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HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE , GEBRUIK EN ONDERHOUD  

VAN GRAF SEPTISCHE TANK CARAT S 
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4. Gebruik en onderhoud 

5. Bijlage 

De punten die beschreven 

worden in deze handleiding 

MOETEN in acht genomen wor-

den. Wanneer ze niet in acht 

genomen worden vervalt elke 

vorm van garantie Voor alle 

door GRAF verzonden acces-

soires ontvangt u in de trans-

portverpakking bijkomende 

installatiehandleidingen. 

 

Ontbrekende handleidingen 

kan u bij ons aanvragen. 

 

Een controle van de tank op 

eventuele beschadigingen 

moet gebeuren voor de tank in 

de put geplaatst wordt. 

 

De installatie dient door een 

gespecialiseerde firma te ge-

beuren. 
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NIET INBEGREPEN IN LEVERINGSPAKKET 

1. BENODIGDHEDEN 

NIET IN LEVERINGSPAKKET INBEGREPEN 

   T-Verbinding 87,5°  110 mm 

  Bocht 87,5° 

 Buis  110 mm voor aanvoer/afvoer en verbindingsleidingen 

 Dichting  110 mm ( art. n° 332033 ) 

Klokboor voor leidingen 110 mm   ( art. n° 332001 ) 

2. OPBOUW VAN DE INSTALLATIE 

Aanvoerleiding 

Ontluchting / controleleiding      

( optie)                 

Afvoerleiding 

Scheidingswand 
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3. MONTAGE 

Voor de montage van de Carat grondtank gelden de bijgeleverde installatie instructies. Hieronder vindt u de 

afbeeldingen van enkele bijkomende installatiehandelingen. 

3.1 Doorvoeropening in de scheidingswand 

De scheidingswand dient conform de montage-

handleiding opgebouwd te worden. 

De doorvoeropening uitboren met klokboor 110 mm. 

De juiste positie van de doorvoeropening vindt u op  

het  document in bijlage. 

3.2  Monteren van de septische tank. 

Boor de opening voor de afvoerleiding in de boven-

ste schaal van de tank. Dit gebeurt door middel van 

een klokboor 110 mm. Plaats een dichting 110 mm 

in de opening. 

Door de geboorde opening de afvoerbuis met het 

licht conische uiteinde  in de tank inbrengen. Gelie-

ve hiervoor de dichting en de buis in te vetten met 

een smeermiddel. 
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3. MONTAGE 

Op de afvoerbuis wordt het T-aftakstuk  110 mm 

aangebracht. 

De scheidingswand in de onderste schaal van de tank 

aanbrengen. De inbouw van de scheidingswand ge-

beurt in de middelste rib van de tank. Hierbij dienen 

de montagevoorschriften van de scheidingswand in 

acht genomen. De tank kan overeenkomstig de mon-

tagevoorschriften terug afgebouwd en opgebouwd 

worden. 

De aanvoerleiding dient aangesloten te worden via 

één van de voorgeboorde openingen in de toezicht-

schacht. Breng de leiding via de licht conische rand 

ongeveer 10 cm in de toezichtschacht . Op deze 

leiding wordt in de toezichtschacht een 87,5° bocht 

gemonteerd. 
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3. MONTAGE 

Voor de ingebruikname van de installatie dienen 

beide kamers met water gevuld.  

Let op : Beide kamers dienen gelijktijdig gevuld te 

worden. 

Wordt de tank geledigd dan dienen steeds beide ka-

mers leeggemaakt. Na afvoer van het slib dienen 

beide kamers terug gevuld te worden. 

Een belangrijk niveauverschil tussen beide kamers 

gedurende langer dan 1 uur dient in elk geval verme-

den te worden.  

Hou steeds rekening met de vorming van schadelijke gassen in de tank. Voorzichtigheid is dus ge-

boden in geval van betreding van de tank! 

4. GEBRUIK EN ONDERHOUD 

De installatie dient afhankelijk van de hoeveelheid slibvorming en volgens de geldende plaatselijke voor-

schriften regelmatig geledigd te worden. Zodra de tank voor 70 % met slib gevuld is dient hij geledigd te 

worden.  

 

Na ledigen van de tank dient deze onmiddellijk terug met water gevuld ! 
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5. BIJLAGE 


