
Information om ny version av pump-in-tank montering i FANNs slamavskiljare 
SA2000ce, SA3000ce och SA4000ce 

 

På den nya versionen monteras utloppet från utloppsdämparen i slamavskiljaren med 
skjutmuff ∅110mm istället för att ∅110mm röret sticks in i utsticket på utloppsdämparen.  

Säkerställ vilken version du har genom att testa om skjutmuffen går att montera på sticket 
eller ej. Går muffen på utsticket har du en ny version.  

(Går muffen inte på har du en tidigare version där röret sticks in i utloppsdämparen. Du kan 
då bortse från nedanstående information och kommer att få en skjutmuff över när hela 
montaget är klart.) 

Detta medför att röret som är 200mm långt i paketet ska kapas till 110mm långt.  

Sedan monteras skjutmuffen på utloppsdämparens utlopp och det 110mm långa röret 
monteras i skjutmuffen. Säkra montaget med två skruvar, den ena genom skjutmuffen och 
utloppet från utloppsdämparen, och den andra genom skjutmuffen och röret. 

Sedan sker monteringen som vanligt enligt anvisningen. 

Detta gäller enbart under en övergångsperiod då vi vet att det finns tidigare versioner i lager 
hos våra grossister. Därför vill vi att detta paket fortfarande ska vara användbart för bägge 
versionerna. 

Efter övergångsperioden kommer paketet och anvisningen enbart att anpassas efter den nya 
versionen.  

 

Tidigare version:             Ny version: 

      

 

 

FANN VA-Teknik AB 
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INSTRUKTION - MONTERING PUMPBRUNN I SLAMAVSKILJARE -SE

INSTRUKTION - MONTERING AV PUMP-IN-TANK 
I SLAMAVSKILJARE
Pumpbrunnen Pump-in-Tank kan installeras i FANN slamavskiljare 
av modell SA 2000ce, SA 3000ce eller SA 4000ce. Vid montage i 
SA 6000ce (två SA 3000ce som seriekopplas) installeras Pump-in-
Tank i tank 2, d v s tanken närmast efterföljande bädd, enligt instruk-
tionerna för SA 3000ce nedan. 

Pump-in-Tank kan även beställas färdigmonterad i slamavskiljaren.  
Gå i så fall vidare till “Pump-in-Tank - montering stos och pump”.

Innan du börjar: kontrollera att innehållet i paket Pump-in-Tank är 
komplett (se innehållsförteckning till höger). Vid beställning av fär-
digmonterad Pump-in-Tank är merparten av delarna redan mon-
terade.

1.  Plugga utloppet på slamavskiljaren med skarvmuff och
  täcklocket som följer med paket Pump-in-Tank.

2.  Såga av ca 10 mm på utsticket på sidan av utloppsdäm-
  paren i slamavskiljaren. Grada in- och utsidan av röret. 
  Tips: Lägg slamavskiljaren på sidan, så är det enklare att
  såga och montera rören. 

3.  Applicera Glidex på 90º-muffen och sätt den på Rör 1 
  (200 mm).  Säkra montaget med en skruv genom 90º-
  muffen och Rör 1.

4.  Montera  Rör 1 på utloppsdämparen. Röret skall skjutas in 
  ca 50 mm i utloppsdämparen. Tips: Märk ut 50  mm från
  rörets kant, så vet du hur långt du skjuter in det.  Säkra
  montaget med en skruv genom utloppsdämparens utstick
  och Rör 1. Går det inte att montera Rör 1, kapa utsticket 
  på utloppsdämparen (se punkt 2)  ytterligare 10 mm åt 
  gången tills det passar.

5.  Gäller SA 2000ce: kapa Rör 2 (1100 mm) till 730 mm. 
  Grada kanterna. Montera Rör 2 på 90º-muffens andra 
  ände. Gäller SA 3000ce/SA 4000ce: montera Rör 2 
  (1100 mm) på 90º-muffens andra ände. Säkra montaget
  med en skruv genom muffen och det inskjutna röret.

6.   Stå så att du har slamavskiljarens utlopp till vänster 
  och inlopp till höger om dig när du tittar ner i tanken.
  Gäller SA 2000ce:  Använd det längre repet (2400 mm) .
  Trä repet genom de tre mittersta öglorna som finns på
  slamavskiljarens insida närmast dig. 
  Gäller SA 3000ce/SA 4000ce: Använd det kortare repet
  (1800 mm). Trä repet genom de två mittersta öglorna som 
  finns på slamavskiljarens insida närmast dig.

7.  Sätt skarvmuff på andra änden av Rör 2. Säkra montaget
  med en skruv genom muffen och det inskjutna röret.

8.  Stödbenen skall stå på slamavskiljarens botten, inte på
  någon av de upphöjda partierna. För SA 2000ce kapas
  stödbenen till 290 mm, för SA 3000ce kapas stödbenen 
  till 420 mm. För SA 4000ce används hela rörlängden
  (670 mm). Grada den kapade änden.
  Tryck in stödbenen i de två fästena på Pump-in-Tanks 
  undersida. Använd inte Glidex, stödbenen skall sitta
  stadigt fast. 

9.  Lyft in Pump-in-Tank i slamavskiljaren. Klacken på pump- 
  brunnens ovansida skall vila mot insidan av slamavskilja-
  rens stossäte. Klacken hjälper också till att hålla pump-
  brunnen på plats.
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8.

SA 2000ce = 290 mm
SA 3000ce = 420 mm
SA 4000ce = 670 mm

7.

10 mm
2. 3 - 4.
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SA 2000ce=2400 mm rep genom 3 öglor
på tanken.

SA 3000ce/4000ce=1800 mm rep genom 
2 öglor på tanken

Observera! Bilderna 3 - 4 , 5 samt 7 visar montering i liggande slamavskiljare

5.

SA 2000ce = 730 mm
SA 3000ce/4000ce  = 1100 mm

6.

Innehåll Pump-in-Tank, RSK 588 71 09
1 st   Pumpbrunn, Ø 600 mm, höjd 850 mm
1 st   Pump Xylem SMX-2
1 st   Glidfäste 32 mm 
1 st   PEM 32 mm rör, längd 610 mm (för anslutning pump - glidfäste)
1 st   PEM 32 mm rör, längd 380 mm (för anslutning ovansida glidfäste, handtag)
3 st   PP32 koppling (för anslutning pump, glidfäste och stosens utsida) 
1 st   Rör 1, 200 mm (för anslutning utloppsdämparen)
1 st   Rör 2, 1100 mm (för rörmontage, nytt utlopp genom pumpbrunn)
2 st   Stödben, 670 mm (distans mellan tankbotten och pumpbrunn)
1 st   Rep SA 2000ce, längd 2400 mm (för säkring av pumpbrunn)
1 st   Rep SA 3000ce/4000ce, längd 1800 mm (för säkring av pumpbrunn)
1 st   Buntband (för låsning av repet runt pumpbrunnen)
5 st   Skruv 4,2 x 32 mm A4 (för säkring av rörmontagen)
1 st   90º- muff, 110 mm (för rörmontage, nytt utlopp genom pumpbrunn)
2 st   Rak muff 110 mm (för rörmontage, nytt utlopp genom pumpbrunn)
1 st   Täcklock 110 mm (för pluggning av utlopp slamavskiljare)



FANN VA-teknik AB tel: 08-761 02 21  e-post: post@fann.se
Dackevägen 33. 177 34 Järfälla fax: 08-761 46 70 www.fann.se

INSTRUKTION - MONTERING PUMPBRUNN I SLAMAVSKILJARE -SE

1. Kapa stosens utstick i båda ändarna. Utsticket som vanligtvis 
 sticker ned i tanken kommer annars ligga mot pumpbrunnen. 
 Grada kanterna.

2. På stosen finns ett område avsett för glidfästet. Stosen skall ha 
 tre ringar ovanför och två ringar nedanför glidfästet.  Använd en 
 51 mm dosborr  för att borra upp ett hål på den plana ytan. Det 
 finns ett förmarkerat centrum,där borrspetsen placeras. 

1.
3 ringar

2 ringar

2.

10. Montera Rör 2:s skarvmuff på Pump-in-Tanks inlopp.
  Säkra montaget med en skruv genom muff och inlopp på
  Pump-in-Tank. 

11.  För att säkra pumpbrunnen, fäst repändarna med bunt-
  bandet i spåret runt brunnen. Se till att även repknutar och
  öglor ligger väl i spåret.  Dra åt  buntbandet med tång och 
  klipp av den lösa änden.
  
  Montera stos och pump enligt anvisning på nästa sida.

11.

9. 10.

Pumpbrunnen Pump-in-Tank monterad och klar i slama-
vskiljaren. Nästa steg är att montera stos och pump.
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Pump-in-Tank - montering stos och pump
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3. Montera glidfästet. Vid montering av glidfästet måste den bifo-
 gade o-ringen användas utanpå stosen. Montera glidfästet för 
 hand. Se till att den lilla klacken på godset på den del som 
 monteras i stosen monteras nedåt.  Är inte klacken nedåtvänd 
 kommer o-ringen att glida ur sitt fäste när pumpen monteras, då 
 kanten där de två delarna glider ihop på glidfästet inte är gradat 
 på undersidan utan bara på ovansidan. Första gången är det lite
 trögt att ta isär glidfästet. Ihopsättningen skall dock inte vara 
 trög. Var försiktig så att  inte o-ringen skadas om detta motstånd 
 finns vid ihopsättningen. Det kan tyda på att den lilla klacken är
 riktad uppåt istället för nedåt. Vänd då glidfästet 180 grader. 

 För att montera resten av pumpen tas ena delen av glidfästet ur. 
 Vid pumpens utlopp monteras en rak 32 PP-koppling med gänga
 avsedd för pumpen. En likadan monteras vid glidfästet som nyss 
 monterats lös från stosen. Mellan dessa två kopplingar monteras
 till sist 32 PEM-röret på 610 mm. Ser man pump och glidfäste 
     ovanifrån, skall vippans riktning vara 100 grader från utlop-
 pet på glidfästet, se bild 3. Alla gängor som monteras i glidfästet 
     ska förses med gängtejp eller lämplig loctite för att säkerställa    
     vattentätheten.
 
    Avsluta montaget av glidfästet med att efterdra ordentligt med 
 lämpligt verktyg.

4. Montera 32 PP-koppling på ovansidan av glidfäste och 
     montera 32 PEM-röret på 380mm i kopplingen. Detta fungerar   
     som ett handtag när man lyfter pumpen. 

5. Lägg tankens packning i avsedd ursparning på slamavskiljaren. 
 Placera stosen på slamavskiljaren, delen med två ringar nedåt, 
 närmast tanken. Vid montering av stosen är det viktigt att  
     glidfästet/hålet för glidfästet hamnar på korrekt plats. 
 För SA 2000ce: vrid stosen så att glidfästet riktas in mot den
 vänstra ursparningen för bygelfästet på tanken.
 För SA 3000ce/4000ce:  vrid stosen så att glidfästet riktas in 
 mellan den vänstra och den mittersta ursparningen för bygel
 fästet. Se även  bilder 4a - 4d. Pumpen måste placeras på sidan  
     av pumpbrunnen för att vippan skall  kunna löpa fritt. Fäst 
     stosen med byglarna, se separat anvisning för montering av  
     stos. 

     Vippans styrkabel skall vara  150 mm lång från pump till under
 kant flottör. Då pumpas ca 50 liter vatten. Vid behov kan vippan/
 pumpdos justeras, se tabell.

6. Montera pumpen. Vid montering är det viktigt att vippan riktas så 
 den löper fritt i pumpbrunnen. Se bild 6. Korrekt monterad pump
 hänger ca 40 mm från botten på brunnen när slamavskiljaren är 
 tom. När slamavskiljaren är full kommer pumpbrunnen att tryckas 
 upp 20 - 30 mm mot slamavskiljarens tak.
 Pumpens elkabel dras genom stosen för anslutning. Borra ett hål 
 på lämpligt ställe i stosen för kabelgenomföringen (pumpens  
 elkabel samt eventuellt elkabelrör) Observera att genomföringen 
 måste vara IP 67-klassad om den hamnar under marknivå. 

7. Testkör två fyllningar och två tömningar med rent vatten i pump-
 brunnen innan återfyllning av slamavskiljaren för att säkerställa 
 att vippan löper fritt och att glidfästet är korrekt monterat.
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3.

Riktmärke för glidfäste 
SA 3000ce/4000ce

Riktmärke för glidfäste 
SA 2000ce

4a.

4b.

4c.

4d.

5. 6.

Riktmärke för glidfäste 
SA 2000ce

Vippans riktning 100º
från glidfästets utlopp
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Vippans längd, mm Liter/pumpning

150 mm (standard) 50 L

100 mm 40 L

 50 mm 30 L

Att tänka på:
• Pumpen är avsedd för avslammat WC + BDT-vatten. Se till att grus  
  etc ej finns i pumpbrunnen före pumpning.

• Är det långa ledningar och bakfall kommer stor del av vattnet att rinna 
  tillbaka vid varje pumpning. Åtgärdas genom att montera en backventil.
• Värmekabel kan behövas om pumpbrunnens slang ligger grunt. Använd 
   tubolit runt pumpslangen.
• Placera eluttaget utanför brunnen, IP 67, p g a korrosiv miljö i brunnen.
• Är pumpslangens utlopp lägre än brunnen slår hävertverkan in.  
  Kontakta FANN för konsultation.
• Larm rekommenderas alltid. Det kan förhindra översvämning.







Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water &
Wastewater AB. The name change took place in November 2011. This is document is
(i) a document that relates to a product of the Company phased out prior to the name
change; or (ii) an old version of documentation relating to a product that is still being
produced by the Company but which document was published prior to the 1st of
January 2012 . This document may therefore still be marked "ITT". Xylem Water
Solutions AB is no longer an ITT company and the fact that "ITT" may appear on this
document shall not be interpreted as a reference by the Company to "ITT" in the
Company's current business activities. Any use or reference to “ITT” by you is strictly
prohibited. In no event will we be liable for any incidental, indirect, consequential,
punitive or special damages of any kind, or any other damages whatsoever, including,
without limitation, those resulting from loss of profit, loss of contracts, loss of reputation,
goodwill, data, information, income, anticipated savings or business relationships for any
use by you of “ITT”. This disclaimer notice shall be interpreted and governed by Swedish
law, and any disputes in relation to it are subject to the jurisdiction of the courts in Sweden.
If you do not agree to these terms and conditions you should not print this document and
immediately stop accessing it.
































