HACO

DRIFTSINSTRUKS
FOR HACO RENSEANLEGG
RENSEANLEGGET SOM GIR DEG NATUREN
GENERELT
Anlegget skal ha ettersyn/vedlikehold 1 til 2 ganger pr. år avhenger av anleggstype. Dette
ettersynet/servicen skal utføres av godkjent servicemann. Etterfølgende punkter skal utføres
SLAMAVSKILLER

BIOFILTER

Slamvolumet i slamavskilleren skal kontrolleres
ved å peile høyden på slamlaget.

Fra pumpekummen pumpes slamavskilt
gråvann inn på to dyser i filterkummen(e).
Fett og partikler kan leire seg på og redusere
gjennomstrømningen. Dysene skrus av og
vaskes i såpe- og salmiakkvann. Monter dysene
tilbake på plass.

Straks slamlaget overstiger en høyde på er 55
cm skal slamavskilleren tømmes.
Pumpekummen skal også kontrolleres og
spyles/slamtømmes etter behov
PUMPEKUM OG RESIRKULERINGSKUM
Ved behov spyles pumpen(e) rene for slam.
Det er spesielt viktig at pumpens flottør er ren
slik at denne kan løpe fritt i kummen.
Det anbefales å løsne hurtigkoblingen (3/4),
og deretter pumpeledningen fra festeklipset i
kumveggen
Pumpen heises opp ved å løfte i
pumpeledningen (ikke strømkabelen) for å
spyles ren utenfor kummen.
Samme prosedyre skal følges dersom pumpen
stopper p.g.a. uønskede partikler som låser
løpehjulet i pumpen.
Kontroller også nivåvippens frie
ledningslengde. Denne skal være 6-7 cm lang.
Blir den for kort kan dette hindre at pumpa
starter. Ved økt lengde øker støtvolumet,
hvilket er uheldig.
Pumpene monteres på plass og
pumpeledningen festes i klipset på veggen
ALARMER OG KONTROLLBOKS
Alarmgiverene skal kontrolleres og ev.
rengjøres. Flottøren skal heves med tilhørende
registrering av alarmsignal i hytta/ boligen

– med tanke på fremtiden

Pumpen tvangsstartes og spredebildet justeres
ved å vri på dysene/-holderne eller festesleiden
slik at vannet fordeles jevnt over hele filterflaten.
For å sikre optimale biologiske forhold skal
filterflaten rakes med en jernrive e.t. Dette
bryter opp biofilmen og sikrer god lufttilgang
ned i filteret.
Det forventes at filtermaterialet har en brukstid
på 15-20 år. Etter dette tømmes filterkummen
for filtermateriale med slamsugebil eller bøtte.
Nytt filtermateriale bestilles av leverandøren
DRIFTSAVVIK
Dersom alarmen går er det oppstuvning
av vann i to-veis pumpekum. Dette kan
enten skyldes pumpesvikt eller tilstopping i
spredesystem/utløpsanordning.
Dersom det er pumpesvikt kan dette skyldes
at vippen har hengt seg opp. I så tilfelle skal
pumpen starte igjen etter at pumpen er flyttet
eller rugget på. Sjekk forøvrig at strømtilførselen
er i orden.
Ved problemer ut over dette skal servicemann
kontaktes
RAPPORTERING
Redegjørelse for gjennomført service med
eventuelle driftsavvik og prøveresultater skal
rapporteres på eget skjema. Dette samles i en
årsrapport som oversendes kommunen en gang
pr. år
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