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Mark- och VVS-installation, Appendix B  
 
Anslutning till slamavskiljare via pumpbrunn (om ProACT® inte ingår).  

 
Viktigt: Anslutningar från trekammarbrunn till PumpACT® görs med 110 mm avloppsrör i PP. 
Anslutning från PumpACT® till InterACT® görs med 40 mm PEM-slang. Anläggningen planeras 
så att ett naturligt fall erhålls från trekammarbrunnens utloppsrör till inloppet i PumpACT®. 
 
Material för installation av pumpbrunn i anslutning till befintlig slamavskiljare: 

 Pumpbrunn enligt nedan 
 110 mm avloppsrör i PP från trekammarbrunnen och fram till PumpACT® 
 40 mm PEM-slang från PumpACT® till InterACT® 

 
 
 
Allmänt 
Detta Appendix är en komplettering till den generella Installationshandledningen för ACT® 
avloppsreningssystem.  
 

Beskrivning 
Om en traditionell slamavskiljare (trekammarbrunn) ska användas som förbehandling istället för 
ProACT® så måste en pumpbrunn anläggas mellan slamavskiljaren och InterACT®. Utloppet från 
slamavskiljaren ska rinna med självfall in i pumpbrunnen och pumpas därifrån med den 
medlevererade vattenpumpen via en 40 mm PEM-slang vidare till InterACT®.  
 
Alnarp Cleanwater kan tillhandahålla en till systemet anpassad pumpbrunn, PumpACT®, om så 
önskas. Denna beställs i så fall lämpligen tillsammans med det övriga systemet. 
 
Om annan pumpbrunn än PumpACT® installeras gäller följande: 
Pumpbrunnen bör ha en diameter på minst 80 cm och ett användbart ”regleringsdjup” på minst 100 
cm (detta för att pumpbrunnen kommer att användas för att jämna ut flödesvariationerna över 
dygnet). ”Regleringsdjupet” definieras av skillnaden mellan det kortaste och det näst längsta ”sprötet” 
i nivågivaren.  
 
Nivågivaren (medlevererad) monteras på lämplig fästvinkel i pumpbrunnen. Se till att inflödet i 
pumpbrunnen inte rinner direkt på nivågivaren. Miniminivån (det näst längsta sprötet) ska ligga minst 
5 cm ovanför pumpens bottenyta. Det rekommenderas att ställa pumpen på en distans, ett par 
tegelstenar eller liknande, så att pumpen hamnar några cm ovanför brunnens botten. 
 
Tänk på att montera både pump och nivågivare på ett sådan sätt att dessa enkelt går att ta upp i 
samband med service. 
 
I övrigt gäller samma anvisningar som vid installation av ett system med PumpACT®. 
 
Installation av PumpACT® 
Pumpbrunnen måste förläggas på en nivå som säkerställer att det avloppsvatten som pumpas vidare 
till InterACT® inte kan bli stående i röret när pumpsekvensen avslutas, utan då av sig självt rinner 
tillbaka ned i PumpACT® för att undvika frysrisk. Höjdskillnaden mellan utlopp på PumpACT® och 
inlopp på InterACT® bör vara minst 0,3 meter. 
 
Så länge som höjdskillnaderna enligt ovan beaktas så kan PumpACT® och InterACT® placeras relativt 
oberoende av varandra. Om avståndet mellan PumpACT® och InterACT® är mer än 10 meter behöver 
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parameterinställningarna i styrelektroniken justeras, rådgör i sådana fall med leverantören. Oavsett 
avståndet måste PEM-slangen ha en kontinuerlig lutning tillbaka mot PumpACT®, enligt ovan. 
 
Anslutningen mellan PumpACT® och InterACT® görs med 40 mm PEM-slang. 
 
 
Huvudsakliga mått och förläggningsdjup 

 
PumpACT® 
Tankens totala höjd:  2,0 m från botten till manluckan. 
Tankens diameter:  0,9 m 
Manluckans diameter:  0,8 m 
 
Vikt: 
 77 kg 
Anslutningsnivåer (under marknivån): 
- inlopp:  0,8 m  
- utlopp:  0,7 m  
 
 


