnamn Uponor sluten tank 3 m3 och 5,3 m3. 

Godkännande Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): 

 Spillvatten 
Utformning 
Dammar, fasta brunnar och fasta behållare  
 

6:641, 
6:644, 
8:952, 

1:a stycket 
1:a meningen 
2:a stycket 

Tillhörande  
handlingar  

Installationsanvisning Uponor sluten tank 3 m3 76011, daterad 05.2011. 
Installationsanvisning Uponor sluten tank 5,3 m3, daterad av SP 2013-09-05. 

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade  
2007-05-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: diarie nr. 210-99-0169  
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
 

 Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av 
märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt 
förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. 

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 81 Fristad. 

mailto:infrastruktur.se@uponor.com
http://www.uponor.se/
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Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar: 
 

 Innehavare, tillverkningsort 
P-märke 
Certifieringsorgan 
Produktens typbeteckning 
Godkännandets nummer 
Storlek 
Löpande tillverkningsdatum 
Kontrollorgan 

Uponor, Fristad  
p 

SP SITAC 
Uponor sluten tank 

0023/06 
3 m3 eller 5,3 m3 

datum 
SP 

 Lock/manlucka är försett med varningstext för farlig gas vid inspektion/nedstigning. 

Bedömnings-
underlag 

Rapport F608127, FX108288, F726379 och FX100307 från SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. 

Kommentarer Installationsanvisning ska medfölja varje leverans. 
 
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-05-26  
och projektnummer PX13503. 

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2016-05-25. 
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Installationsanvisning

Fler möjligheter med pålitliga 

Uponorlösningar

Du gjorde ett bra val när du 

valde Uponor sluten tank 10 m3. 

För oss är det viktigt att du är 

nöjd med din nya anläggning.

Läs installationsanvisningen 

noggrant. Kontrollera att du har 

alla komponenter tillgängliga 

innan du påbörjar installationen.

På www.uponor.se hit-

tar du även den senaste 

informationen om produkter 

för enskilt avlopp samt deras 

skötsel och användning.

Öka volymen genom att kombinera

Om allt avloppsvatten från en fastighet leds 

till en sluten behållare eller om användningen 

av toaletten är mycket omfattande behövs i 

allmänhet en sluten tank med större volym.

Genom att kombinera två Uponor slutna tan-

kar 5,3 m3 bildas en tank med en total volym 

på över 10 m3. Placera tankarna efter varan-

dra och förena dem med ett 160 mm:s för-

bindelserör enligt denna installationsanvis-

ning nedan. Avloppsvattnet från huset rinner 

till den första tanken. När den är fylld rinner 

avlopspvattnet till den andra tanken. När den 

andra tanken också är fylld töms båda tan-

karna. 

Innehåll i paketet

Antal RSK-nummer Produkt

1 st 561 82 05 Larmpaket

2 st 561 82 03 Sluten tank

1 st 237 01 16 Dimension 
160 rör

2 st 25 50 43 Dimension 160 
anborrningsring

1 st 235 39 74 Dimension 110 
propp
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Schakt 

Gräv ett gemensamt schakt 

(minsta bottenyta 7 x 3,5 m). 

Jämna ut schaktets bot-

ten vågrätt. Dimensione-

ra schaktdjupet så att för-

ankringsplattor får plats på 

schaktets botten och det av-

loppsrör som dras till första 

tanken kan täckas med jord 

och vid behov skyddas med 

isolering. Jämna ut schaktets 

botten och komprimera. Tan-

karna kan lyftas ned i schak-

tet med hjälp av repen ovan-

på tanken eller med lyftlinor 

fästa i lyftöglorna på tanken. 

OBS!

Det maximala läggnings-

djupet är 0,75 m mätt 

från tankarnas övre del.

Om tanken installeras på 

ler- eller berggrund ska 

schaktet dräneras för att 

förhindra att eventuellt 

vatten som samlas belas-

tar tanken.

Grundvattennivån får 

vara högst 0,5 m över 

tankens botten.

Slutna tankar måste alltid 

förankras.
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Installation av tankarna

Tankarna ska placeras på 

en plats där ingen fordons-

trafi k förekommer. Dessut-

om är det viktigt att se till 

att slambilen kan tömma 

tankarna. När slutna tan-

kar används ska husets av-

lopp ventileras på huset tak 

över nock. Följ kommunens 

bestämmelser när de slutna 

tankarna placeras på tom-

ten. Bestämmelserna avser 

till exempel skyddsavstån-

den till vattendrag, brunn-

nar, diken eller granntomter. 

Placera tankarna på schak-

tets botten enligt bild 2. 

Förankring

Förankra den slutna tanken 

med Uponor förankrings-

system. För förankringen av 

tanken behövs tre förank-

ringssatser. Varje sats består 

av två förankringsplattor och 

ett spännband. Spännban-

dens positioner har marke-

rats med ankarsymboler ( ) 

på tanken. Installationsanvis-

ningar medföljer förankrings-

satserna.

Avståndet mellan tankar-

na ska vara minst 1 m så att 

återfyllningen kan kompri-

meras. Placera tankarna så 

att inloppet ”in” till tank 

1 och utloppet ”out” från 

tank 2 kommer mitt för var-

andra (bild 2).

bild 2

Tank 2Tank 1

Utloppsområde

Inloppsområde
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Installation av tankarnas 

förbindelserör

Borra ett hål i inloppsområ-

det ”in” i första tanken med 

165 mm hålborr. Använd rikt-

punkten (bild 3 och bild 4). 

Borra ett hål i utloppsområdet 

”out” i tank två så att mellan-

rörets fall blir 1 %. Utloppets 

riktpunkt är på exakt 100 mm 

lägre nivå än inloppets rikt-

punkt. Om avståndet mellan 

tankarna är 1 m, borra hålet i 

tank 2 på 10 mm lägre nivå än 

hålet i tank 1. Markera i så fall 

riktpunkten 90 mm (100 mm-

10 mm) ovanför tankens båda 

riktpunkter (bild 4) och borra 

hålet. Montera en genomför-

ingstätning i hålen (bild 5). 

Kapa en 300 mm lång bit av 

mellanröret (dimension 160 

mm, 2 m) i muffändan. Fin-

putsa den kapade rörändan 

och fasa av t ex med en grov 

fi l. Skjut in muffändan ge-

nom genomföringstätningen i 

tank 2 så att muffen ligger an 

mot genomföringstätningen 

(bild 6). Kom ihåg att använ-

da smörjmedel. Mät upp av-

ståndet mellan muffröret och 

hålet i tank 1. Kapa mellanrö-

ret så att längden blir avstån-

det + 300 mm. Finputsa rörets 

ända. Skjut in röret genom 

genomföringen i tank 1. Dra 

röret bakåt och skjut in det i 

muffen i tank 2.

bild 3
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bild 5
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Anslutning av stigarrör 

och avloppsrör

Ta bort skyddspluggen för 

stigarröret på första tanken. 

Smörj tätningen (bild 7). 

Montera stigarrörets muff i 

tätningen. Tryck röret nedåt 

(bild 8). Anslutningen mel-

lan stigarröret och tanken är 

trång för att få en absolut 

tät anslutning. Rikta in sti-

garrörets förgrening mot hu-

sets avlopp och anslut av-

loppsröret (bild 9). 

Montera den andra tankens 

stigarrör enligt samma be-

skrivning. Plugga den andra 

tankens 110 mm inloppsan-

slutning med en 110 mm:s 

plugg.

Kontrollera att stigarrören 

står lodrätt under återfyll-

ningen. Kapa vid behov sti-

garrören så att skruvlocket 

kommer något över mark-

nivån. 

bild 7 bild 8

bild 9
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Återfyllning av schaktet

Fyllnadssanden får inte 

innehålla stora stenar. Bred 

ut sanden jämnt och kom-

primera med vibrator i skikt 

på cirka 20 cm. Komprimera 

sanden i tankens centrumhål 

med vatten eller stavvibrator. 

Skydda vid behov tankarna 

och avloppsröret mot frost/

tjäle med isoleringsskivor.
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