BIOVAC®

BRUKERINSTRUKS
FOR BIOVAC® HUSANLEGG
GENERELT

HUSANLEGG

Ditt Biovac husanlegg skal iht. serviceavtale ha tilsyn av sertifisert servicetekniker 2-3 ganger pr. år,
avhengig av belastningng. Det er likevel viktig at eier/tilsynsansvarlig jevnlig kontrollerer at anlegget
fungerer tilfredsstillende, og melder fra om evt. avvik som oppstår mellom servicebesøkene.

EGENKONTROLL
Følgende bør kontrolleres jevnlig:
•

Se: Jevn bobløing i lufttank 1 og 2. Slamreturen
går hvert 10.-15. minutt. Vannstand tilnærmet
lik i alle tankene

•

Høre: Dempet boblelyd fra lyddempere på
begge luftetankene. Lyden forandres når
slamreturen går. Vakuumvifte skal normalt ha
lyd som en kjøleskapskompressor, og vil som
regel ikke høres når lufterne går

•

Lukte: Biovac renseanlegg er normalt luktfrie.
All lukt i rommet hvor anlegget står kan være
et tegn på feil. Utlufteren fra vakuumvifte vil
ved normal drift ha en svak lukt av jord/sopp.
Av og til litt krydderaktig

•

Føle: Utløpsluften er varm (ca. 40° C). Kjenn
på slangen. Viften er også varm, men mulig å
berøre

EGENKONTROLL RAPPORT
Dato

Merknad

Husanlegget skal være luftet via husets
sanitæravlufting over tak, og skal derfor normalt
ikke avgi lukt rundt anlegget.
Ved feil vil normalt ett eller flere av disse
forholdene kunne registreres. Noter avvik før du
tar kontakt med servicetekniker.

SIKKER BRUK
For å sikre god og stabil drift av anlegget, må
følgende unngås i avløpet:
• Sanitetsbind/tamponger
• Bleier, vaskefiller og våtservietter
• Maling, terpentin, klorin, whitespirit
• Olje, bensin og sterke kjemikalier
• Kaffegrut
• Gjenstander som ikke løser seg opp i vann,
derav matavfall og toalettpapir med mye lim.
Eier er ansvarlig for å påse at anlegget fungerer.
Biovac har ansvar for å yte bistand, og eventuelt
igangsette tiltak innen 24 timer etter at det er
meldt inn til Biovac.

VED ALARM ELLER ANNEN FEIL, BRUK VANN
MED FORSIKTIGHET. TA KONTAKT MED LOKAL
SERVICETEKNIKER:

Navn: ...........................................................................................
Telefon: .......................................................................................

– med tanke på fremtiden

Biovac Environmental Technology AS, Farexvegen 19, N-2016 Frogner
Tel: +47 63 86 64 60, E-post: kontakt@biovac.no, www.biovac.no

