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Installation & driftstart  
M100/M150 – CL300/CL400 – CK100/CK500 

Material som behövs: 

- 1x M100 (eller M150) komposteringstank 

- 1x CL400 (eller CL300) toalett 

- 1x CK100 (eller CK500) fläkt  

- Ø100 mm ventilationsrör och klämmor 

- en handfull småsten eller grus 

- Sågspån (ca 150 liter) 

- Ø250 mm avloppsrör 

- trädgårdsslang (valfritt) 

 

Steg 1: Planering och förberedelser  

Nedanstående bild visar en schematisk 

beskrivning på en typisk installation.  

Fläkten kan placeras direkt ovanför tanken 

eller på toppen av ventilationsröret. Toaletten 

måste placeras rakt över kompsteringstanken. 

För att kunna tömma kompost är det viktigt att 

den vita luckan är åtkomlig. För övriga sidor 

krävs inget särskilt utrymme.  

Det är möjligt att placera toaletten strax 

ovanför tanken utan anslutning med 

avloppsrör.  

 

 

 

Steg 2: Att skära upp öppningar för rören 

Nedanstående bild visar toppen på 

kompsteringstanken. Clivus Multrum levereras 

utan öppning för ventilations- och avloppsrör 

för maximal flexibilitet vid installationen. 

En typisk placering av röröppningarna visas 

med cirklar. Om placeringen så kräver är det 

inga problem att skära öppningarna någon 

annan stans på toppen av tanken. 

Ventilationsöppningen kan också placeras 

längst upp på tankens sida. 

Öppningarna skärs ut med en vass kniv eller 

såg. 
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Installation & driftstart  
M100/M150 – CL300/CL400 – CK100/CK500 

Step 3: Placering av komposteringstanken 

Komposteringstanken kan stå för sig själv och 

kan placeras direkt på golvet utan extra stöd 

eller isolering. 

Bilden visar ett 

exempel på hur 

tanken kan placeras.  

Observera att tanken 

inte är stark nog för 

att bära upp själva 

toaletten. Toaletten 

måste därför placeras 

på ett golv eller en 

bänk.  

Steg 4: Avloppsrör (tillval) 

Placering av toaletten avgör om ett avloppsrör 

är nödvändig eller inte. 

Så länge toaletten är placerad rakt ovanför 

tanken finns ingen begränsning på 

avloppsrörets längd. Det går bra att placera 

komposteringstanken i källaren för en toalett 

på övre våningen.  

Det är mycket viktigt att fästa avloppsröret så 

att det inte riskerar att falla ned i tanken.  

Steg 5: Toalettens placering  

CL300: Placera toaletten på en bänk som stöd.  

CL400: Placera toaletten på golvet.  

Försäkra dig om att toalettens avlopp är 

placerad inuti avloppsröret eller i 

komposteringstankens öppning. 

 

 

 

Steg 6: Ventilation  

Ventilation är nödvändigt för en hälsosam 

komposteringsprocess och för att förhindra 

dålig lukt på toaletten. 

CK100: Skär av ventilationsröret på den plats 

där fläkten ska placeras. Sammanfoga rör och 

fläkt på båda sidor. 

CK500: Fäst fläkten på toppen av röret. Se till 

att det är helt tätt för att förhindra tjuvdrag. 

Placera, fäst och täta ventilationsröret på 

toppen av tanken. Anslut fläkten till en 

strömbrytare enligt det kopplingsschema som 

finns på insidan av fördelningsdosan. 

Steg 7: Trädgårdsslang (valfritt) 

För att få bort överskottslakvatten kopplas 

trädgårdsslang till kranen vid tankens botten.  

Step 8: Driftsstart  

Genom den vita luckan placeras golvplattan i 

tanken så att dräneringshålen är på samma 

sida som luckan.  

För att undvika att dräneringshålen slammar 

igen placeras en handfull grus eller småsten så 

att hålen täcks.  

Genom toppluckan fylls tanken med ca 150 

liter sågspån. Se nedanstående bild. 
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