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Detta beskrivningsunderlag är anpassat för beskrivningar som innehåller en 
förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med respektive littera. 

Om förteckningsdel ej används kan information i förteckningsdel istället 
adderas till respektive AMA-kod.  

Texter under oranga rubriker är förklaringar i detta dokument. 
Dessa är ej avsedda att lyftas in i aktuell beskrivning.  

Produktbeskrivning 
Tömningsanordning 

Markförlagd 
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Förklaringar 

Hjälptexter 
Hjälptexter, förklarande texter, är skrivna i magenta. 
Dessa ska ej inkluderas i färdig beskrivning. 

Projektspecifika dimensioner och tillbehör 
Projektspecifik information är i detta beskrivningsunderlag markerade med 
röd text - Skriv in de projektunika värden som önskas. 

Möjliga tillbehör och ev tillhörande AMA-koder är markerade med blå text. 
Radera de tillbehör (samt tillhörande blå AMA-koder) som ej ska inkluderas i 
projektet. 

Blå text används också där alternativa utföranden är tillgängliga, välj ett av de 
beskrivna alternativen.  
Notera att där bildtext (figurnummer och figurbenämning) är blå är bild ovan 
denna att betrakta som blå. 

Hantering 
Kopiera text och bilder från detta PDF-underlag för införande i aktuell 
beskrivning. 

Hänvisningar 
Beskrivningstexter ansluter till AMA VVS & Kyl 16. 

Förtecknad inredning och utrustning 
Kod efter förteckningsrubrik avser all text i positionen utom text som är försedd 
med annan kod.  

Om annan kod återfinns vid underrubrik ska även text under underrubrik hänvisa 
till denna AMA-kod. 

Antal, angivna vid rad som ej är förteckningsrubrik, avser antal förekomster i den 
aktuella positionen. 
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12-34 Tömningsanordning i mark 1 

Utförs i polyeten med delar i rostfritt stål, krom och gjutjärn. 
Anordning utförs vertikal cylinder med plats för rörledningar 
hel bottenplatta (polyeten). 
Storlek: 810×880 mm (Ø×H), exklusive röranslutningar 
Anpassningsbar höjd, min 840 mm 

Kopplingsutrymme 
Anslutningar för tömning med slang (del av slambil)  
samt anslutningar för spolvatten ska placeras under lock (del av betäckning). 

Typutförande anslutningar - Figuren visar utförande 3+3 anslutningar, 
se text för aktuellt utförande 

Notera att antal kopplingspunkter ska anges till höger om 
"Koppling för tömning" samt "Spolvattennslutning" 

Koppling för tömning  3 
Utförs med bas i polyeten samt med klämanordning i rostfritt stål. 
Tätande gummiring. 
Låsning av tömningsslang (del av slambil) med expanderlås. 

Spolvattenanslutning 2 
För inkoppling av spolvatten från slambil. 
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Tömningsledning mellan tank och tömningsstation/tömningsskåp
Tömningsledning mellan tank och tömningsstation skall utföras i 
polyeten PE100 SDR17 (PN10) alternativt SDR11 (PN16)
Skarvning skall ske med prefabricerade rördelar avsedda för 
elektromuffssvetsning. Vid riktningsändring 90° så skall 2 x 45°  
språng användas i första hand. I andra hand så skall 90° "långböj" 
användas. 
Rörledning för tömning ska utföras med  
dimension Ø110 Ø75 mm.  Välj önskad dimension 

Spolvattenledning mellan tank och tömningsstation/tömnings skåp.
Kopplingsledning för spolvatten mellan tank och tömningsstation/
tömningsskåp skall utföras i lipidus Connect anslutnings ledning med 
tillhörande skyddsrör.

lipidus Connect består av skyddsrör polyeten DN 50mm samt 3/4" 
högtrycksslang 1-stål max 105 bar. Högtrycksslangen kan levereras 
med pressade kopplingar R20 med lekande muttrar.

Betäckning 
Körbar betäckning med flytande ram. 
Minsta ljusöppning 600 mm. 
Lukttätt lock med integrerad gummipackning. 
Låsbart lock försett med barnsäkert lås av fjädertyp. 
Betäckning ska tillverkas enligt EN124. 
Betäckningar ska klara klass D (40 ton).  
Material: Gjutjärn 

Stigarrör  
Utförs med tätningar mot kopplingsutrymme och betäckning. 
Längd ska vara 1000 mm med möjlighet till kapning. 
till önskad längd.  
Ljusöppning, min 600 mm. 

Fabrikat: Rensa Copula C-M – eller likvärdigt 




