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Living full of energy

Roth Twinbloc® slutna 
tankar för avloppsvatten 
och dagvattenfördröjning

Installations- och 
monteringsanvisning

1500, 3500 & 5000 l



2/16

Roth Twinbloc® slutna tankar för avloppsvatten och dagvattenfördröjning

Beskrivning: 
› Basmodell av sluten tank
> Fördröjningstank för dagvatten, låg modell
> Sluten tank för dagvatten med filterkorg,  
 låg modell
> Sluten tank för dagvatten med patronfilter,    
 låg modell

Innehåll

1. Allmänna anmärkningar, säkerhet ................................................................................................................................3

2. Tillämpningsområde och teknisk information om tankarna ........................................................................................3

3. Allmänt om installationen .............................................................................................................................................4

 3.1. Allmänna villkor ...........................................................................................................................................4

 3.2. Krav på installationsgropen .........................................................................................................................4

 3.3. Installation på ett grund- och markvattenområde .....................................................................................4

 3.4. Förankring av tanken ...................................................................................................................................5

 3.5. Installation i sluttningar/terassering eller i närheten av vägar .................................................................5

 3.6. Förena flera tankar ......................................................................................................................................5

4. Installation av en sluten tank .......................................................................................................................................6

 4.1. Placera tanken i installationsgropen ..........................................................................................................6

 4.2. Montering av serviceröret i samband med installation av grundtank  

  (regnvatten- och dagvattentank, servicerör 600 mm) ..............................................................................6

 4.3. Installation av ett lock för servicerör som håller fordonstrafik  ................................................................7

 4.4. Montera ett servicerör med ett integrerat bevattnings- eller patronfilter ................................................7

 4.5. Justera installationsdjupet på servicerörsystemet .....................................................................................7

  Förkorta serviceröret ...................................................................................................................................7

 4.6. Rörinstallation .............................................................................................................................................8

 4.7. Tilläggsfyllning av installationsgropen .......................................................................................................8



3/16

Roth Twinbloc® – installations- och monteringsanvisning

1. Allmänna anmärkningar, säkerhet

Vid installation ska du alltid följa allmänna säkerhets-
bestämmelser för byggarbete. Följ också förordningar och 
standarder vid installation, montering, service och repa-
ration. Endast kvalificerade installatörer eller företag får 
installera hela system eller delar av det. 

Se till att stänga av systemet då arbete utförs. Försäkra dig 
också om att systemet inte oavsiktligt återansluts. Håll alltid 
tanklocket stängt (förutom då arbete utförs i tanken) för att 
undvika olyckor. 

Använd endast Roths tilläggsdelar i systemet. 
Roth erbjuder ett brett sortiment av kompatibla tilläggs-
delar. Du kan bygga hela system av Roths sortiment.  
Observera att användningen av delar av andra tillverkare 
kan leda till sämre systemprestanda och att garantin inte 
gäller vid eventuella skador

2. Tillämpningsområde och teknisk information  
     om tankarna

 > Tankarna kan användas enskilt eller i serie för att lagra 
regn- och avloppsvatten under jorden. 

 > Vi kan också på beställning leverera skräddarsydda 
 lösningar på flera ihopkopplade tankar. Alternativt kan  
 du också själv koppla ihop två tankar med underjor- 
 diska DN 100-rör (se också punkt 3.5. i denna anvis- 
 ning). 
 > Placera tanken så att det inte finns fordonstrafik 

ovanpå tanken eller i tankens omedelbara närhet  
(se också punkt 3.5. i denna anvisning).

 > Skydda området kring installationsgropen tillräckligt 
med lämpliga varningsmärken. 

 > Isolera tanken och avloppsröret med tjälisolerings-
skivor.

 > Försäkra dig om att den slutna tanken är placerad  
så att den kan servas och tömmas med sugbil.    

Volym på tank Längd Bredd Höjd Största djup 
på grop

Höjd till över-
rinningsrör Vikt

1500 liter 2350 mm 1395 mm 695 mm 1395 mm 675 mm 100 kg

3500 liter 2350 mm 2300 mm 975 mm 1675 mm 905 mm 140 kg

5000 liter 2460 mm 2350 mm 1350 mm 2050 mm 1275 mm 170 kg
Tabell 1 Mått på tankar             

Mått på tankar
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3. Allmänt om installationen 

3.1. Allmänna villkor

Endast installationsföretag med nödvändig kompetens, rätt 
utrustning och rätta verktyg samt utbildad personal får göra 
installationen. För att undvika farosituationer för instal-
latörer och tredje parter ska installationsföretaget följa 
olycksförebyggande bestämmelser. Installationen ska göras 
enligt instruktionen nedan. 

3.2. Krav på installationsgropen

Installationsgropens bredd och lutningen på gropens kant 
ska följa standarden DIN 4124. Bottnen på installationsgro-
pen ska vara jämn och ha en tillräcklig bärförmåga. 
Om jordmånen är fast, används packat grus eller be-
tongsskivor. Grus- eller betongbottnen plattas ut så att ytan 
är på rätt nivå. 
För att skapa tillräckligt med utrymme för installationen 
ska installationsgropen vara på alla led 600 mm större än 
tanken. Avståndet från permanenta byggnader ska vara 
minst 1,2 meter. 
Djupet på gropen ska anpassas enligt högsta installations-
djup (se bild 1 för högsta möjliga höjd på serviceröret), samt 
enligt grundvattennivån – den får inte överstiga hälften av 
tankens höjd (se även punkt 3.3). För att använda tankarna 
hela året ska alla delar som leder vatten installeras på ett 
område som inte fryser. Installationsdjupet är i allmänhet 
600–800 mm. 

3.3. Installation på ett grund- och markvattenområde

En tank som installeras på ett grund- eller markvatten-
område eller i en lerig jordmån (som inte släpper igenom 
vatten) ska utrustas med tillräcklig täckdikning, som leder 
bort vatten tillräckligt bra. Grundvattennivån får inte 
överstiga halva tankens höjd (utan servicerör).   

Volym på tank Installationsgropens 
längd

Installationsgropens 
bredd

Installationsgropens 
högsta djup utan 
förlängning till 

servicerör

Installationsgropens 
högsta möjliga djup 
med förlängning till 

servicerör   
1500 liter 3550 mm 2595 mm 1395 mm 1895 mm

3500 liter 3550 mm 3500 mm 1675 mm 2175 mm

5000 liter 3660 mm 3550 mm 2050 mm 2550 mm
Tabell 2. Mått på installationsgropen

Mått på installationsgropen

ü = jordmånens djup, högst 1200 mm. 
(vid användning av förlängning av servicerör, 500 mm, 125000042)

h = grunden ska vara minst 100 mm

Installationsgropens bredd = tankens bredd + 2 x 600 mm
Installationsgropens längd = tankens längd + 2 x 600 mm
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Roth Twinbloc® – installations- och monteringsanvisning

3.4. Förankring av tanken

Förankra tanken med en filterduk. Gör snitt i duken för 
stigarröret och vid behov för anslutningspunkten. Placera 
tyget på tanken och vik tygets kanter via botten på gropen 
mot gropens yttre kanter. Fyll installationsgropen från 
yttre kanterna så att förankringstyget spänns kring tanken. 
Tanken ska vara fylld med vatten så att den hålls på plats  
då installationsgropen fylls igen. 

Du kan också använda förankringsremmar till förankringen. 
För att förankra tanken behöver du två förankringsremmar, 
där bägge ska ha två förankringsplattor eller förankrings-
krokar.    

3.5. Installation i sluttningar/terassering eller i närheten 
av vägar

Om du installerar tanken i eller i närheten av (<5 meter) en 
sluttning eller backe, vid en jordvall eller en terassering, ska 
du bygga en stödmur bredvid. Stödmuren ska byggas enligt 
statiska beräkningar och stödmuren ska absorbera trycket 
från jorden. Stödmuren ska vara på varje led minst 500 mm 
större än tanken och ligga minst 1200 mm bort från tanken. 

Om tanken placeras i närheten av en väg, ska du försäkra 
dig om att belastningen som fordonen orsakar inte förflyttas 
till tankarna. Kontrollera detta genom kundens beräkningar 
om statisk belastning. 

3.6. Förena flera tankar

 > Du kan förena en eller flera slutna tankar via de fabriks-
borrade hålen, eller via ytterligare hål som borras på 
plats i borrytan på sidorna av tanken. Använd avlopps-
rör DN100. Universellt genomföringsset kan användas 
för hål som borrats på plats.

 > Avloppsrören ska nå minst 200 mm in i tankarna. 
 > Tankarna ska placeras minst 600 mm från varandra. 

Ritning 2. Installation av slutna tankar i en sluttning eller i närheten av en 
terassering.

Filterduk

Twinbloc sluten tank

Förankringsrem

Förankringsplatta

Bild 1. Så här förenas en regnvattentank och en av dagvattentank. 

Bild 2. Så här förenas två slutna tankar.  
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4. Installation av en sluten tank

4.1. Placering av tanken i installationsgropen

 > Försäkra dig om att tanken är i felfritt skick innan du 
installerar den. Kolla att tanken inte fått skador under 
transporten. 

 > Använd lämpliga maskiner för att placera tanken i rätt 
ställning i installationsgropen. Hantera tanken varsamt 
utan att skråma den. 

 > Om du förenar flera tankar, se punkt 3.6. 
 > Fyll installationsgropen med lämpligt material (som 

inte innehåller sten). Placera ett 200 mm tjockt lager 
grus (kornstorlek 4–16 mm) runt tanken. Täta försiktigt 
och grundligt. 

 > Fyll ut med grus också mellan valven och under den 
rundade kåpan. 

 > Om du installerar flera tankar bredvid varandra ska du 
lämna minst 600 mm utrymme mellan tankarna. Fyll 
och täta också mellanrummet noggrant. 

 > Fyll installationsgropen upp till 50 mm under överfyll-
nadshöjden.  

4.2. Montering av serviceröret i samband med installa-
tion av regnvatten- och dagvattentank (servicerör 600 mm)

 > Alla tankar levereras med färdigt installerade  
servicerörsystem (se bilder 3 och 4). 

 > Du behöver ta bort servicerörssystemet ur tanken för 
några installationsskeden. 

 > Gör så här då du placerar serviceröret tillbaka i tanken:

 Se till att tätningen på serviceröret placeras rätt i 
fördjupningen på serviceröret. Försäkra dig om att tät-
ningen sitter tätt på plats. 

 Smörj tätningsläpparna tillräckligt. 

 Placera serviceröret ovanpå plasttätningen och fäst 
serviceröret i tanken. 

‣ Serviceröret ska nå minst 600 mm in i tanken. 
‣ Fäst serviceröret – vid behov med ett lämpligt verktyg. 
(Notera att du inte ska använda ett vasst verktyg, efter-
som det kan skada tätningen). 

‣ Efter att du placerat serviceröret i tanken, dra den övre 
och kortare tätningsläppen utåt, så att dess inre kant rör 
i servicerörets kant (se bild 5). Notera att du inte heller i 
det här skedet ska använda ett vasst verktyg. 

 Försäkra dig samtidigt om att den nedre och längre 
tätningsläppen inte stiger med den andra tätnings-
läppen.  

Bild 3. Leveransfärdig tank. 

Bild 4. Färdigt monterad tank. 

Bild 5. Placeringen av servicerörets tätningsläppar. 
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Roth Twinbloc® – installations- och monteringsanvisning

 > Stöd serviceröret med träbalkar som ryms under locket 
(se ritning 3). 

4.3. Installation av servicerörlock som bär fordonstrafik   

 > Lock till servicerör som håller bilar med upp till 600 kg 
hjullast (Mat.nr. 1235000770) finns som tilläggsutrust-
ning.

 > Ersätt det ursprungliga locket med det ovan nämnda 
locket om serviceröret placeras på ett ställe med for-
donstrafik. 

 > För att fylla utrymmet runt serviceröret: placera en 
minst 300 mm bred krans i lättbetong på serviceröret. 
Kransen ska sträcka sig 200 mm från servicerörets övre 
kant. Betongkransen fungerar som stöd för service-
rörets övre kant.  

 > Försäkra dig om att höjden är rätt så att du kan göra 
stenläggningen. 

 > Se exempel på konstruktionen ur ritning 4. 
 > Försäkra dig om att belastningen som fordonen orsakar 

inte förflyttas till tanken! (se punkt 3.5).

4.4. Montera ett servicerör med ett integrerat 
bevattnings- eller patronfilter

Serviceröret ska tas bort innan montering av ett 
bevattnings- eller patronfilter. Montera sedan 
filterenheten enligt medföljande anvisningar.

Då du monterar servicerörsystemet tillbaka i tanken ska du 
följa anvisningarna punkt 4.2. i denna instruktion. 

4.5. Justera installationsdjupet på servicerörsystemet

Förkorta serviceröret
 > Efter att du installerat servicerörsystemet i tanken 

enligt instruktionerna kan det finnas ett behov för att 
förkorta servicerören. 

 > För att göra det ska du avlägsna skruvarna på insidan 
av servicerörets krans och ta bort servicerörets krans. 

 > Förkorta sedan serviceröret från den övre kanten till ett 
lämpligt mått. 
OBS! Den rundade kanten på röret ska vara litet högre upp 
än marknivån. 

 > Placera servicerörets krans tillbaka på serviceröret och 
skruva fast kransen. 
 Installation av förlängning på serviceröret  
(Mat.nr. 1235000042).

 > Om installationsdjupet är större än servicerörets längd 
kan serviceröret förlängas genom att använda en 

 förläggningsdel (Mat.nr. 1235000042).

 Börja med att ta bort kransen från serviceröret enligt 
instruktionen ovan. 

 Placera förlängningsdelen på serviceröret och justera 
ett lämpligt installationsdjup. 

 Skruva fast förlängningsdelen, placera servicerörets 
krans på förlängningsdelen och skruva fast också den. 

 > Fäst plastlocket i serviceröret och lås det med två 
skruvar. 

Servicerör
Trästöd 
mellan 
servicerörets 
lock och övre 
delen av 
tanken. 

Ritning 3. Stöd för serviceröret i underjordisk installation. 

Servicerörlock som 
bär fordonstra�k 

Stenläggning

Krans i lättbetong

ca
 2

0
0

ca
300

Ritning 4. Installation av lock som bär fordonstrafik. 
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4.6 Rörinstallation

 > Då du installerar basmodellen av tanken ska du trycka 
in inloppsröret i inloppsanslutningen så att röret når 
ungefär 90 mm in i tanken. 

 > Om du installerar en fördröjningstank för dagvatten 
ska du installera fördröjningsröret enligt medföljande 
instruktioner. 

 Om du installerar ett externt filter som ett förfilter 
ska du följa medföljande instruktioner. 

 Placera inloppsröret från samma sida som filtret 
enligt tankens installationsanvisningar. 

 > Med en annan anslutning kan du förena matnings- 
linjerna (inlopps- eller utloppsrör, inlopps- eller 
utloppskabel). Kontrollera att skyddsröret DN 100 
som placerats i tanken står i tillräcklig lutning, så att 
avloppsvattnet inte kan rinna tillbaka till skyddsröret.  

 > Vid installation av tankmodeller utrustade med en 
filterkorg eller ett patronfilter eller en fördröjningstank 
för dagvatten ska rören placeras enligt ritningarna som 
finns i denna installationsanvisning (s. 9 framåt).   

4.7 Tilläggsfyllning av installationsgropen

 > Då du har monterat servicerörsystemet och installerat 
rören ska du fortsätta att fylla installationsgropen med 
ett lämpligt jordfyllnadsmaterial (som inte innehåller 
sten). Fyll installationsgropen ungefär halvvägs av 
servicerörets höjd genom att täta fyllnaden efter varje 
varv. 

 > Täck rören med grus (kornstorlek 0–8 mm) och täta för 
hand. 

 > Då servicerörsystemet är tätt på plats och inte går att 
flytta på kan du försiktigt ta bort stöden. 

 > Sedan fyller och tätar du tomrummen som uppstått. 
 > Fortsätt att fylla gropen upp till servicerörets krans. 

OBS! 
Då du fyller igen området kring serviceröret är det 
viktigt att du försäkrar dig om att fyllningen är 
ordentligt packat nedanom det övre servicerörets 
krans. På det sättet undviker du att rören senare 
sjunker. Av den här orsaken är det viktigt att 
använda jordfyllnadsmaterial som packas väl.  
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Roth Twinbloc® 1500 sluten tank
VVS-nr. 3629300
SAP-nr.  17RW1000.225
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Roth Twinbloc® 3500 sluten tank
VVS-nr. 3629301
SAP-nr.  17RW1000.148
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Roth Twinbloc® 5000 sluten tank
VVS-nr.  3629302
SAP-nr. 17RW1000.159
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Roth dagvatten fördröjningstank 3500 50%
VVS-nr. 2620800

Roth dagvatten fördröjningstank 3500 100%
VVS-nr. 2620801
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Roth dagvatten fördröjningstank 5000 50%
VVS-nr. 2620802

Roth dagvatten fördröjningstank 5000 100%
VVS-nr. 2620803 A
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Anteckningar
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Anteckningar
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ROTH FINLAND OY
Raseborgsvägen 9, hus 2
10600 Ekenäs
Tfn. +358 (0)19 440 330
E-post: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland
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