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Uponors plitliga lsningar
Du fattade ett klokt beslut d du skaffade ett avloppssystem frn Uponor.
Vra funktionsskra system, som r av
hg kvalitet och har lng livslngd, gr
behandlingen av avloppsvatten trygg,
tillfrlitlig och sker.
Ls igenom installationsanvisningen
noga. Ett vlplanerat och rtt installerat avloppssystem frn Uponor fungerar
klanderfritt under ßera decennier. Vi rekommenderar att du anlitar experter fr
planering och installation.
G in p www.uponor.se , dr du hittar
aktuell information om produkter fr
enskilt avlopp.
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Miljn vrt eget ansvar

Frlngd livslngd

Utslpp av avloppsvatten som inte
r tillrckligt renat frn fosfor bidrar till vergdning. vergdning
innebr en kad tillfrsel eller tillgnglighet av vxtnringsmnen,
srskilt fosfor och ibland ven kvve. vergdning leder till en kraftig kning av antalet planktonalger.
Nr planktonalgerna dr, sjunker de
till botten dr de bryts ner. Nr stora mngder plankton bryts ner frbrukas en stor del av vattnets syreinnehll, vilket leder till syrebrist.
Syrebrist kan i sin tur leda till att
bottendjuren, och i vissa fall ven
Þsken, dr. Sammanlagt r ca 15 %
av Sveriges sjar vergdda.

Vlbyggda inÞltrations- och markbddssystem motsvarar dagens krav
p rening av avloppsvatten nr de r
nyinstallerade. Men livslngden r begrnsad och inom en 5-rs period
kommer reningen att avta och d klarar man inte av att uppn en reduktion om minst 70 % fosfor, vilket
motsvarar kraven p omrden som
klassiÞceras Ònormal skyddsnivÓ i de
allmnna rden ifrn Naturvrdsverket (NTS 2006:7). Uponors fosforflla
hjer anlggningens reningseffekt till
90 % reduktion av fosfor. Fosforfllan
kan anlggas i anslutning till bde inÞltrations- och markbddssystem,
oberoende av slamavskiljarmodell.

Kg\iam]`c\i_gdib
\q\qgjkknq\oo`i
En plan br alltid gras fr avloppssystem, bde vid nyanlggning och vid renovering. Vid renovering av ldre system sks tillstnd
frn kommunen. Till anskan bifogas en plan fr behandling av avloppsvatten, som omfattar en planbeskrivning samt en planritning, en
genomskrningsÞgur, belastningsberkningar och anvndnings- och
underhllsanvisningar som bilagor.
Med hjlp av planen, kan ett regelmssigt och funktionsskert system
anlggas.
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F RSKRA DIG OM F LJANDE
I PLANERINGSSKEDET:
¥ att systemet endast ns av
vatten frn hushllet
¥ att slamavskiljaren r
absolut tt (gller framfrallt
betongbrunnar)
¥ att slamavskiljaren r tillrckligt
stor
¥ att markbdden r tillrckligt
stor, ungefr 25 m2 per familj
¥ att markbdden har rtt
sorts rr och jord med rtt
kornstorlek
¥ att det gamla inÞltrationseller markbddssystemet
fungerar vl och inte dmmer
upp frdelningsbrunnen eller
slamavskiljaren
¥ att avloppet ventileras via taket
ovan nock
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1 st brunn 0,5 m3 med stativ, A
1 st styrskp, B
1 st doseringsrr, C
2 st hllare fr doseringsrr, D
1 st doseringsslang 10 mm, 8 m, E
1 st skyddsrr fr doseringsslang 50 mm, 5 m, F
2 st skyddsrrsttningar 50 mm, G
2 st markrr 110 mm, L = 1000 mm, H
1 st mtglas 100 ml, I
33 99 30 Uponor ßockningsmedel
15 l bestlls separat och ingr inte
i paketet!
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Med hjlp av fosforfllans testknapp kan systemets
funktion och dosering kontrolleras.

Ajnajmagg\inapifodji
Principer fr kemisk rening
Med hjlp av den separata, kemiskt
fungerande fosforfllan, som anlggs
mellan slamavskiljaren och inÞltrations-/markbdden, doseras den fosforfllande kemikalien i slamavskiljarens frsta kammare och blandas
effektivt ut med avloppsvatten. Det
kemiska slammet lagras i slamavskiljaren. Vattnet leds via frdelningsbrunnen till markbdden. Pumpningen hjer inÞltrations-/markbddens
reningseffekt med hjlp av det syresatta vattnet.
Vid fosforrening r det viktigt att
kemikalien doseras rtt i frhllande
till vattenmngden. Utblandningen
i avloppsvattnet mste vara effektiv. I Uponors fosforflla anpassas
mngden till ßdet, vilket medfr
att mngden r optimal och inte blir
fr stor. Flockningsmedlet tillfrs
endast d man anvnder vatten.

Valet av ßockningsmedel r
viktigt
Vid fosforrening anvnds ßytande
polyaluminiumklorid-hydroxid. Aluminiumfreningar lmpar sig speciellt vl fr inÞltrations-/markbddar, eftersom jrnbaserade
fllningsmedel kan avge bundet
fosfor under syrefria frhllanden.
Underhll av systemet
Ett vlinstallerat avloppssystem frn
Uponor r ltt att anvnda och underhlla. Fastigheten br ha uppdaterade instruktioner fr anvndning
och underhll.

Frn fosforfllan leds vattnet till frdelningsbrunnen, varifrn det distribueras till mark/
inÞltrationsbdden.

Avloppssystemet br anvndas och
underhllas i enlighet med anvisningarna s, att systemet fungerar rtt
och avloppsbestmmelserna fljs.

Kemikalien doseras i slamavskiljarens frsta
kammare.
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Fre installationen
Kontrollera leveransen och frskra
dig om att du har tillgng till alla installationstillbehren. Tm slamavskiljaren (slamtmningsbil). Du kan
gra arbetsmiljn trevligare genom
att sklja slamavskiljaren med till
exempel en hgtryckstvtt i samband med tmningen. Sklj vid behov inÞltrations-, uppsamlings- och
utloppsrren. Systemet frses med
en elkabel, av typen 230 V, 1-fas.
Installation av fosforfllan
(Þgur 1)
Fosforfllan anlggs efter slamavskiljaren. Schaktets jmnade botten br
ligga 1070 mm under slamavskiljarens
utloppsrr. Fr att mjliggra ttning,
br avstndet mellan fosforfllan och
slamavskiljaren vara minst 500 mm.
Anslutning av slamavskiljaren
Utloppsrret ansluts till fosforflFigur 1

lans inloppsrr med ett avloppsrr
dimension 110 mm.
Om slamavskiljaren har integrerad
frdelningsbrunn, montera 90/110
frminskningar i utloppssrren om
90 mm (Þgur 2). Montera en 45graders bj i den ena frminskningen och ett 45-graders grenrr i den
andra frminskingen s, att 45-graders bjen passar in. Anslut grenrret till fosforfllans inloppsrr.
Inledande fyllning av schaktet
Fyll schaktet med sand upp till inloppsrret, fyll runt hela brunnen.
Packa var 30:e centimeter.
Installation/anslutning av
frdelningsbrunn
Gammal frdelningsbrunn
Anslut fosforfllans utloppssrr till
frdelningsbrunnens inlopp med ett
avloppsrr dimension 110 mm.

Installation av ny
frdelningsbrunn
Anlgg frdelningsbrunnen s, att
utloppen beÞnner sig p samma
niv som frdelningssrren. Se installationsanvisningarna fr frdelningsbrunn. Anslut fosforfllans utloppsrr till frdelningsbrunnens
inlopp med ett avloppsrr om 110
mm.
Frlngning av stigarrr
Om fosforfllan mste installeras
djupare n normalt, till exempel p
grund av husets avlopp, ska stigarrret frlngas. Stigaren kapas med
sg lngs markeringen ÓCut off lineÓ.
Mellan den undre och den vre delen monteras ett frhjningsrr om
1,4 m, ¯ 400 mm. Vardera ndan
frses med en ttningring p 400
mm (i den andra rillan).

Figur 2

minst
500 mm
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Observera! Tankens strsta installationsdjup, rknat frn tank- kroppens vre del till markytan, r 1
meter.
Kontrollera s att kemikaliebehllaren inte r inuti stigarrret vid
kapningen.

50 mm i slamavskiljarens stigarrr s,
att lutningen blir minst 2 %. I slamavskiljare med ßera stigarrr placeras skyddsrret i den frsta kammarens stigarrr.

detta mtt + 300 mm. Kapa doseringssrret till rtt lngd och fst rret i hllarna. Frskra dig om att rrets nedre nda ligger 300 mm under
inloppsrrets nedre kant.

Placera rrttningarna i hlen utifrn. Kapa skyddsrret s att rret
nr in ungefr 25 mm i stigarrret.
Montera skyddsrret p plats.

Montering av doseringsslangen
(Þgur 5)
Fr in doseringsslangen i skyddsrret.
Fst slangen i den slangkoppling som
Þnns i doseringsrrets vre nda.

Montering av doseringsrret i
slamavskiljaren (Þgur 4)

Flockningsmedlet doseras i slamavskiljarens frsta kammare, fr att
skerstlla att det kemiska slammet
hlls i slamavskiljaren. Doseringsslangens skyddsrr monteras med
minst 2 % fall till slamavskiljaren.

Avstndet mellan hllarna br vara
cirka 50 mm. Mt avstndet frn den
vre hllaren till inloppsrrets nedre
kant. Doseringssrrets lngd ska vara

Frskra dig om att slangen sitter
fast i slangkopplingen.
D slangen r ÓspndÓ br den ha
en verskottslngd p cirka 1 meter ovanfr fosforfllans lock. Kapa
slangen till rtt lngd och anslut
den till slangkopplingen p kemikaliepumpens utloppsrr. Frskra dig om att slangen sitter fast i
slangkopplingen.
Kemikaliedoseringsrret monteras i slamavskiljarens frsta kammare.

Figur 4

slamavskiljare
50 mm

Montering av skyddsrr fr
doseringsslangen (Þgur 3)

Montera doseringsrrets hllare i
slamavskiljarens frsta kammare i
nrheten av inlopprrets nda. Hllarnas monteringshjd r ca 75 mm
under skyddsrrets hl.

50 mm

Kapningspunkt Ttning

Borra ett hl p 50 mm fr skyddsrret i fosforfllans stigarrr.
Hlet borras minst 400 mm under stigarrrets vre kant. Borra ett hl p
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vattenyta
300 mm

lutning 2%

25 mm

minst 400 mm

Figur 3
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Figur 5

Fyllning av schakt
Fyll igen schaktet till markniv. Forma marken s att ytvattnet rinner av.
Installation av styrskp (Þgur 6)
Montera styrskpets stativ s hgt
att styrskpet hlls fri frn sn.
Montera styrskpet p stativet. Fst
styrskpet med bultarna inuti skpet. Montera slangarnas skyddsrr
i styrskpets botten via genomfringen. I skyddsrret Þnns slangar
med tre olika frger.
¥ gul, kemikaliedosering
¥ grn, startniv
¥ rd, utpumpning
Koppla slangarna enligt Þgur 6
till snabbkopplingarna (2 st) och
spetsnda tryckvakt (1 st) i skpet.
Frskra dig om att slangarna nr
snabbkopplingarnas botten. Anslut
elkabeln till styrskpet. OBS! Anvnd
en behrig elektriker vid inkoppling.
Funktionskontroll (Þgur 7)
Fyll kemikaliebehllaren med Uponor
ßockningsmedel. Anvnd skyddsglasgon och skyddshandskar. Lyft
ut kemikaliebehllaren ur fosforfllans
stigarrr och stll den p marken
bredvid styrskpet. Lsgr dose-
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Figur 6

ringsslangen frn kemikaliepumpens utloppsrr genom att trycka
p snabbkopplingsringen. Slangen lossnar.
Dra ut slangen. Placera mttglaset
under utloppsrret.
Sl p strmmen i styrskpet. Tryck
p ÓtestknappenÓ och vnta i 90
sekunder. Kemikaliepumpen doserar
cirka 20 ml kemikalie i mtglaset.
Doseringen upphr efter 45 sekunder, varefter vattnet pumpas ut frn
fosforfllan till markbdden.
Kontrollera att vattnet frdelar sig
jmnt mellan inÞltrationsrren.
Luftpumpen stannar efter 4 minuter.

Anslut den rda
slangen hr.

Figur 7

Anslut den grna Fstbultar
slangen hr.

Anslut den gula
slangen hr.

Testknapp.

Fst slangen och stll ner kemikaliebehllaren i stigarrret.
Tryck p ÓtestknappenÓ igen. Kontrollera att det bildas luftbubblor
runt doseringsrret i slamavskiljarens frsta kammare. Kemikalien
blandas med avloppsvattnet i rret
och dess omgivning. Stng brunnslocket och styrskpets drr.
Displayens mtare rr sig framt fr
varje 100 liter vatten som pumpas
frn fosforfllan till bdden. Flj
mtaren och registrera vrdet vid
varje kemikaliepfyllning.
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Fr att skerstlla funktionen p Uponor Fosforflla skall kontroll och
inspektion utfras tv gng per r. Regelbunden tillsyn skerstller
funktion och frlnger livslngden p avloppsanlggningen.

Notera tgrder s som pfyllning
av ßockningsmedel, slamtmning
eller utfrd egenkontroll i servicedagboken. Enligt naturvrdsverkets
allmnna rd NFS 2006:7 Óbr Driftoch underhllsinstruktion, journal
och relationsritning i frekommande fall frvaras p fastigheten och
kunna visas upp p begran av
tillsynsmyndighetenÓ.

7. Vattnet leds ut frn fosforfllan till markbdden. Kontrollera att vattnet frdelar sig jmnt
i frdelningsbrunnen.

Figur 1

Figur 2

8. Luftpumpen stannar efter 4
minuter.
9. Fst slangen och stll ner kemikaliebehllareni stigarrret.
Omrrning

Driften av fosforfllan r helt automatisk, men man br kontrollera nivn i behllaren fr ßockningsmedlet minst var tredje mnad,
signallampan p styrskpet slocknar
vid lg niv i behllaren.
Funktionskontroll fosforflla
Kontrollen utfrs minst 2 gng per
r och delas in i tv avsnitt, dosering / utpumpning och omrrning.
Anvnd skyddsglasgon och skyddshandskar.
Dosering/Utpumpning
1. Lyft ut behllaren fr ßockningsmedlet ur fosforfllans stigarrr och stll den p marken
bredvid styrskpet (Þgur 1).
2. Lsgr doseringsslangen frn
kemikaliepumpens utloppsrr genom att trycka p snabbkoppling (Þgur 2).
3. Placera mtglaset under utloppsrret (Þgur 3).
4. Sl p strmmen i styrskpet
(Þgur 4)
5. Tryck p den gr ÓtestknappenÓ
och vnta i 90 sekunder (Þgur 5).

10. Tryck p ÓtestknappenÓ igen.
Vnta i 90 sekunder. Kontrollera att det bildas luftbubblor runt
doseringsrret i slamavskiljarens
frsta kammare. Flockningsmedlet blandas med avloppsvattnet.

Figur 3

11. Ls brunnslocken och styrskpets drr.
12. I displayen Þnns ett rkneverk
som registrerar hur mnga satser renat vatten som har leds ut
frn fosforfllan till bdden. Varje sats har en volym p 100 liter vatten. Registrera rkneverkets vrde vid varje kemikalie
pfyllning.

Figur 4

Justering av dosering
Vid behov kan man justera mngden
ßockningsmedel genom att ppna
den ÒgrÓ muttern p kemikalie pumpen (19 mm fast nyckel). Pumpen
doserar ca 20 ml ßockningsmedel nr
ÓrretÓ r nedtryckt i botten p pumpen. Om man behver ka doseringen, s lyft upp rret ca 0,5 cm dra t
skruven och dosera i mtglaset. Om
detta inte rcker till s r det bara att
upprepa arbetsgngen igen (Þgur 6).

Figur 5

Figur 6

6. Kemikaliepumpen doserar cirka
20 ml ßockningmedel i mtglaset. Doseringen upphr efter 45
sekunder (Þgur 3).
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Slamavskiljare /slamtmning
Slamavskiljare fr BDT + KL ska normalt tmmas minst 1 gng/r men
vid anvndning av ßockningsmedel
kan behovet av extra tmning uppst p g a att slammet blir mer volymkrvande. Kontrollera slamavskiljaren
vid pfyllning av ßockningsmedel i
fosforfllan d v s 3-4 gnger/r och
bestll extra slamtmning vid behov.
Slamtmning ombesrjs av kommunen enligt renhllningslagen (SFS
1979:596 ¤ 4).
Frdelningsbrunn
En gng om ret br frdelningsbrunnen inspekteras. Kontrollera
lock och lsning. I frdelningsbrunnen kan det bildas pvxt. Om det
r lite pvxt kan det spolas bort.
Om det r strre mngder br man
pga. igensttningsrisken frska
samla upp det mesta och sedan
spola. Detta r en signal om att frdelningsbrunnen behver inspekteras med ttare intervall.

U P O N O R F O S F O R F L L A

VIKTIGT!
Vid slamtmning skall kamrarna tmmas i ordningsfljd; frsta, andra och sist tredje kammaren. Detta fr att undvika ev. slamßykt mellan
kamrarna. Efter tmning skall slamavskiljaren fyllas med vatten i omvnd ordning; tredje, andra och sist frsta kammaren. Minst en gng
per r, lmpligt ihop med slamtmning, r det bra att inspektera slamavskiljaren okulrt. Kontrollera locket och lsningen, men ocks, om
mjligt, inuti avskiljaren, fr ev. pvxt. Spola av vid behov.

InÞltrationsrr/uppsamlingsrr

Pump och pumpbrunn

Dessa rr kan inspekteras genom luftarrren. Fr ner en kpp/stav i rren fr att kontrollera att det inte str
vatten i ledningarna. Om det r vatten i rren fungerar inte bdden som
den ska. Det hga vattnet kan bero
p temporr eller konstant frndring
av grundvattenfrhllandet. Detta
mste fljas upp till dess att vattnet
sjunker undan. Str det fortfarande vatten i ledningen vid normalt lgvatten, mste anlggningen drneras.
Kontrollera att luftrren och ventilationshuvarna inte r vervxta.

Pumpen skall inspekteras och ges
sktsel enligt pumpfabrikantens anvisningar. Kontrollera backventilens
funktion fr att undvika ÓbaktßdeÓ i anlggningen. P pumpbrunnen r det viktigt att kontrollera
lock, lsning och kopplingar mellan
pump och PEM-rr. Vid tveksamheter om el-anslutningens funktion/
kondition, kontakta elektriker.
Utloppsbrunn
Kontrollera att lock och lsning r
intakta. r vattnet i denna brunn
oklart eller frgat och luktar? D
fungerar inte din markbdd som
den ska och br tgrdas.
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Kontaktinformation

VA-konsult/Planering
Namn
Adress
Telefon

Inkpsstlle/Leverantr
Namn
Adress
Telefon

Installatr/Entreprenr
Namn
Adress
Telefon

Service
Namn
Adress
Telefon

Slamtmning
Namn
Adress
Telefon

Milj och hlsoskydd i kommunen
Namn
Adress
Telefon
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Uponor Fosforflla servicedagbok

Datum

Utfrd av
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Satsrknare

tgrd
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Satsrknare
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Satsrknare

tgrd
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Satsrknare
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Satsrknare
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