
Drift/underhållsinstruktioner
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Tanken ska tömmas vid behov, men minst 1 gång per år, detta brukar styras av kommunen.
Efter tömningen ska behållaren fyllas med vatten (för bästa funktion).
Fyllnadsgraden i slamavskiljaren kontrolleras från en av de öppningsbara luckorna i avskiljaren t.ex. med 
hjälp av en träpinne eller visuellt.
Tankens skick bör kontrolleras med minst 5 års mellanrum.
Utloppsfilter på utloppet i slamavskiljaren ska göras rent 1-2 gånger per år, koppla på en trädgårdsslang 
på kopplingen och dra i rengöringshantaget upp och ner ett par gånger för att få det slam som eventuellt 
fastnat i lamellfiltret att lossna och falla ner i avskiljaren.

Filtertankens material rörs/vänds runt 1-2 gånger per år för att se till att allt material kommer användas 
och för att ha det luftigt under sin livstid och för en bättre funktion. Se också över vaggan i filtertanken 
och fördelningsplattan så det ser bra ut och fungerar korrekt. Kontrollera ventilationen i anläggningen (så 
det är genomdrag genom hela filtertanken/avskiljaren), är välfungerande. Bra ventilation är ett måste. 

Filtret ska bytas efter 12-15 år, detta måste ske för att det fortfarande ska kunna ”sugas” upp, det går 
också att ta upp filtret med hjälp av spade och lite handkraft. Kokosfiltrets vikt är cirka 240kg i och vid 
byte av det så kommer det i 9 st. förpackningar. 
*Garantitiden på funktionen av filtret är 10år.
Filtret är en 100% natur/organisk produkt/material och bör återföras till marken/jordbruket.
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I underhållsboken ska alla verksamheter som utförts på systemet markeras, tillsammans med datum. Det 
gäller kontroller så som tömningar, reperationer och ändringar. 
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Kontaktinformation:
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Visuell inspektion av flödesvägar:

Lätta avlagringar med slam är normalt.
Funktion tippning, okej?
Flödesplattan som används över hela området, okej?
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Avlägsna tipptråg och fördelningsplatta:



Ecof lo 2021-01-21

Underhåll av filtermaterialet (kokosfilter):

Vid behov, minst en gång om året: 
Blanda och lossa de översta 30 cm av filtermaterialet.
För att funktionalitet och livslängd ska bibehållas rekommenderas:
Fotografera ytan på kokosfiltret- före och efter vändning/blandning av kokosfiltret- och spara bilderna. 
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Visuell inspektion av fördelningsplatta & tipptråg:

Efter rengöring av fördelningsplattan och tipptråg, utför ett funktionstest med vatten:
Jämt vattenflöde? (Rengör fördelningsplattan om det behövs)
Tippningsnivå? (Funktion?)
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Justering av tipptråget:

Tipptråget har fyra höjdjusterbara fötter. 
På varje fot i sidled finns en nyckel för höjdjustering. 
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Återspolning av lamellfiltret (utlopp slamavskiljaren):

När lamellfiltret dras ut stängs utloppet automatiskt med en lucka.
Lamellfiltret har en slanganslutning och ett rengöringshandtag som dras upp och ner. Detta
möjliggör effektivt avlägsnande av slamavlagringar.
Denna rengöring ska ske i manhålet, så att de avlagringar som kan finnas hamnar i
avskiljaren igen.
Genomspolningen av lamellfiltret utförs vid behov, men minst en gång per år.
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Byte av filtermaterialet:
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Redskap som kommer till användning Utlopps- & provtagningsbrunn alt. 
pumpbrunn

När fördelningsplatta och tipptråg är 
bortmonterat
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Byte av filtermaterialet:
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Hjälp till med att lösgöra filtermassa för att underlätta tömning 

Hjälp till med att lösgöra filtermassa för att underlätta tömning

Fyll på med nytt filtermaterial Sprid ut den jämnt över ytan
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Byte av filtermaterial:
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Tömningsfordon är lämpliga för sugning av filtermaterialet, hör med din kommun vilka bolag som gör 
detta jobb.

Ju starkare sugkraft, desto kortare är avståndet och desto större tvärsnitt (DN 100), och desto snabbare 
fungerar det.

Den avgörande faktorn är det rätt tömningsrör och en sugslang med fasad metallspets (med handtag) i 
slutet används för att underlätta sugning av materialet.

Rätt teknik är också viktig:
För att effektivt tömma filtermaterialet med slangen är det viktigt att komma in i tanken ordentligt.
Vid korrekta förberedelse tar tömningen och fyllningen av en Ecoflo filtertank för två personer cirka 30 
minuter.


