
Anvisning för montering av tank 
och larm samt elinstallation för 
fastighetspumpstation, LPS2000E 
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LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, 
skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga 
skillnaden är att avloppsledningarna följer terrängen både 
uppåt och nedåt för att kunna ansluta sig till avloppsnätet. En 
fastighetspumpstation placeras vid fastigheten och trycker 
iväg avloppsvattnet med hjälp av en skärande pump.

Fastighetspumpstationen är sammansatt av en tank och 
en pump. Till tankens inlopp leds fastighetens utgående 
avlopp med självfall. Från tankens utlopp leds avloppet i en 
tryckledning, vidare till förbindelsepunkten. Pumpen innehåller 
nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken 
når en viss startnivå och stannar när nivån kommit ner till den 
lägre stoppnivån. Automatiken ger också signal vid otillåten 
hög nivå i tanken varpå larmorsaken snarast bör åtgärdas.

Fastighetspumpstationen kan ta hand om det spillvatten som 
tillåts vid en normal kommunal anslutning, dvs EJ bindor, 
blöjor, kläder, trasor, tops etc. Större mängder fett kan orsaka 
problem i såväl självfallsledningar som tryckledningar. 

Uppsamlingstanken är dimensionerad efter normal 
vatten förbrukning och pumpens arbetsintervaller. Storleken 
på tanken medger tillfälliga toppbelastningar. Pumpen är 
försedd med en backventil. Pumpen är kopplad till tryck
avloppsnätet. En backventil är monterad vid tomtgräns. 
Backventilen förhindrar att spillvatten trycks tillbaka till fas
tighetspumpstationen och fastighet.

LPS2000E
LPS2000E är en fastighetspumpstation för placering i mark 
på fastigheten. Kapaciteten för Emodellen är 12 normal
hushåll. 

En komplett fastighetspumpstation består förutom av denna 
monteringsanvisning av:
• 1 st tank med lock (isolerskiva ligger i tanken)
• 1 st pump med utloppsrör, lyftlina och anslutningskabel 

med stickpropp (monteras av Gästrike Vatten)
• 1 st apparatlåda med fästskruvar
• 1 st säkringslåda med 2 st 10 A säkringar med  

fästskruvar 

• Larmindikator med batteribackup (inomhus)
• Blixtljus för montage på stolpe, alt fasad
• Stolpe med betongfundament
• Potentialfri larmutgång (reläkontakt för larmindikator med 

batteribackup)
• Isolerskiva för mark

Data
LPS-pump 2000extreme: Motor 1 KW,  230 VAC,  
1fas 50 Hz, 1450 r/m, vikt ca 47 kg

LPS-tank 2000E:  Vikt ca 85 kg,  
diameter 650 mm, höjd 2600 mm

Viktigt
I detta dokument och på produkten finns varnings och 
upplysningstexter som skall följas för att inte riskera skada på 
person eller produkt. Till höger följer en sammanställning av 
symboler och hur dessa ska tolkas:

 Varning! Risk för skada eller allvarlig skada om 
uppmaningen ej följs.

           Obs! Viss risk för skada om uppmaningen ej följs.

Transport
Obs! Fastighetspumpstationen ska förankras så att den 
inte faller eller rullar runt under transport.

Allmänt om fastighetspumpstationen, LPS

!
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Anvisningar för installation inom fastighet

1. Spillvatteninstallationen ska vara ventilerad över tak.

2. Spillvatteninstallationen utförs helt konventionellt.

3. Kontrollera att tak, regn och dräneringsvatten inte tillförs 
pumpenheten genom nya eller befintliga ledningar.

4. Fastighetspumpstationen placeras enligt Gästrike Vattens 
anvisningar.

5. Självfallsledning mellan hus och fastighetspumpstation 
ska vara tät. Befintliga äldre ledningar bör bytas. 
Anslutning dim 110mm för LPS2000E.

6. Pumpen installeras vid besiktningstillfället av Gästrike 
Vatten. 

7. Spolbrunn bör placeras på självfallsledning i anslutning till 
fastighetspumpstationen.

8. Tryckledningen för spillvattnet ska vara en ø40 mm 
ledning, (PE DN40) med tryckklass PN 8. Ledningen 
ska vara brunmärkt (blå märkning används för vatten). 
Kopplingarna ska vara typgodkända och avsedda för 
ändamålet. 

9. För ledningar med reducerat läggningsdjup, försedda 
med frostskyddsisolering gäller följande: Använd till 
exempel isolerlåda av Solimate® 300BEAN. Lägg alltid 
med en frostskyddskabel i lådan. Frostskyddskabeln ska 
ha en effekt anpassad till isolertjocklek och förväntat 
flöde. Kabeln kan styras manuellt eller med termostat. 
Skandinavisk Kommunalteknik AB ger råd om den 
för varje enskilt fall lämpligaste kombinationen av 
isoleringsdimensioner, kabeltyp och styrning av kabel.

10. Servisledning ansluts till avstängningsventilen vid anvisad 
förbindelsepunkt på huvudledning, utförd i samband 
med huvudnätets utbyggnad. Observera att driftsättning 
och manövrering av ventiler, endast får göras av Gästrike 
Vatten.

11. Montera larmindikator på synlig plats inomhus som lätt 
kan uppmärksammas (ljud och ljus).

12. Blixtljus placeras väl synligt på stolpe med fundament, 
max 5 m från fastighetspumpstationen alternativt placera 
blixtljuset väl synligt på fasaden och gärna synligt från väg. 
(Se montering/kopplingsanvisning sidan 4, 6).
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LARMINDIKATOR

PÅ SYNLIG PLATS BLIXTLJUS PÅ 
STOLPE
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Blixtljus på stolpe
1.  Kontrollera att du har plåt, lampa, fästskruvar, klammrar, 

stolplock med kabelgenomföring

2. Dra kabel från fastighetspumpstation genom stolpe upp 
till plåt/blixtljus

3.  Montera plåt med klammer på stolpe alternativt på fasad.

4.  Koppla in kabel på kopplingsplint i blixtljus (L + N).
 Obs! Kontrollera markeringen och använd skruvmejsel för 

att ta isär blixtljuset.

5.  Montera blixtljusets bottendel.

6.  Montera blixtljusets lampdel.
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Gästrike Vatten har följande krav Gästrike Vatten har följande krav 
på placering av fastighetspumpstationen:på placering av fastighetspumpstationen:

• Det ska vara fritt 1,5 meter runt om

• Installera enligt installationsanvisning

• Bra om det går att köra fram

• Den får inte byggas över 

• Blixtljuset ska vara synligt, gärna från vägen

• Skotta och sanda vintertid

1,5 meter fri arbetsyta från husvägg, 
buskar och andra hinder.

Pumpenhet (LPS)
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Förläggning 
1. Tanken lyfts på plats för hand eller maskinellt. Lämpligast 

används lyftband som läggs runt tankens liv strax ovan
för tyngdpunkten.

 
Obs! Lyftanordning ska vara dimensionerad för tankens  
respektive pumpens vikt. (Se data)

2. Marken ska luta svagt, >1%, från pumpstationen så att 
ytvatten inte kan rinna över kanten in i fastighetspump
stationen. Se figur nedan.

3. Tanken placeras på sandbädd (08 mm) tjocklek 100 mm. 

4. Kringfyllning för stabilisering (sand 08 mm) läggs på i 
lager likformigt ca 200 mm som successivt packas jämnt 
runt tanken. Tanken ska stå i lod.

5. Obs! Packa ordentligt under/kring förankringsflänsen och 
ledningsbädden. 

6. Återfyll till inlopp och anslut inkommande ledning till  
110 mm muffen.

7. Återfyll till utlopp och anslut utgående ledning. Ledningen 
ska vara 40 mm i diameter. Anslutningsmuffen har 
invändig R32 gänga.

8. Se till att risk för frysning ej föreligger. Montera tillhan
dahållen isolering. 

 Obs! Isolerlock i tank ska ligga på samma nivå som den 
utbredda isoleringen. 

9.  Anslut inkommande kabelskyddsrör (50mm) för el i hålet, 
märkt "power/elkabel". Använd 45 grader grenrör för 
kabelskyddsrör till blixtljus.

 Obs! Se till att kabelskyddsröret inte fungerar som 
dränering för grundvatten. Det finns då en risk att vatten 
kan ta sig in via röret in i pumpstationen och orsaka 
störning.

10. Återfyll upp till markering "groundlevel/marknivå" på 
tanken. Se till att kabelskyddsröret inte lossnar.

11. Blixtljus placeras väl synligt på stolpe med fundament, max 
5 m från pumpstationen alternativt väl synligt på fasad och 
gärna synligt från väg. (Se montering/kopplingsanvisning 
sidan 4, 6).

! !

!
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Montering
      Varning! Elinstallation ska utföras av behörig  
       elektriker.
1. Dra in elkabeln genom kabelskyddsröret så att den sticker 

ut 0,5 m från lådans botten.

2 Anslut kablarna enligt kopplingsanvisning nedan.

3 Dra åt kabelgenomföringarna så att de tätar ordentligt.

4. Montera lock på apparatlåda och säkringslåda. 

5 Skruva fast apparatlådan i tankens topp. (Skruv medföljer). 
Se till att elkabeln ej kommer i kläm eller är för sträckt. Täta 
kabelskyddsröret för att förhindra inträngande vatten.

6 Skruva fast säkringslådan i tankens topp bredvid 
apparatlådan. (Skruv medföljer).

1

Kopplingsanvisning

5
6
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230VAC, matning pump, svart ledare, 13A, cat C
4x2,5 + 2,5 jordkabel t ex (EKKJ)

L1

N

2 1 NJ4 L

Apparatlåda i pumpstation

Larm indikator
LPS LV (Batteri)

21
CE

ALARM 43

J1 NCCOM NO

LS1

Använd separat kabel till larmindikator

S1

10A
CATC

S2

10A
CATC

L2
A

B

Viktigt
Placera larmindikatorn på 
ett ställe i huset där man 
både kan höra och se 
larmet

Blixtljus på stolpe/fasad
230V

230VAC, matning larm, vit ledare, 13A, cat C

N2

Säkringslåda i pumpstation

Elcentral i fastighet

  
 OBS! För att undvika onödiga drifts
törningar bör pumpen ej kopplas över jord
felsbrytare (jfb) eller personskyddsbrytare. 
(Applikationen kräver inte det).  
Om detta ändå sker måste L1 och L2  
kopplas på samma jordfelsbrytare. Jfb bör 
vara utrustad med larmfunktion. 
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Skötsel
LPSpumpen har inbyggd automatik för start, stopp och larm
nivå. Pumpen är konstruerad enligt gällande normer och vän
tas arbeta felfritt i åratal utan att förebyggande service behövs. 
Om pumpen av någon anledning ej skulle fungera, träder det 
automatiska larmsystemet i funktion och larm indikeras. Skulle 
detta hända kontakta genast Gästrike Vatten  
telefon: 020-37 93 00.  

 Vid larm ska ej ytterligare vatten spolas i  
  avloppet förrän felet är avhjälpt.

Innan ni ringer och felanmäler till Gästrike Vatten, kon
trollera att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna 
och att ström finns fram till pumpen.

!
Obs! Hög vattennivå kan uppstå vid strömavbrott.   

             Pumpen startar automatiskt vid behov efter strömav 
             brottets slut.

Låt strömmen till pumpen vara påslagen även när huset står 
tomt.

Ordlista
Backventil 
Förhindrar att avloppsvatten kan gå ”bakvägen” in mot  
fastigheten.

Förbindelsepunkt
Den punkt där det allmäna ledningsnätet gränsar till 
fastigheten. Oftast utgörs förbindelsepunkten av en 
avstängningsventil (servisventil) vid tomtgräns. Benämningen 
servisavsättning kan också användas.

Kabelskyddsrör 
Gult rör som används för att skydda elledningen.

Servisledning
Den ledning som förbinder den kommunala huvudledningen 
med husets ledningssystem.

Spillvatten 
Disktvättbad och spolvatten från WC med mera.

Spolbrunn 
Vertikalt rör som möjliggör att ledningen mellan huset och 
fastighetspumpstationen kan spolas vid ev. stopp.

Tryckledning
Ledning med övertryck, till skillnad från självfallsledning där 
vattnet rinner med hjälp av gravitation.

Tomtgräns

Förbindelsepunkt

Berg

Back-
ventil

LPS pump

Självfallsledning

Spolbrunn

Tryckavloppsledning

 

Utbredd isolering

Larm

Vattenledning

Blixtljus 
på stolpe

Blixtljus kan 
alternativt monteras
väl synligt på fasad

!
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DN110 mm

El DN50 mm

R32

Teknisk data
Pumpstationen 
Vikt:  85 kg 
Material:  Polyeten

Inloppsmuff för självfallsledning DN110 mm.
Utloppsventil med snabbkoppling för 
pumpen och kulventil i syrafast stål. 
Anslutningsmuff med invändig gänga R32 för 
anslutning av tryckledning. För förlängning 
kontakta Gästrike Vatten.

Pumpstationen är CEmärkt och typgodkänd.

Pumpen   
Vikt:   47 kg 
Material:  Hydraulikdel i epoxybehandlad 
gjutjärn. Pumphus i epoxybehandlad gjutjärn 
och plast

El: 230VAC 1fas ca 1kW 
 

Pumpkurva enligt tabellen nedan:

www.kommunalteknik.se   
email: Info@kommunalteknik.se


