For leietagere

og beboere i bygg, hus eller leiligheter

tilknyttet

pumpestasjon

for kloakk eller grunnvann:

Da det i forbindelse med høydeforskjeller i terrenget i forhold til offentlige avløpsledning er det i umiddelbar
nærhet av Deres bygg/hus nedsatt en pumpestasjon for avløpsvann/råkloakk.
I denne forbindelse må følgende
spesielle hensyn utvises:
•

Det må ikke slippes annet enn råkloakk og toalettpapir i toaletter eller avløp.
Dette fordi alt annet f.eks. vaske/tøyfiller, langfibret tørkepapir (tørkeruller) våtservietter, leker, stein,
hårballer, sanitærbind, 0.1. kan blokkere pumpen med påfølgende fare for pumpestopp eller havari. Ved
utløst alarm (Opsjon) vil det lyse en alarmlampe

eller ringeklokke

som varsler stans i pumpeanlegget.

•

Firma LOUIS F. GAV AS Pumpeteknikk Tel: 64 802610 kan da varsles umiddelbart
utslipp av kloakk til natur kan unngås.

•

Etter kontortid

kan servicetelefon:

slik at vannskader og

907 25 544 benyttes.

•

Det må etableres et system for rengjøring av pumpekurn,

•

intervall på ca. 3 måneder (Ikke høyrykkspyler -for høyt trykk) Dette for å hindre gjengroing
og nedsatt funksjon bl.a. på nivåvippene (Flottører)

nivåvipper,

rør og pumpe(r) generelt med

•

RENERE PUMPESTASJON - MINDRE PROBLEMER!!
Pumpe (r) skal iht. garantibestemmelsene
heises opp for kontroll

av sporolje, elektronisk

(sedimentering)

måling samt

måling og feilsøking i autoskap og nivåvipper minst 1gang pr. år for å forebygge uventet pumpestans,

.,

havari og utslipp av kloakk til natur. All produktgaranti
at pumpekum,

automatikk

bortfaller

med mindre det kan dokumenteres

og pumpe har vært underlagt service .

•

Vi etablerer årlige serviceavtaler

•

Det vil bli skriftlig varslet for timeavtale

for å håndtere dette på faglig måte.

•

Vi utformer

i god tid og i forkant av årlig service.

gjerne forslag og gir pris på årlig serviceavtale.

• Skulle serviceavtale være av interesse, vennligst kontakt oss for nærmere
informasjon

LOUIS F. GA Y AS Pumpeteknikk
Service
www.louisgay.no

E-post: post@louisgay.no

