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1) Schakta ur för tankarna - plana sedan ut schaktbotten vågrätt och hårdgör botten så
att den blir stabil.

2) Placera slamtanken och reaktortanken som bilden visar.

3) Anslut 110mm T-Rör mellan tankarna och skjut ihop dom.
Kontrollera att tankarna står stadigt på schaktbotten.

4) Mät in avståndet för 75mm bräddningsröret. Kapa bort muffsidan på röret  om det
sitter befintlig muff på. Använd 75mm skjutmuff för att koppla bräddningsröret.

5) Koppla ihop rören för slam och slamretur med 50mm rör på båda sidorna som bilder
visar.

6) Anslut el-kabelskyddsrör 50mm till stosen där styrenheten sitter. Kabelskyddsröret
ansluts till in-luftröret. Strömkabeln ansluts till huvudbrytaren som sitter inne i
stosen.  (Se nästa sida)

7) När båda tankarna är ihopkopplade - anslut den lediga luftslangen till reaktortankens
mammut-pumpsystem.

VIKTIGT - Reningsverket kopplas på en egen 10A grupp och det rekommenderas en
separat jordfällsbrytare - El-installationen ska utföras av en behörig elektriker
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6) 
Anslut el-kabelskyddsrör 50mm till stosen där styrenheten sitter. Kabelskyddsröret ansluts 
till in-luftröret. Strömkabeln ansluts till huvudbrytaren som sitter inne i stosen.  (Se nästa 
sida)

7) 
När båda tankarna är ihopkopplade - anslut den lediga luftslangen till reaktortankens                             
mammut-pumpsystem.
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Bilden ovan demonstrerar hur slingen ska sitta runt stosarna vid förankring. 
Se till att slingändorna går in i varandra som på bilden – detta skapar ett jämnt 
tryck runt stosen när ni spänner fast reningsverket med spännbanden. 
Detta skall göras på alla stosar förutom den stos där styrsystemet sitter på 
reaktortanken. 

Reaktortanken förankras med ett spännband rakt i mitten mellan stosarna.
(Vid förankring av ett Actibloc för två hushåll använder ni två spännband 
över tanken).
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