
Installationsvejledning

NeutraRho Terra 
Fedtudskiller til nedgravning i jord

Leverancen omfatter:
• Fedtudskiller beholder
• Opføringsrør
• Teleskoprør
• Dæksel D400 (Beton)
• Spændbånd til opføringsrør
• Pakning til opføringsrør (Ø20 mm)
• Pakning til teleskoprør (Ø30 mm)

Installation under terræn i jord uden højt GVS

Figur 2 
• Løft udskilleren over på 

sandlaget og hæld ca. 
30 cm vand i bunden af 
tanken for at stabilisere 
udskilleren i dens ende-
lige placering. Løft ikke 
udskilleren med vand i.

Figur 1 
• Komprimér et 30 cm ho-

risontalt udjævningslag af 
stenfrit sand på bunden af 
udgravningen.

Figur 3 + 4
• Komprimér sandet for-

sigtigt rundt om udskil-
leren i ca. 30 cm lag, og 
fortsæt med at fylde vand 
i udskilleren i samme 
takt. Komprimering sker 
i henhold til de krav, der 
stilles til konstruk¬tionen 
over udskilleren. I arealer 
med trafiklast komprime-
res til min. 97% Standard 
Proctor. 
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Figur 16 + 17
• Dæksel placeres og 

befæstelse anlægges. 

Figur 5
• Installer udskillerens ind-

løbs- og afløbsrør på de-
res rette placering. Undgå 
brug af kraftige vibrationer 
oven over tilslutningsrøre-
ne og selve tanken.

Figur 6 
• Om nødvendigt afkortes 

opføringsrør – afstand fra 
overkant opføringsrør til 
overkant terræn skal være 
min. 30 cm.

Figur 7 + 8 
• Evt. afkortning af røret 

skal ske ud for de stiple-
de linjer (Fig 7) 

• hvorefter pakning Ø20 
mm placeres. (Fig 8)

Figur 9 
• Placér opføringsrør lodret 

på udskilleren og fastgør 
med spændbånd.

Figur 10
• Placér pakning Ø30 mm 

øverst på røret.

Figur 11 
• Mål højdedifferencen - ved 

højde mindre en 75 cm 
skal teleskoprøret afkortes.

Figur 12
• Teleskoprøret afkortes 

og kanten krattes

Figur 13 
• Teleskoprøret place-

res og tilpasses.

Figur 14 
• Udskiller tæthedsprøves.
• Træk alarmanlæggets 

kabel i et beskyttelses-
rør fra udskilleren ind 
i bygningen. Installér 
alarmføler i udskilleren 
iht. alarmfølerplace-
ringsoversigten fra Inja. 

Figur 15 
• Udgravningen fyldes 

med sand i lag på ca. 
30 cm op til terræn og 
komprimeres.

• På områder med 
middeltung og tung 
transport, støbes en 
betontrykudligningspla-
de over udskilleren for 
at fordele hjultrykket. 
På områder med let 
trafik (fodgængere og 
lette personbiler), er der 
ikke behov for en be-
tontrykudligningsplade. 

Figur 7

Figur 8

Tætning Ø20 mm

Min. Ø30 mm

Tætning Ø30 mm
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