Brukerinnstruks for avløpsnett med pumpestasioner
Avløpsnett med pumpestasjoner er bygget for driftsikker og effektiv transport av
avløpsvann. Det er ikke bygget for å ta hånd om uoppløselig eller farlig avfall
EKsEMpLER pÅ sroFFER oG pRoDUKTER
MATFETT

I

soM

IKKE sKAL sllPPES IAVLøPET.

OUE I STORE MENGDER, FRITYROUE OG TALG.

Fett og olje blir svært langsomt nedbrutt i vann og forårsaker oppstuving i kummer og

pumpekummer.
BENSIN, OUE, MALING, TERPENTIN, WHITE SPIRIT OG ANDRE KIEMIKALIER.

Slike væsker kan skape farlige

/ eksplosive

gasser, kan skade avløpsanlegget og 6delegger

renseprosessen i det kommunale renseanlegget. Klorin, Plumbo, Kaustisk soda og lignende
kan brukes i små mengder tilsvarende normal husholdningsbruk.
TEKSTILER, BLEIER, VASKEFILLER AV FORSKIELLIGE SLAG, BIND, TAMPONGER,
ENGANGSSERVI ETTE R

/

TTVCETUESKLUTER, TøRKEPAPI R.

Disse produktene er laget av fiber som ikke løser seg fullstendig opp. Kommer dette i
anlegget kan det forårsake tetting av ledningene og det må fjernes, senest ved første

service.
METALLER OG ANDRE GJENSTANDER SOM IKKE LøSER SEG OPP

!VANN.

Metaller, bommullspinner, fyrstikker, kondomer, sigarettstumper etc' kan forårsake tetning
eller i verste fall skader på pumper og skal derfor ikke i avløpet.

NB!
vED STRøMBRUDD rUÅ rUerU VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT OGSÅ PUMPESTASJONER KAN
VÆRE UTE AV DRIFT oG MAN KAN FÅ OPPSTUVING / TILBAKESLAG AV KLOAKK. DETTE ER
SPES!ELT VIKTIG DERSOM MAN HAR PRIVAT MINIPUMPESTASJON MED LITE TANKVOLUM.

DERSOM PUNKTER OVENFOR HENSYNSTAS LIGGER FORHOLDENE GODT TIL RETTE FOR
STABTL DRIFT AV AVLøPSNETTET.

Ved eventuell behov for hjelp, se utleverte "Enkel brukerinnstruks for eiendommer med
minipumpestasjon" hvor det også finnes kontaktinformasjon til servicemann.
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Det vises generelt til komplett bruker og vedlikeholdsinnstruks som
ligger i esken som pumpestasionen ble utlevert i.
Veidekke har levert minipumpestasjon fra ABS Norge as ( Sulzer ). Stasjonen vilvare
mange år dersom det blir brukt riktig'

L"

i

Ved driftsavbrudd er den mest vanlige årsaken at sikringen i hyttas sikringsskap har
slått ut eller at pumpa av en eller annen grunn bare har stoppet. sjekk derfor først
om sikringen har slått ut. Dersom dette ikke hjelper kan du prcve å ta ut kontakten til
skapet, sette den inn igjen og starte på nytt. Dersom dette ikke hjelper anbefales det
først å kontakte rørlegger eller elektriker som har montert stasjonen. Ved eventuelle
reklamasjons og garantisaker skal avløpslagets driftsansvarlige kontaktes, han
vurderer om det er en garantisak og varsler slike saker videre.

2.

Alle som har installert minipumpestasjon for avløp må vaere klar over hva det
innebærer. Avløpet føres ut av bygningen ved hjelp av en pumpe og gjennom tynne
avløpsslanger. Faren for tilstopping er derfor større enn i andre anlegg og det er
derfor enda viktigere at disse brukerne følger den generelle brukerinnstruksen for
anlegget.

3.

Avløpspumpen er et høykvalitetsprodukt som varer lenge med riktig vedlikehold'
pumpestasjonen skal kontrolleres og ha service minst en gang pr. år. Det anbefales

å

benytte kompetent selskap til dette.
4. Tanken på minipumpestasjonen har et begrenset lagringsvolum og det kan være

risiko for oppstuving / tilbakeslag av kloakk dersom det er strømbrudd, tetting i
ledninger eller feil på stasjonen. Kontrollskapet til stasjonen har påmontert en liten
alarmlampe for høyt nivå / feil med en liten enkel "busser" som gir lyd med mindre
strømmen er borte. Det er mulig å ettermontere ytterligere alarmfunksjon.
5.

pumpestasjonen må ikke utsettes for frost når den inneholder væske. Ved
vinterkonservering med frostvæske eller tØmming av stasjonen kan man ikke være
at
LOO% sikker på at alle deler er tilstrekkelig frostsikret og det anbefales derfor
stasjonen piasseres i frostsikkert rom eiier markisoieres veci necigraving. Husk tiiførsei
av varme om vinteren. NB! Vannmåleren og hovedkrana må også plasseres slik at
den ikke blir utsatt for frost.

t9.06.2072

Side 1av 3

Enkle tips for problemfri drift av minipumpestasion
Foruten årlig service på stasjonen anbefales det i tillegg ettersyn og eventuelt rengjøring av
stasjonen 2 til 3 ganger pr. år. Merk at trykksonden må rengiøres med forsiktighet. Denne
anbefales tatt ut ved rengjøring, se forøvrig bruksanvisning utlevert med stasjonen. Behov
for renglØring av avhengig av bruken, mye olje og fett i avløpet nØdvendiggiør hyppigere
rengjøring. Benytt såpe veci rengjØring, for eksempei Zaio.

Åpning av hytta
Ved åpning av hytta for sesongen eller ved flere dagers fravær skal krana på
pumpeledningen åpnes dersom den har vaert stengt og man kan med fordeltrekke ned i
toalettet en 3 4 ganger eller la springen renne til man hører pumpa starter. Dersom pumpa

-

ikke starter, se punkt L over. Hovedstoppekrana for vann må selvsagt også åpnes.

Stenging av hytta.
Veci stenging av hytta før flere dagers fravær kan det være en fordel å trekke ned

itoalettet

eller la springen renne til pumpa starter et par ganger. Da får man tømt stasjonen for aviøp
og reduserer muligheten for utvikling av gass og lukt fra kloakk, samt reduserer mengden
fett som kan avleire seg innvendig i stasjonen.
Ved stenging av hytta for vinterenbør stasjonen tømmes og rengjøres. La deretter vannet
renne en stund slik at pumpa starter 3 - 6 ganger og tØm deretter stasjonen helt igjen.
Deretter stenger man krana på pumpeledningen og forsikrer seg om at stasjonen er
tilstrekklig sikret mot å få frostskader. Husk å sjekke at eventuell varmekilde ikke slår seg av

eller ei'foi'liten i løpet av vinteren. lkke glem at både innvendig hovedstoppekran og
varmtvannsbereder kan fryse i stykker" Utvendig hovedstoppekran for vann skal også
stenges. Det anbefales at innvendige vannledninger tappes for vann ved vinterstengning
uten tilsyn i den kalde årstiden.
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Ved eventuelle feil på anlegget.
ovenfor eller komplett brukermannual dersom anlegget
ikke virker som det skal. Sjekk også med naboen om hans pumpe fungerer eller om du har
husket på å sette på varmekablene på avløpsledningen. Vær også obs på at avløpet ikke tiner
like fort som vannet og derfor kanskje ikke fungerer selv om du har fått vann i krana'

Sjekk først tiltakene under punkt

1-

Dersom ovenstående ikke løser problemet må service rekvireres.

VED BRUK AV INSTALLASJONENE I DEN KALDE ÅNSNOTN MÅ
TT PÅ.
VARMEKABLER VÆRE TILKNYTTET STIKKLEDNINGENE OG

S

DETTE GJELDER eÅOe VANN OG AVLØpSIEON|NGENE.
LES DERFOR NøYE GJENNOM BRUKERINNSTRUKSENE SOM ER

UTLEVERT SAMMEN MED BRYTERE FOR STYRING AV

VARMEKABLENE.
HUSK OGSÅ AT INNVENDIG HOVEDSTOPPEKRAN OG
VARMTVANNSBEREDER KAN FRYSE I STYKKER DERSOM DE IKKE
STÅN I OPPVARMET ROM.

Av!øpslaget har egen driftsansvarlig som alltid først skal kontaktes ved driftsavbrudd.
Kontaktinfo til avløpslagets driftsansvarlige føres inn her:
Firma:

Adresse:

Telefon:
E-post:
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cENERELL TNSTRUKSJoN FoR ANLEGGTT2

Godkjenninger
-

Trykkrør iht NS1 220'1 -PEBC-SDF1 1
Aile rørkupiinger- for pE ran benyttes
tillegg til forskjeliige sveisernetoder.

INSTA-CEBT fcr lrtl,<J<rør
CE / NEI\"IKO-godk;enneise

Byggforsk produldse(i{1kai (sanitærmaterieil)
7. Varmekabei
2. Trykkrør

Alu-folie
4. /,tterør, grått
.3.

Dimensjoner
Trykkrør PNl C I

;

Anlegget i bruk
Plas:r-or iå.er ai vannet fryser. men cie
Iteste koblinger,lkraner tåier iet ikke.
Hvis vannet innehoide!- mye luft, siik at
Ceite skilles ut som luftlommer ved stiilstand, kan frosi forå:-sake høy lrykk
i iuftiommene og sprenge røret. Det må
sikres spesielt rnoi dette ,red siike an;egg.

Når'hytta foriates for vinteren og på-

3260 mrn

regner at vannet vii fryse, skai urvendig

4AiTCmm

sioppei«an stenges og'/anntrykkei

5080

aviastes ved å åpne og iukke en innvendig kan. i cie tiJie[er der uivencilg
stoppkran ikke er- tilgjengeiig, skal inn'rendig sioppkran stenges.

mn-;

63riC0 mm

'

Husk at cjenne ikke er frcstsikrer og må
derfor siå i varn;:t rorn.
Erief(en er beregnet ,reC 230 Voii. V'ed
ia'rere soenning vil effsken synke cg
dei kan bli vanskelig å tine. Dese k?n
f.eks. s«_vlCes annei siert sir-ørnfo*ruk.
Termostai:
For fel:esantegg og p€nnanerrte aniegg ui
dei være en fcrdei å insia:lere ierrnostai
ioran bryteren.
FØi$en:eEges ; et i:ekkerør cg oiasseres
inniii rørei der frcsten er- størsi (f.eks.
under ';ei). Terncstaten vii da sørge :or a.i
va!-rner ikke går på før cjet er- nøCvendig,
samt.crg s kre ai rcrei ikke r..v-ser.
Fn frcstsikxer løsning rned minste sir-ømkcsinad.

Viktig ved montering
'l .

Kontroller at rildig 'rarmekabel er valqt.

2. Beregn ca qa ci ekstra rør- for o,rei;egg ved skjøter og T-avgreninge-.
3. Finn nktig anleggslengde ved å rråie
motstandsverdien kabe.en.
4. Røret legges ut før ende|<obling mcnteres, siik at eventuelle forskyvninger

5.

neiiom indre og ylre rør uilignes.

7.

For å hindre innirengning av fukt og
skitt r:lelicrn incire cg ylre rør, rnå rørenoe rrære torsegiet innti Celesett blir

B. Hvis eniekobiingen skai iigge: vann må
cen ierd;ge ei. endeavsiuiningen bøyes

rnonteri.

5,

Aniegget skai være utiøfi: hni. tii gjetdencie ;orskiiter cg Cenne rnonl.anu

let

'::å cenlres lsoie::r de,eseit.

iribake sg inn i iuftrcmmet mellom
rnne:vy?er.rør.

9. Høret tåier rrysing. Pumpet rreniiier cE
enkeiie i-ørcieter iåier ikke :ros:.

DRIFTSINSTRUKSJON FOR BRUKER
A IKKE FROSTPROBLEM i. Bryter istiiting O: ingen varme.
NEDFRYSING AV LEDNING

FROSSEN VANNLEDNING

1. Steng utvendig sioppekrar:
{rnnvendig kran skai stenges hvis uive*ciig ikke er- tilgjengeiigi.
2. Slipo av trykkei i ledningen veci å åpne en tappei(ran.
3. Sierge ventiien - ia Cet ;ryse.
NBI veniiier cg kuplinger kan vanligvis iki<e fryse. Disse rrå siå i varni,
rom /frcsisikker sone.

i.

Bryter i stiiling 1 : Ca. 8 \rtl/rn lor irosislkring i kaide oer.iodE

'1.

Åpne innvendig stoppekran og en tappekran
Bryter; stilling 2: Maks. 90 minuiier.

2.

3. Når'vannet renner i kranen - bry,ter i stliiing 0 eller 1.
4. Fo:'tsatt rkke noe vanr: eiter g0 minuiter: bryter i siiiiing 0. ,;ent
30
minutte. og gjenia aunkr 2. rkke vann ette: 3dje forsøi søk ierl.
-

EGEN BRØNNPUMPE

EGEN KJELLEBPUMPE

Ved neclfrysing av lednir..g - slipp opp trykket på ledningen eiier at
purflpen er sioppei.
Ved tining - ia rørei tii-:e noe før pumpen siartes. Konimer ikke vannet
ved oppsiar-t, r'nå denne stoopes ag rØr iines mer før ny copsiari.

i ' sett oå irinn .i veci første misstanxe cn': frosiprobiern. Hvis vannei
fryser r.,ii pumpen bli ved å suge - kan da gå i ssxker.
2. ?røvestarl pumoen ved tining på samrne nåte som brønrpumpe.

FORSLAG TIL VINTERKONSERVERING AV LEDNINGER OG

PUMPE

STENGING AV HYTTA

FORVINTEREN

DET BøR VÆRE TO PERSONER TIL DETTE )

Rengjøring av pumpe

-

Fyllsalmiakkipumpestasjonen
ta ut stikkontakten )
Fyll opp pumpestasjonen med varmt vann
La dette stå i ca. 45 minutter
Slå på pumpa ( sett istikkontakten )
Fyll opp pumpa 3-4 ganger for å skylle den.

Slå av pumpa (

Klargjøring av a nd re installasjoner

-

Steng bakkekrana på vannledningen.
Koble til trykkluftsledning på rentvannssiden, for eksempel utekrana.

Åpne alle kaldwannskraner og koble til trykklufta.

1. Kjøkken
Z. Badeservant
3. Dusj

4. Klosett
5. Oppvaskmaskin
5.

Andre kraner

Åpne alle varmtvannskraner

t. Kjøkken
2. Badeservant
3"

Dusj

4.

Andre kraner

-

Steng krana

til klosettet

og tøm cisterna

Tøm oppvaskmaskinen med hevert for å få mest vann ut
Tøm vaskemaskinen og tØrketrommelen for vann.

Hellfrostvæske i alle vannlåser, oppvaskmaskin og klosett.
Alle kraner bør stå åpne.
Tønl' pumpa (Tvangskjøring )
Hellfrostvæske i pumpa og pump også litt ut i avløpsledningen.
Steng kuleventiltil kloakkledningen ( I teknisk rom )
Ta ut kontakt til pumpa.
Ta ut kontakt tilvarmWannsbereder.
Koble

til frostvakt i teknisk rom. ( Anbefales )

Åprutnc AV HYTrA

-

Steng alle kraner ( «jøkken, vaskeservant dusj, m.m.

Åpne krana til klosettet.
Åpne stoppekrana på rentvannet.

Åpne kuleventilen foran vannmåleren.
Åpne kuleventilen til kloakken.
Sett i kontakt til pumpa.
Sett i kontakt til varmtvannsbereder.
Kjør oppvaskmaskinen for å få ut frostvæsken.

)

