OPSTART AF
PUMPEBRØND

EN GOD START BETYDER MINDRE TILSYN
Pumpeløsninger til kloakspildevand er avanceret teknologi og derfor kan selv små finjusteringer
af pumpeindstillingerne have stor effekt i pumpens lange levetid.
Med en aftale om opstart og indregulering af pumpebrønde til dræn og spildevand garanterer
vi en driftsikker, økonomisk og ydelsesmæssigt velfungerende pumpebrønd uden stoppede
afløb, ophobninger og problemer med lugt.
Resultatet er, at efterfølgende tilsyn minimeres.

OPSTART AF PUMPEBRØND

Opstart og indregulering af pumpeinstallationer i pumpebrønde til drænvand
og sort spildevand – herunder indregulering af bl.a. styring, motorbeskyttelse
og niveauvippere/elektroder – sikrer optimal ydelse og minimalt elforbrug.
Tilslutning skal foretages af aut. elinstallatør.
OPSTART OMFATTER
• Check af overgangsmodstand til jord på pumpen og omløbsretning på pumpen
• Justering af Thermo-relæ til pumpens fuldlaststrøm
• Indregulering af niveausensor og styring til pumpens driftsforhold
• Gennemgang af installation, herunder rør, ventiler, støj fra installation mv
• Udførelse af opstartsrapport.
OPSTART UDFØRT AF GRUNDFOS-MONTØR FORUDSÆTTER, AT
• Brønden er rengjort for grus, sten og andet byggeaffald
• Der er kørefast vej frem til brønden
• Anlæg er klart, dvs. trykledning er lagt og trykprøvet
• Evt. afspærringsventiler på tryksystem i opland er åbne
• Der er vand i pumpebrønd, således der er vand til at teste med
• Styretavlen er monteret og tilsluttet
• Pumperne er til stede
• Alle samledåser i brønd er monteret så de kan betjenes fra terræn
• Kabler imellem styring og brønd er trukket med korrekt antal ledere
• Der er monteret sikkerhedsafbryder
• Installationen er udført så man uhindret kan trække pumperne op via lysning.
Evt levering af kabel, kabelgitter, el-dåser mv. faktureres efter forbrug.
Installationen er omfattet af 2 års døgnservice (regnet fra opstart) med fejlretning på
stedet. Problemer, der skyldes produktions- og materialefejl rettes uden beregning
inden for garantiperioden.
BESTILLING AF OPSTART AF PUMPEBRØND
Bestil tid til opstart og indregulering af pumpebrønden senest to uger før
brønden skal tages i brug.
Tlf.: 87 50 50 56, service-dk@grundfos.com

FORDELE
Optimal drift fra første dag
Korrekt installation
Energirigtig og optimal pumpedrift
Du bruger mindre tid og færre ressourcer (mulighed for udvidet garanti)
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