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Strøm/alarm

Strøm/alarm
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Det er krav om egen kurs til anlegget, overspenningsvern/grovvern
og lovpålagt
funksjonalitet.
strømkabel fra styreskap til der hvor alarmlampe skal plasseres
jordfeilbryter.
leveresfrem
med alarmlampe,
må
monteres
godt
Det
skal leggesAnlegget
strømtilførsel
til styreskapog denne
avstand/lengde på
kabel på maks 50 m benyttes 2x0,75mm2. D
synlig
for
anleggseier.
Dersom
det
ikke
er
mulig
å
montere
alarmlampen
på
skapet
avstand/lengde
på
kabel
er maks 100 m benyttes 2x1,5mm2.
(3G2,5mm2). Kabel skal være godkjent for
slik at det er lett synlig for anleggseier, må alarmlampe plasseres på annet egnet
nedgraving f.eks. PFSP. Alarmlampen må
sted.
NB! Styreskap skal monteres av servicetekniker, så lenge det ik
plasseres på egnet sted og det må trekkes
avtale.
strømkabel
fra renseanlegget
til der
hvor
Det skal legges
strømtilførsel frem
til styreskap
(3G2,5mm2). Kabel skal være
alarmlampen
skal plasseres.
PG-nippler
godkjent for nedgraving
f.eks.Benytt
PFSP. Dette
gjøres av autorisert
elektriker. Kablene
Ferdigstillelse
som
montert
på skapet
for gjennomføring
skalerlegges
i kabelrør
50 mm.
Etter nedsetting og omfylling skal minirenseanlegget fylles med
i styreskap
ved
Det må
være permanent
strøm koblet til anlegget før det kan fe
avStrømtilkobling
strømkabler. gjøres i henhold til koblingsskjema som ligger

servicetekniker kontaktes for montering av styreskap, igangkjør
leveranse.
og opplæring
anleggets funksjonalitet.
Dersom
alarmlampe
må
plasseres
annet
sted
enn
på
styreskap,
må deti trekkes
Ved avstand/lengde på kabel på maks 50 m.
strømkabel fra styreskap til der hvor alarmlampe skal plasseres. Ved
benyttes 2x0,75 mm2. Dersom avstand/lengde
avstand/lengde på kabel på maks 50 m benyttes 2x0,75mm2.
Dersom
Nedleggingsanvisning
Biovac FD5N PEH
påavstand/lengde
kabel er makspå
100
m. benyttes 2x1,5 mm2.
kabel er maks 100 m benyttes 2x1,5mm2.

NB! Styreskap skal monteres av servicetekniker, så lenge det ikke foreligger annen
avtale.
Ferdigstillelse
Etter nedsetting og omfylling skal minirenseanlegget fylles med vann i alle kamre.
Det må være permanent strøm koblet til anlegget før det kan ferdigstilles. Lokal
servicetekniker kontaktes for montering av styreskap, igangkjøring av anlegget
og opplæring i anleggets funksjonalitet.
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