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OHJE – PUMP-IN-TANK-PUMPPUKAIVON  
ASENTAMINEN SAOSTUSKAIVOON
Pump-in-Tank-pumppukaivo voidaan asentaa FANN-saostuskai-
voon, jonka malli on SA 2000ce, SA 3000ce tai SA 4000ce. Asen-
nettaessa SA 6000ce -saostuskaivoon (kaksi SA 3000ce -saostus-
kaivoa, jotka liitetään sarjaan) Pump-in-Tank asennetaan säiliöön 2 
eli siihen säiliöön, joka on lähempänä puhdistuskenttää alla olevien 
SA 3000ce:n ohjeiden mukaan. 

Pump-in-Tank voidaan tilata myös valmiiksi asennettuun saostuskai-
voon.  Siirry silloin osaan ”Pump-in-Tank - asennusyhde ja pumppu”.
Ennen aloittamista: tarkista, että Pump-in-Tank-paketin sisältö on 
täydellinen (katso oikealla oleva sisällysluettelo). Tilattaessa valmiiksi 
asennettu Pump-in-Tank suurin osa osista on jo asennettuina.

1.  Sulje saostuskaivon laskuaukko liitosmuhvilla ja peitekannella, jot-
ka sisältyvät Pump-in-Tankin toimitukseen.

2.  Sahaa noin 10 mm saostuskaivon laskuvaimentimen puolella 
olevasta yhteestä. Poista purseet putken sisä- ja ulkopuolelta. 
Vinkki: Aseta saostuskaivo kyljelleen, jotta sahaaminen ja putken 
asentaminen on helpompaa. 

3.  Levitä Glidex-liukuainetta 90º:een muhviin ja asenna se putkeen 
1 (200 mm).  Varmista kiinnitys ruuvaamalla ruuvi 90º:een muhvin 
ja putken 1 läpi.

4.  Asenna putki 1 laskuvaimentimeen. Putkea on vietävä noin 50 
mm laskuvaimentimen sisään. Vinkki: Merkitse 50 mm putken 
päästä, jotta näet, kuinka pitkälle sitä täytyy työntää.  Varmista 
kiinnitys ruuvaamalla laskuvaimentimen yhteen ja putken 1 läpi. 
Jos putken 1 asentaminen ei onnistu, katkaise laskuvaimentimen 
yhdettä (katso kohta 2) vielä 10 mm lisää kerrallaan, kunnes putki 
sopii yhteeseen.

5.  SA 2000ce -malli: katkaise putki 2 (1 100 mm) 730 mm:n pitui-
seksi. 

  Poista purseet reunoista. Asenna putki 2 90º:een muhvin toiseen 
päähän. SA 3000ce- ja SA 4000ce -mallit: asenna putki 2 (1 
100 mm) 90º:een muhvin toiseen päähän. Varmista kiinnitys ruu-
vaamalla ruuvi muhvin ja sen sisään työnnetyn putken läpi.

6.   Seiso niin, että saostuskaivon laskuaukko on vasemmalla puolel-
lasi ja tuloaukko oikealla puolellasi, kun katsot alas säiliöön.

  SA 2000ce -malli:  Käytä pitempää köyttä (2 400 mm).
  Pujota köysi saostuskaivon sisäpuolella lähinnä itseäsi olevien 

kolmen keskimmäisen renkaan läpi. 
  SA 3000ce- ja SA 4000ce -mallit: Käytä lyhyempää köyttä (1 

800 mm). Pujota köysi saostuskaivon sisäpuolella lähinnä itseäsi 
olevien kahden keskimmäisen renkaan läpi.

7.  Kiinnitä liitosmuhvi putken 2 toiseen päähän. Varmista kiinnitys 
ruuvaamalla ruuvi muhvin ja sen sisään työnnetyn putken läpi.

8.  Tukijalkojen on oltava saostuskaivon pohjassa, ei korotusosissa. 
SA 2000ce -mallissa tukijalat katkaistaan 290 mm pitkiksi, SA 
3000ce -mallissa 420 mm pitkiksi. SA 4000ce -mallissa käyte-
tään putkea kokonaisuudessaan (670 mm). Poista purseet kat-
kaistuista päistä.

  Työnnä tukijalat kahteen Pump-in-Tankin alapuolella olevaan kiin-
nikkeeseen. Älä käytä Glidexiä, tukijalkojen on pysyttävä tiukasti 
kiinni kiinnikkeissä.

9.  Nosta Pump-in-Tank saostuskaivoon. Pumppukaivon yläosassa 
olevan kannan tulee nojata saostuskaivon nousuputken istukan 
sisäosaa vasten. Kanta auttaa myös pitämään pumppukaivoa pai-
kallaan.
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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:n köysi säiliön  
3 renkaan läpi.

SA 3000ce/4000ce=1 800 mm:n köysi 
säiliön 2 renkaan läpi

Huomaa! Kuvissa 3–4, 5 ja 7 esitetään asennus saostuskaivon ollessa kyljellään.

5.

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

6.

Toimitussisältö, Pump-in-Tank, RSK 588 71 09
1 kpl   Pumppukaivo, Ø 600 mm, korkeus 850 mm
1 kpl   Xylem SMX-2 -pumppu
1 kpl   Liukukiinnike 32 mm 
1 kpl   PEM 32 mm putki, pituus 610 mm (pumpun ja liukukiinnikkeen välille)
3 kpl   PP32 liitin (pumpun, liukukiinnikkeen ja nousuputken ulkopuolen liittämiseen)
1 kpl   Putki 1, 200 mm (liitetään laskuvaimentimeen)
1 kpl   Putki 2, 1 100 mm (putkien asennukseen, uusi laskuyhde pumppukaivon kautta)
2 kpl   Tukijalka, 670 mm (säiliön pohjan ja puppukaivon väli)
1 kpl   Köysi SA 2000ce, pituus 2 400 mm (pumppukaivon kiinnitykseen)
1 kpl   Köysi SA 3000ce/4000ce, pituus 1 800 mm (pumppukaivon kiinnitykseen)
1 kpl   Nippuside (köyden kiinnitykseen pumppukaivon ympärille)
5 kpl   Ruuvi 4,2 x 32 mm A4 (putkien kiinnitykseen)
1 kpl   90º:een muhvi, 110 mm (putkien asennukseen, uusi laskuyhde pumppukaivon kautta)
2 kpl   Suora muhvi 110 mm (putkien asennukseen, uusi laskuyhde pumppukaivon kautta)
1 kpl   Peitekansi 110 mm (saostuskaivon laskuyhteen sulkemiseen)
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10.  Asenna putken 2 liitosmuhvi Pump-in-Tankin tuloyhtee-
seen. Varmista kiinnitys ruuvaamalla ruuvi muhvin ja Pump-
in-Tankin tuloyhteen läpi. 

11.  Kiinnitä pumppukaivo kiinnittämällä köysien päät nippusi-
teellä kaivon ympärillä olevaan uraan. Varmista, että myös 
köyden solmut ja silmukat ovat kokonaan urassa. Kiristä 
nippuside pihdeillä ja katkaise irtopää.

   Asenna nousuputki ja pumppu seuraavalla sivulla olevien 
ohjeiden mukaisesti.

11.

9. 10.

Pump-in-Tank-pumppukaivo asennettuna ja käyttövalmiina saostuskai-
vossa. Seuraavaksi asennetaan nousuputki ja pumppu.
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Pump-in-Tank – nousuputken ja pumpun asentaminen
1.  Poista nousuputken kaula kummastakin päästä. Muutoin kaula, 

joka yleensä asettuu säiliön sisään, tulisi pumppukaivoa vasten. 
  Poista purseet reunoista.

2.  Nousuputkessa on liukukiinnikkeelle varattu alue. Nousuputkessa 
on oltava kolme rengasta liukukiinnikkeen yläpuolella ja kaksi ren-
gasta sen alapuolella.  Poraa 51 mm:n reikäsahalla reikä tasaiselle 
pinnalle. Putkessa on valmiiksi merkittynä keskikohta, johon rei-
käsahan kärki asetetaan. 

1.
3 rengasta

2 rengasta

2.
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3.  Asenna liukukiinnike. Liukukiinnikkeen asennuksessa on käytettävä 
mukana toimitettua o-rengasta nousuputken ulkopuolella. Asenna 
liukukiinnike käsin. Varmista, että nousuputkeen asennetta-
van osan pieni kanta tulee alaspäin.  Jos kanta ei tule alaspäin, 
o-rengas luiskahtaa pois kiinnikkeestään, kun pumppu asennetaan, 
koska reunoista, joissa osat liukuvat yhteen liukukiinnikkeessä, ei 
ole poistettu purseita alapuolelta, vaan vain yläpuolelta. Liukukiinni-
ke on hieman jäykkä, kun sitä irrotetaan ensimmäisen kerran. Kiinni-
tettäessä jäykkyyttä ei kuitenkaan pidä ilmetä. Varo vaurioittamasta 
o-rengasta, jos koottaessa ilmenee tällaista vastusta. Se voi tar-
koittaa, että pieni kanta on suuntautuneena ylöspäin, eikä alaspäin. 
Kierrä liukukiinnikettä 180 astetta. 

  Pumpun muiden osien asentamista varten toinen liukukiinnikkeen 
osa poistetaan. Pumpun lähtöyhteeseen asennetaan pumpulle 
tarkoitettu suora, kierteitetty 32 PP -liitin. Samanlainen liitin asen-
netaan liukukiinnikkeeseen, joka on juuri irrotettu nousuputkesta. 
Näiden kahden liittimen väliin asennetaan lopuksi 610 mm pitkä 
32 PEM -putki. Kun pumppua ja liukukiinnikettä katsotaan ylhäältä 
päin, pintakytkimen tulee olla 100 asteen kulmassa liukukiinnikkeen 
lähtöyhteeseen nähden, katso kuva 3. 

  Viimeistele liukukiinnikkeen asennus kiristämällä kunnolla asianmu-
kaisella työkalulla.

4.  Aseta säiliön tiiviste sille varattuun uraan saostuskaivossa. 
  Aseta nousuputki saostuskaivon päälle niin, että osa, jossa on 

kaksi rengasta alaspäin, tulee lähemmäs säiliötä. Nousuputkea 
asennettaessa on tärkeää, että liukukiinnike ja liukukiinnik-
keen reikä tulevat oikeaan paikkaan. 

  SA 2000ce -malli: käännä nousuputkea niin, että liukukiinnike 
kohdistuu säiliön vasempaan sankakiinnikkeen loveen.

  SA 3000ce/4000ce:  käännä nousuputkea niin, että liukukiinnike 
kohdistuu sankakiinnikkeen vasemman ja keskimmäisen loven 
väliin. Katso myös kuvat 4a–4d. 

  Pumppu on sijoitettava pumppukaivon sivulle niin, että uimuri pää-
see liikkumaan vapaasti. 

  Kiinnitä nousuputki sinkilöillä. Katso erilliset nousuputken asennus-
ohjeet. 

5.  Pintakytkimen ohjauskaapelin on oltava 150 mm pitkä pumpusta 
uimurin alareunaan. Silloin pumppu pumppaa noin 50 litraa vettä. 
Tarvittaessa pintakytkintä/pumppulaitetta voidaan säätää. Katso 
taulukko.

6.  Asenna pumppu. Asennuksessa on tärkeää, että pintakytkin 
suunnataan niin, että se pääsee liikkumaan vapaasti pumppukai-
vossa. Katso kuva 6. Oikein asennettu pumppu on noin 40 mm:n 
korkeudessa kaivon pohjasta, kun saostuskaivo on tyhjä. Saos-
tuskaivon ollessa täynnä, pumppukaivo nousee 20–30 mm:n 
päähän saostuskaivon katosta.

  Pumpun sähkökaapeli vedetään nousuputken läpi liitettäväksi. 
Poraa kaapelin läpiviennille (pumpun sähkökaapelille ja mahdol-
liselle sähkökaapeliputkelle) reikä sopivaan paikkaan nousuput-
keen. Huomaa, että läpiviennin on oltava suojausluokan IP67 
mukaan suojattu, jos se päätyy maanpinnan alapuolelle. 

7.  Varmista, että pintakytkin pääsee liikkumaan vapaasti ja että 
liukukiinnike on asennettu oikein koeajamalla pumppukaivo 
kahdella täytöllä ja tyhjennyksellä puhtaalla vedellä, ennen kuin 
saostuskaivo täytetään uudelleen.
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3.

Liukukiinnikkeen suunta-
merkki, SA 3000ce/4000ce

Liukukiinnikkeen suunta-
merkki, SA 2000ce

4a.

4b.

4c.

4d.

5. 6.

Liukukiinnikkeen suunta-
merkki, SA 2000ce

Pintakytkimen suunta 100º 
liukukiinnikkeen ulostulosta
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Pintakytkimen 
pituus, mm

Litraa/pumppa-
us

150 mm (vakio) 50 l

100 mm 40 l

 50 mm 30 l

Huomioitavaa:

•  Pumppu on tarkoitettu WC- ja harmaalle vedelle, josta lieju on poistettu. 
Varmista, ettei pumppukaivossa ole soraa tms. ennen pumppausta.

•  Pitkien johtojen ja väärän kallistuman tapauksessa suuri osa vedestä 
valuu takaisin jokaisella pumppauksella. Tilanne voidaan korjata asenta-
malla takaiskuventtiili.

•  Lämmityskaapeli voidaan tarvita, jos pumppukaivon letku on lähellä 
maanpintaa. Asenna putkieriste pumppuletkun ympärille.

•  Sijoita pistorasia (IP67) kaivon ulkopuolelle, koska kaivossa on korroosi-
ota aiheuttava ympäristö.

•  Jos pumppuletkun laskuaukko on alempana kuin kaivo, syntyy lappoil-
miö. Pyydä neuvoa FANN-yhtiöltä.

•  Hälytintä on aina suositeltavaa käyttää. Se voi estää tulvimisen.






































