
Service och sk6tsel avloppspumpar
Kommunalt avlopp dr numera ett kint begrepp hos fastighetsagare. Tryckavloppsystem anvindes ofta

dir det behdvs fall mot kommunens reningsverk och detta inte ir m6jligt pi grund av hdjdskillnader.

Det finns en del leverant6rer av olika system men gemensamt f6r alla ir att det finns en pumpbrunn

nergrivd pi fastighetstomten. I brunnen ir det monterat en skirande avloppspump som trycker ivig
flddet till kommunens reningsverk. Nir denna gir s0nder ir det brittom med att etgarda felet.

Alltjanst Lidkdping och dom flesta fdreningar har

utbytespumpar som snabbt kan fi iging anliggningen igen.

Service och reparationer utfriras ldpande si att det hela tiden

finns flera pumpar lagrade,

Fdrebyggande service och kontroller av anldggningen kan

ocksi utf6ras pi fdrfrigan (det vill sija att lyfta upp pumpen,

tvatta av den, kolla kvarnen, lagringar, oljud, pumpens

kondition med mera).

Om pumpen gir sdnder finns det 2 sitt att utf6ra service.

1. Utkallad servicef6retag byter ut pumpen med en renoverad pump som finns i lager och

fastighetsflgaren betalar rep kostnader pi trasig pump som servicefdretaget behiller.
2. Utkallad servicefdretag byter ut pumpen med en hyrespump tills fastighetens pump iir lagad och

monterar tillbaks denna. Fastighetsiigaren faktureras di fdr fels6kning, hyrespump, rep av

PumP, ut/in montering av pump samt milersittning 2 ginger, vilket blir en dyrare kostnad.

Vad miste jag tinka pi och kan jag g6ra nigot sjfllv?

Om man har ett sommarstllle eller inte anvinder anli.ggningen under en lingre tid miste man trycka

ivig ett rimligt fl6de fdr att fi si mycket klarvatten i systemet som mcijligt. Detta fdrebygger
sedimentering i slangen ut till stamnatet.

Fett och wittmedel (pulverform) ligger sig alltid ovanpi 6vrigt fl6de i brunnen. Detta leder till
ansamlingar runt pumpen som i sin tur leder till en mycket smutsig pump. Pumpen b6r dirf6r lyftas upp

av brunnen och rengdras di och di. T.ex. pi viren ndr det bdrjar bli varmt.

OBS! Pumpen har en skirande kvarn. Lyft aldrig upp pumpen ur brunnen utan att bryta strommen till
anlflggningen eller dra ur stickproppen av styrlidan.

Garanti: giller enbart f6r fabrikationsfel pi pumpen, ovriga fel beddms sirskilt.

Alltjinst Lidk6ping kan erbjuda service och ovanndmnda underhdll om tlnskligt.
Ring f6r eventuell bokning och pris.
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