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DET HÄR INGÅR 

Vid leverans av en WC-modul levereras följande ingående delar isärmonterat: 

 Modul 

 Tvättställ i kompositmaterial 

 Förlängning art.nr DV995 (RSK 7926155) om sådan beställts. 

MONTERINGSANVISNING 

1. Placera fixturen 

 
Figur 1: Fixturen utan sidor och fronter. 

 Placera fixturen mot väggen för att 
kontrollera att ingång av el och vatten löper 
ut fritt i området kring cisternen (se 
rödmarkerat område i figur 2). 
 

 Placera fixturen i lod och våg och markera 
skruvarnas position på väggen (minst fyra 
skruv per sida). 

 
 Vid förlängning av modul till tak: Installera 

elsäkerhetsbrytaren åtkomligt inuti modulen 
så att den går att komma åt när 
förlängningsplåten är monterad. 
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Figur 2: Område markerat i rött för ingång av el och 
vatten, se dimensioner i avsnittet längst bak. 

 

 

2. Skruvinfästningar 

  
Figur 3: Skruvinfästningar i bjälklag respektive massiv konstruktion. 

 Skruvinfästningar i våtzon 1 (se figur 
4) ska göras i massiv konstruktion 
såsom betong, reglar, särskild 
konstruktiondetalj eller i Våtrumsvägg 
2012 (SäVa 2.11.1).  
 

 Observera att skruvinfästningar inte 
får göras enbart i golv- eller väggskiva. 

 
Figur 4: Våtzon 1 
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Figur 5: Borrning och skruvning i Våtrumsvägg 2012 (Våtrumsvägg 
2012 sid 2). 

1. Borra endast genom ytskikt och 
tätskikt. OBS! Borra aldrig genom 
plywooden.  
 

2. Fyll hela hålet med ålders beständig 
tätningsmassa. 

 
Använd VVS-skruv. Skruva genom 
plywoodskivan. 

3. Avloppsstos 

 
Figur 6: Avsättning för spillvatten. 

Vid avsättningar för till exempel WC-stol, 
tvättställ eller andra avloppsenheter får 
mått mellan spillvattenrör och väggens 
tätskikt inte understiga 60 mm och mått 
mellan färdigt golv och spillvattenrörets 
överkant inte understiga 40 mm. 
Avsattningar for spillvatten 
ska vara tackta med skyddslock under 
byggtiden (SäVa 2.7.2). 
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4. Montera fixturen 

 
Figur 7: Fixturen utan sidor och fronter. 

 Skruva fast fixturen i väggen med bricka 
mellan skruv och fixtur. 
 

 Flera av hålen i fixturen sitter parvis cc 20 mm 
för att ge möjlighet att undgå eventuella 
hinder i väggen som t.ex. armeringsjärn. 

5. Montera tvättställ med den avtagbara fronten 

 
Figur 8: Fixturen utan sidor och fronter. 

 Fäst tvättstället med mutter och bricka 
(antal 4 st). 
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6. Koppla varm- och kallvatten samt spillvatten 

 
Figur 9: Front med tvättställ påhängd på fixturen som är 
fastskruvad i väggen. 

 Fronten med tvättstället häktar du på med 
hjälp av hakarna. 

  

 
Figur 10: Front med tvättställ påhängd på fixturen som är 
fastskruvad i väggen. 

 Anslutning för kall- och varmvatten är M15. 
 Anslutning för spillvatten är ett plaströr 

Ø32 mm. 
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7. Koppla el och sensorer 

 
Figur 11: Styrcentralen sitter lättåtkomlig under locket. 

 Styrcentralen levereras med en 1,5 m lång 3-
ledad kabel (0,75 mm). Styrcentralen ansluts 
med 220–240V växelström. 
 

 Kraftmatningen av styrcentralen ska utföras 
av behörig elektriker. Övriga anslutningar kan 
utföras av icke behörig elektriker om 
kraftmatningen är frånkopplad. 
 

 Avstängningsmöjlighet för kraftmatningen ska 
finnas. Styrcentralen är monterad i ovankant 
på bakstycket i modulen (se blåmarkerad i 
figur 9). 
 

 OBS! Öppna aldrig styrcentralen  när 
strömmen är påslagen. 

 
 Inkopplingsschema  för styrcentral, sensor 

och spolventilen levereras med produkten 
samt finns i VVS info:s RSK-bas för denna 
produkt under installationsanvisning TS-
modul. 
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8. Montera sidor och fronter 

 
Figur 12: Modulen med sidor och frontar. 

 Använd medföljande skruv M8 (antal 8 st) för 
att fixera lock, sidor och fronter. 
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9.  Montera locket 

 
Figur 13: Modul blir komplett när locket slutligen monteras med 
två skruvar framifrån. 
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10. Tryck- och täthetskontroll 

   Utför tryck- och täthetskontroll av 
röranslutningarna för tappvatten innan 
fronter och sidor monteras. 
 

 Täthetskontroll av spillvattenrör ska utföras 
genom okulärbesiktning. 

 
 

 DIMENSIONER, ÖVERSIKT 

 
 

Mått av hålbild för infästning av fixturen i vägg. Yttre dimensioner (platt lock, för snett lock tillkommer 115 
mm på ovanstående måttbild). 

 


