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Bilaga för kvalitetsförsäkran 
 
Viktigt: Läs Installationsanvisning Mark- och VVS-installation noga innan installationsarbetet 
påbörjas. Tänk på att vid högt marktryck avlasta ProACT med frigolit eller liknande. Tankarna 
måste vattenfyllas under installationen i samband med återfyllnad.    
 
Placering 
 

 Naturligt fall från avloppsrörets utloppspunkt i huset och till inloppet i ProACT® 
alternativt till Slamavskiljare och från denna till pumpbrunn 

 Naturligt fall från InterACT® till ReACT®  
 Naturligt fall från ReACT® till den lokala recipienten. 
 InterACT® är anlagd med bakfall gentemot ProACT®/Pumpbrunn så att vattnet rinner 

tillbaka till dessa efter att vattenpumpen avslutat sin pumpcykel 
 Om manluckan på ProACT® hamnar under marknivå installeras förhöjningsring. Max 

förhöjning är 600 mm. Om förhöjning används skall kupollocket (2 m i diameter) 
avlastas med hjälp av frigolit eller annan lätt markisolering. 
 

 
Mark- och grävarbeten 
 

 40 mm PEM-slang från ProACT®/Pumpbrunn ligger med fall från InterACT® mot 
ProACT®/Pumpbrunn utan lågpunkter där vattnet kan bli stående 

 Markens bärighet klarar tankens tyngd på 6 ton 
 100 mm sand, som är avjämnad och korrekt packad, ligger jämt under hela tankens 

bottenfläns 
 InterACT® är förlagd så att tankens överkant hamnar 20 ±10 cm ovan mark.  
 Återfyllnaden runt tankarna är sand eller annat material som inte kan skada tankarna. 
 Tankarna står i våg (max 2,5% lutning) 
 Dagvattnen, dräneringsvatten eller annat än avloppsvatten ej är inkopplade på 

avloppssystemet. 
 Backspolningsvatten från dricksvattenfilter, stora badbaljor/jacuzzis (> 500 liter) är ej 

kopplade till ACT®-systemet. 
 

 
El-installation 
 

  Luftpump, vattenpump och nivåsensor är installerade enligt installationsanvisningarna 
  Styrboxen och larmet är inkopplade på separata faser 
  Nivåsensorn är kontrollerad med hjälp av medföljande testkabel 

 
Driftsättning 
 

 Systemen är vattenfyllda. ProACT och Pumpbrunn ovan vattenpump, InterACT upp till 
bräddutlopp 

 Växter är planterade enligt anvisningar 
 Systemet är i drift och inga larm visas   

 
Signeras ansvarig installatör 
 
Ort och datum: 
 
 
Underskrift: ……………………………………….. 


