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Skötsel.
Torka ur fett ur kastruller och stekpannor innan disk.
Använd flytande maskindiskmedel och tvättmedel.
Se till att det inte kommer in svartmyror som gärna bygger bo i pumpen. Frilägg 10 cm runt pumphuset. Lägg gärna
med grus och markduk runtom.
Undvik att skrubba potatis och jordiga saker i diskhon liksom tvätt av sandiga kläder/handdukar.
Påminn gäster om att tamponger, bindor, tvättlappar och dylikt INTE får spolas ner i toaletten.
Vinterkonservering.
Om ni skall vara borta längre tid (månader) rekommenderar vi att ni som sista åtgärd innan ni åker hem spolar 2-300
liter vatten i avloppet. Detta minskar risken för svavelvätebildning som korroderar kvarnen.
Larm (gäller icke uppgraderade kort)
Larmet är av mycket enkelt slag och indikerar bara hög nivå(högt tryck) i
sumpen. Detta tryck kan orsakas av hög nivå av avloppsvatten men även om
pumpen varit avstängd under lång tid och man av olika orsaker fått
gasbildning i sumpen.
Notera att larmet inte slår av strömmen till pumpen utan den går som
vanligt. Man kan tysta larmet med larmknappen på dosan. När orsaken till
larmet försvinner återställs dosan.
OBS!
Pumpen är en skruvpump vilken kan lämna högt tryck men behöver vattnet
som smörj och kylmedium och om pumpen går torr för länge förstörs

A

packningen runt skruven.
• Går pumpen? Om pumpen går kontinuerligt (>5 min) utan att stanna
dras elhandsken till pumpen ur apparatlådan(A) eller säkringen slås av.
• Är det spänning fram till apparatlådan? Har en säkring eller
jordfelsbrytaren löst ut?
B

• Går pumpen om tvångskörningsknappen A hålls inne?
• Hur låter pumpen? Pumpen skall gå tyst utan ”buller”
• Man kan även lyfta pumphuvudet för att kontrollera att inget
ovidkommande föremål finns i pumpsumpen. Dock är pumphuvudet
rätt tungt 50-60 kg.
Om pumpen går och inget avloppsvatten syns ovanför pumphuvudet
kan man lyfta lite på pumphuvudet och försöka utjämna trycket. Slå av
pumpen, lossa på den rostfria klämman B mellan huvudet och
utledning. Lyft lite på pumpen. Kolla även att alla slangar sitter fast på
den svarta runda plastdosan. Den är en viktig del av tryckavkänningen,

Själva kvarnen är vattentät så även om det är så mycket vatten att det svämmar över förstör det i sig inte
pumpen.
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Vid haveri
Vid pumphaveri, stopp eller dylikt i ditt avloppssystem kontakta Skandinavisk Kommunalteknik.
Vid akut pumphaveri har samfälligheten en utbytespump att tillgå.
Din ordinarie pump behöver inte återinstalleras. Den skall dock repareras snarast och därefter lämnas den till
samfälligheten.
Installation av pump ansvarar fastighetsägaren för.
Hjälp med installation av reservpump kan fås av Skandinavisk Kommunalteknik.
Garantitiden på pumpen är 2 år räknat från driftsättningsdatum.
Trasig pump under garantitid repareras av Skandinavisk Kommunalteknik.
Kontakt för:
Samfällighetens reservpump – VA styrelsen
Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT) – Telefon: 08-544 407 90
www.kommunalteknik.se

Serviceföretag i Stockholmsområdet med omnejd
Romark-Romans Markentrepenad AB
0709-854 888
Ligger i Bergshamra.

