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Allmänt 
CPX Grovrenstank 5300 L  
CPX Art Nr: 23061  
Grovrenstanken är rotationsgjuten i slagtålig och åldersbeständig polyetenplast avsedd att 
användas för: 
-BDT (Bad, Disk och Tvätt. Även kallat gråvatten) 
-Klosett (även kallat svartvatten)  
  
Grovrenstanken är lågbyggd för bla längsta möjliga  
sedimenteringssträcka och därmed bästa rening. 
 
Hållfasthetsberäkningen utförd enligt EN-12566-1. 
 
Grovrenstanken levereras som standard med låsbart lock, även det i rotationsgjuteten 
polyetenplast. Locket är testat och godkänt av SP (Numera RISE) enligt Boverkets handbok 
om ”Barnsäkra brunnar” och SP metod 0487 genomtrampningsprov utgåva 3.  

Ritning på grovrenstanken finns på sista sidan. 

 

Tänk på att 
Innan installation, kontakta MHK (Miljö & Hälsoskyddskontoret) i den kommun det berör för 
att ta reda på vilka regler som gäller lokalt. 
 
 

Garanti  
För att säkerställa grovrenstankens funktion och livslängd så måste installation och 
användarhandboken följas. Om grovrenstanken och övriga komponenter utsatts för oaktsam 
behandling eller om installation och användarhandboken ej följts kan garantin upphöra att gälla. 
 
 

Säkerhet 
Lockets lås skall öppnas och stängas med  
verktyg, t.ex. hylsverktyg.  
Låset ska alltid vara i stängt läge när locket ligger på tanken! 
 
 
 
 

Varning! 
Gå aldrig ner i grovrenstank som satts i bruk.  
Gaserna kan innebära medvetslöshet och  
direkt livsfara. 
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Tillbehör                                                                       

_______________________________________________________________________ 
 
Förhöjningshals, CPX Art Nr: 450251 
Fast hals höjd 250 mm.          
                             
                                                                                    
                                                                                      
 
_______________________________________________________________________ 
 
Förhöjningshals, CPX Art Nr: 450501  
Fast hals höjd 400 mm.         
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Förhöjningshals, CPX Art Nr: 450121  
Fast hals höjd 556 mm. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Teleskophals, CPX Art Nr: 450141  
Justerbar teleskophals mellan  
580-850 mm. Denna hals följer även 
rörelser i marken. 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Samtliga halsar levereras 
med monteringssats.  
CPX Art Nr: 45029 
 

För installation finns fyra olika förhöjningshalsar att tillgå. Tanken har som 
standard en inbyggd hals med höjd 250 mm. Grovrenstanken kräver en 
förhöjningshals för att kunna fästa det medföljande locket.      
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Nivålarm 
 
CPX Art Nr: 
606171, 10 m kabel 
606181, Trådlöst med batterier. 
 
Nivågivaren (1) monteras på kanten i tanken enl bild  
med medföljande skruv, bricka och mutter.  
Ett 8 mm monteringshål borras först ca 90 grader  
mot inkommande avloppsrör.  
Larmet aktiveras när ca 300 L återstår. Om så önskas  
kan slangklämman flyttas från inställd placering på  
röret för att aktivera larmet tidigare eller senare. 
 
För artikel 606181 placeras den trådlösa sändaren på  
högsta lämpliga höjd och fästs med medföljande skruv.   
 
För artikel 606171 borras ett 16 mm hål för kabelgenomföringen. Grada hålet! Med en syl el 
liknande görs ett hål i kabelgenomföringen och kabeln kan träs igenom. 
       
 

 
 

Hantering 
 

Grovrenstankank, utrustning och tillbehör ska hanteras varsamt. Låt inga föremål som kan 
skada dessa komma i närheten. Vid mottagande av grovrenstanken samt innan installation, 
inspektera produkterna noggrant med avseende på eventuella skador. 
 
 
Lyft av grovrenstank 
Grovrenstanken får endast lyftas med mjuka band som  
kan träs genom de fyra inbyggda lyftöglorna 
och den blir då välbalanserad vid lyft. 
Endast tom grovrenstank får lyftas. 
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Grop  
Välj en plats där det blir tillräckligt med självfall (~2% >~2cm/m) för avloppsrör (både in och ut) 
och där marken bedöms som väldränerad och fast. Vid risk för inträngning av grundvatten i 
gropen så är det till fördel om en dränering ut från gropen ordnas. Minsta storlek på gropen bör 
vara minst ca 500mm runt om grovrenstankens yttermått.  
Lämna tillräckligt med utrymme för montering av rör och rördelar.  
Grovrenstanken får inte ligga där det finns risk för överkörning av t.ex. personbil eller liknande.  
Grundvattennivån får under inga omständigheter, hela eller delar av året, nå upp till 
inloppsröret. Undvik mark som är sank eller lös.  
Hänsyn bör även tas till vilket tjäldjup som råder på platsen. 
 

Tänk på att: 

 

Förankring  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tänk på att:  
Lyftkraften vid tom tank och  
max tillåten grundvattennivå är 60 000 N  
eller motsvarande 6000 kg! 

 
 

Max tillåtet avstånd samt sughöjd till  
slamtömningsfordon bör undersökas  
för orten innan installation.  
Undvik placering nära dricksvattentäkter  
och skyddade områden. 

Det är klokt att dokumentera  
hela installationen med  
skisser, fotografier och  
ritningar och sedan 
spara detta. 

Om det bedöms att grundvatten kan nå upp till 
grovrenstanken bör den förankras så den inte 
riskerar att flyta upp. Rekommenderat är 
förankringsduk alternativt band och då i kombination 
med tillräckliga förankringsplattor. Grovrenstanken  
kan utsättas för stora krafter så se till att duk eller 
band belastar grovrenstanken över stor yta.  
Om band används så bör dessa vara 
åldersbeständiga.  
Dessa band placeras lämpligast över tanken enligt 
skissen till hö. Se till att inga vassa kanter på 
bandlåsen ligger mot tanken. 
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Anslutning 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Montering av förhöjningshals 
 
                            Samtliga förhöjningshalsar monteras på tanken på identiskt sätt. 

1.                                                                     

 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

         3. 

        

 

 

 

Gör ren 
anläggningsytan på 
förhöjningshalsen, 
centrera noga och ställ 
ner på tanken. Undvik 
att flytta 
förhöjningshalsen i 
sidled när den väl står 
på tanken! 

Skruva fast 
förhöjningshalsen med de 
medföljande skruvarna Dra 
skruvarna försiktigt växelvis 
tills dess att 
förhöjningshalsen bedöms 
ha bottnat mot tanken. 

Både in- och utgående rör bör ligga 
på frostsäkert djup.  
Se till att både in- och utrör har ett 
jämnt och stabilt underlag att vila 
på innan återfyllnad.  
 

Grovrenstanken har som standard T-rör samt utgående rör monterat vid leverans. Det 
förborrade inloppet är förberett med inloppsmuff. Koppla aldrig dagvattenrör till 
grovrenstanken! Rörmontaget från fastighet till grovrenstank bör inte ha tvära böjar.  
Om så ändå krävs använd då hellre två 45°- graders böjar än en 90°-graders. 
Inloppsröret ska skjutas ända in tills det tar stopp mot en kant. 
 

Gör ren anläggningsytan på 
tanken  
och lägg en flödig sträng av  
medföljande tätmedel/fästmassa  
runt tankens hals mitt på ytan. 
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             Ventilation  
Grovrenstanken med dess rördragning måste ha en bra ventilation för att fungera 
tillfredsställande. Antingen via avloppet med luftning på fastighetstak eller via ett separat 
ventilationsrör direkt på grovrenstanken. Röret bör då ha en diameter på minst 75 mm.  
Viss lukt kan i det senare fallet ibland förekomma.  
 
 
 

                            Återfyllning  
Fyllnadsmassorna ca 150 mm närmast tanken bör bestå av dränerande material (tex 8-16) eller 
sand utan vassa stenar som kan skada. Se särskilt till att packa väl runt nederkanten och i de 
genomgående hålen så tanken får bra stadga. Packa sedan fyllnadsmassorna stegvis runt om.  
Använd EJ markvibrator vid återfyllning!  
 
 
 
 

        Funktion och drift  
Grovrenstankens huvuduppgift är att sedimentera slam. Inkommande slamprodukter ankommer 
via avloppsrör från fastighet. Vätskan hamnar efter T-röret i reningsverket.  
Spola aldrig ner annat än bad disk och klosett! Häll aldrig ut fett från matlagning eller starka 
kemikalier i avloppet! Undvik utsläpp av stora vattenmängder under kort tid. Tex tömning av 
badkar.  
 

                                             Underhåll  
Trots att grovrenstanken i princip är helt underhållsfri så kan det ändå vara klokt att någon gång 
kontrollera funktion och status. Ett bra tillfälle är efter att grovrenstanken tömts. Normalt räcker 
det med att kontrollera att inget föremål blockerar några funktioner. Notera gärna datum då 
grovrenstanken tömts så du vet när det kan vara dags nästa gång.  
 
 

Avlägsnande/destruering  
 

 

 

 

 

 

 

Använd EJ markvibrator vid återfyllning! 

Grovrenstanken och lock är gjord i det återvinningsbara materialet 
polyetenplast och kan återvinnas hos närmaste återvinningscentral.  
Innan återvinning ska grovrenstanken tömmas och spolas ren. Avlägsna 
skruvar och annan metall och sortera dessa. Beroende på återvinningscentral 
så kan det vara lämpligt att dela upp grovrenstanken i mindre sektioner. Be 
din entreprenör om mer information. 
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Tekniska data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
 
              
 
 
                         

-Volym: 5300 L 
 
-Vikt: 330 kg, inklusive lock 
 
-Tillåtet installationsdjup, max 1950 mm 
 
-Inloppshöjd: 1055 mm 
 
-Tillåten grundvattennivå, max 950 mm  
  från tankens botten. 
 
-Tillåten belastning på lock och sarg  
  max 250 kg. 
 


