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Läs denna manual före installation
av ACO GEB

Användningsområde
ACO GEB används för att tömma inomhusinstallerade
avskiljare från fastighetens utsida via snabbkoppling.

n Manualen avser ACO GEB, tömningsskåp.
n Manualen skall användas vid installation av tömnings-

skåpet.

Korrekt användning inkluderar
n Att följa nationella lagar och bestämmelser

n Manualen skall förvaras tillgänglig på arbetsplatsen /

installationsplatsen.

n Att följa tillverkarens installationsinstruktioner

n Installationen får endast utföras av kvalificerad installatör.
n Bestämmelser enligt tillämpbar lagstiftning skall följas

för att förebygga olyckor och skydda miljön.

Produktbeskrivning
ACO GEB anslutes till tömningsledning från olje- och
fettavskiljare. Tömningsskåpet är försett med en snabbkoppling (hona) passande till tömningsbilarnas slangände,
anslutningsdimension Dy 75.

Ombyggnad
Om tömningsskåpet ändras eller byggs om utan ACO:s
medgivande faller alla garantiåtaganden.

Tekniska ändringar
ACO förbehåller sig rätten till löpande tekniska modifieringar, vilket kan medföra att bilder och information till viss
del kan avvika från produktens utformning på grund av att
ändringar införts efter denna manuals publicering.

Tömningsskåpet levereras med lås för trekantsnyckel. Låscylindern kan enkelt bytas till annan typ, ex.vis. ASSA.
Tömningsskåp ACO GEB är utformat för infällt eller utanpåliggande montage. Tömningsröret kan anslutas bak- eller
alternativt underifrån.
Skåpets lucka är som standard vänsterhängd. På skåpets
insida finns en konsol för montage av eventuellt styrskåp.
Håltagning för infästning av skåp och eventuell täckram
uförs på plats.

Personal

ACO GEB är tillverkat av rostfritt stål, 1.4301.

Personal som skall utföra installationen på tömningsskåpet
måste ha den utbildning som erfordras för dessa arbeten
och förstå innehållet i denna manual.

Funktion
ACO GEB förenklar tömningsproceduren eftersom tömningspersonal inte behöver få tillgång till fastigheten vid
tömning.
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Installation
Allmänna installationsanvisningar
n Kontrollera före montering att inga transportskador har

uppstått. Eventuella skador skall åtgärdas före montering

Utanpåliggande montering
1

Tömningsrör Dy 75 skall med sin muffände dras
fram till yttervägg.

2

Skjut in tömningskopplingens rörände i muffen

3

Skruva fast skåpet med fyra skruvar.
Bifogad täckram behöver ej användas.

4

Kontrollera att alla anslutningar är täta

Infälld montering
1

Tömningsrör Dy 75 skall med sin muffände dras
fram till yttervägg

2

Skjut in tömningskopplingens rörände i muffen

3

Skruva fast skåpet med fyra skruvar

4

Bifogad täckram monteras som avtäckning mellan
skåp och fasad

5

Kontrollera att alla anslutningar är täta
3

Skötsel
n Håll alltid skåpet rent, särskilt efter tömning
n Torka torrt och rengör även skåpet utvändigt
n Smörj gångjärnet regelbundet med t.ex. klisterolja
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Noteringar
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Kvaliteten
stannar inte
vid produkten

ACO är ledande tillverkare av dräneringslösningar och
experter i dränering. Genom utbildningar kan vi göra ditt
och dina kollegers dagliga arbete enklare samt säkerställa
långsiktig kvalitet med avvattningslösningar för framtidens
miljöförhållanden. För att få en hållbar lösning, både
tekniskt och miljömässigt, delar vi med oss av våra
kunskaper genom hela projektet.

Information och utbildning
I ACO delar vi den globala
ACO-gruppens know-how
med återförsäljare, planerare,
arkitekter och tillverkare. Vi
informerar om nyheter samt
utbildar teoretisk och praktisk
tillämpning av våra produkter
och lösningar.

Dimensionering och
projektering
I samband med projektering av
avvattningshantering erbjuds
flera olika lösningar. Men
vilken är den mest ekonomiskt
fördelaktiga samt tekniskt
säkraste dräneringslösningen?
Kontakta vår teknisk support.

Planering av leveranser,
installationsrådgivning och
driftsättning
Att se till att anläggningen är
korrekt slutmonterad, funktionstestad och certifierad mot
myndighets- och normkrav är
en trygghet.

Tillsyn och underhåll
ACO:s produkter är tillverkade
för en lång livslängd. Teckna
ett serviceavtal för underhåll
och säkerställ att livslängden
blir optimerad. Anläggningen
kontrolleras för fortsatt drift
och certifieras mot normkrav.

ACO Servicekedja
ACO:s servicekedja innebär utbildning,
verktyg, service och underhåll.
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Alla produkter från ACO Nordic
bidrar till ACO:s systemkedja

Ändringar förbehållna

Amfibieskydd
Fettavskiljare
Linjeavvattning
Markarmering
Oljeavskiljare
Pumpstation – mark
Punktavvattning
Regnvattenuppsamling
Skrapgaller
Slamavskiljare
Sport och fritid
Stärkelseavskiljare

Huvudkontor

Försäljningskontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

Lindetorpsvägen 11
121 63 Johanneshov
Tel. 031-338 97 00

info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se
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