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Drift- och vinteravställning
Allmänt
Den här föreskrivningen gäller alla pumpstationer förutom LPS1000EIV samt
LPS2000EIV som inte skall vinteravställas utan kräver att strömmen är på året om.
LPS-pumpstationerna är byggda för året runt bruk förutsatt att installationen är
gjord enligt monteringsanvisningen. Det betyder att alla ledningar ligger på
frostfritt djup eller är frostskyddade.

Ansvar
Huvudmannen, kommunen eller samfälligheten, är ansvarig över att
huvudledningsnätet är frostskyddat. Installationen på tomtmark är
fastighetsägarens ansvar.
Vi rekommenderar att anläggningen är påslagen även om fastigheten inte nyttjas.
Anledningen är att ovidkommande vatten, ett inläckage, kan komma in i
pumpstationen. Då måste pumpen vara spänningssatt för att inte avloppet
ska ”rinna över kanten”. Detsamma gäller för läckande kranar. En droppe då och
då blir stora mängder med tiden.
På nästföljande sida följer en checklista för den som vill ”stänga av” sitt system
under längre tid och som har en anläggning som riskerar att frysa under den
perioden.

Checklista, se nästa sida
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Checklista vid längre (>1 månad) uppehåll i användandet
Spola i kranen 5-10 minuter med vatten för att späda ut avloppsvattnet i tanken.
Om värmen i fastigheten stängs av, se till att vattenmätare, toalettstolar,
golvbrunnar är tömda eller frostskyddade med frostskyddsvätska (använd
miljövänlig sort och inte ”bilglykol” som är giftigt).
Låt spänningen till pumpen vara påslagen för att pumpa ut ev. inläckande vatten .
Alternativt: Om det inte föreligger risk för inläckage, stäng av strömmen till
pumpen och, om det även finns risk att vattnet i tanken kan frysa, lyft ur pumpen.
Töm pumpen på inneslutet vatten genom att luta den framåt och låta vattnet
rinna ur utloppsröret. Spraya med lite silikon på öppna gummiytor och förvara
pumpen torrt.

Checklista vid påställning efter uppehåll
Kontrollera att ledningar och pumpstation är upptinade.
Om pumpen är urtagen, sätt tillbaka den, stäng låsbygeln. Öppna eventuellt andra
ventiler som stängts. Och anslut pumpens elkontakt.
Kontrollera att spänningen är påslagen till pumpstationen.
Kontrollera funktionen genom att spola vatten. När pumpen startat, stäng av
vattenkranen och pumpen skall stanna efter ca 30-50 sekunder. Om den stannar
inom 10 sekunder kan ledningen vara frusen eller en ventil stängd.
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