Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation
6560931/161210

Monteringsvejledning: Samletank 3000 L PE
• Kontrollér, at der ikke er sket transportskader på tanken.
• Tanken må IKKE placeres i et område med trafiklast.
• Anvend løfteøjerne ved flytning af tanken.
• Udgravning:
1. Et 5-10 cm jævnt, fastkomprimeret udjævningslag forberedes.
2. Hvis tanken installeres et sted med højt grundvandsniveau, skal den forankres ved hælp
af de medfølgende forankringsplader.
3. Der opfyldes og komprimeres maskinelt med friktionsmateriale (fx sand) jævnt rundt
om samletanken i lag af 20-30 cm, så der opnås en komprimeringsgrad på minimum
98% Standard Proctor.
4. Montér indløbet (110 mm) og læg yderligere et sandlag på, ca. 30 cm, på toppen af

Figur 1. Samletank 3000 L PE.

tanken. Komprimér og efterfyld derefter med det opgravede materiale.
5. Tanken skal udluftes med den forefindende installerede ventilation eller ved hjælp af
et udluftningsrør på indløbssiden.
6. Det korrugerede opføringsrør afkortes til den ønskede længde. Røret skæres med
håndsav eller evt. elektrisk sav i midten og i toppen af korrugeringen. Se figur 2.
Lettere grater fjernes fra savsporet.
7. Tætningsringen placeres på det korrugerede rør i det nederste spor. Det er vigtigt, at
tætningsringen vender rigtigt. Se figur 3. Hermed opnås en tæt og fleksibel samling.
Figur 2. Røret skæres til.

• OBS! Ingen store eller skarpe sten i nærheden af tanken!
• Hvis tanken placeres dybere end 1 m under færdigt terræn, skal den aflastes.
• Tanken må ikke installeres over jorden!
• For at låget er låsbart, skal opføringsrøret skæres i midten og i toppen som beskrevet i
punkt 6.
• Vandniveauet må ikke overstige låget, da der ikke er vandtæt mellem opføring og låg.
• Der findes et hul på 75 mm i toppen af tanken, hvorpå der kan monteres en tømningsstuds. Det medfølger ikke. Der findes også et 25 mm hul, som kan anvendes til alarm
gennemføring. Alarm medfølger ikke.
• Garantien gælder ikke, hvis tanken er installeret på anden måde end beskrevet ovenfor.

Figur 3. Tætningsring placeres.
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Installationsvejledning for forankringsplader
Wavin påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes på anden
måde end foreskrevet i denne installationsvejledning. I så fald at
tilbagefyldet over tanken er letvægtsmateriale, vil nedenstående
ikke sørge for tilstrækkelig opdriftsikring.
Forankringsdelen består af to plader og en forankringsstrop som klarer op
til 1400 kg.

Tankvolumen (L)
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Materialet som anvendes til tilbagefyldning bidrager til forankring af tanken.
• Placér forankringspladerne horisontalt i niveau med bunden af tanken.
Det opgravede hul skal tilpasses efter dette.
• Sørg for at forankringsbåndet er uden for tankens omkreds.
• Før forankringsbåndet igennem hullet og bind med mindst en dobbeltknude som kan holde høje trækbelastninger.
• Knuden skal være på oversiden af pladen.
• Efterfyld med sand ca. 20 cm og stram forankringsbåndet. Træk ikke så
kraftigt at de løftes.
• Følg herefter samme anvisning som tankens installationsvejledning.
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