Instruksjon for vedlikehold
Flush-kum
Vedlikeholds instruksjoner
En visuell inspeksjon av Flush-kummen bør gjennomføres hvert halvår.
Ved uregelmessigheter/ abnormiteter anbefales en funksjonstest i det Flushkummen fylles en gang f. eks. ved hjelp av en spylebil eller alternativt via en
hydrant (500-600 liter).
Visuelle inspeksjon

Vedlikeholds intervall bør tilpasses lokale forhold, dvs. i nye utbyggingsområder
der det forventes økt inntrengning av jordmasser bør intervallene muligens
være kortere og rensingen er mer intensiv sammenliknet med installasjoner ved
områder med eksisterende bebyggelse.

Rengjøring ved stor forurensing

Rengjøring av Flush-kummen ved stor forurensning
Viser Flush-kummen store forurensninger må en rengjøring gjennomføres for
eksempel ved hjelp av en høytrykksvasker ovenfra. En testkjøring gjennomføres.
Om nødvendig, skyll igjen. Ikke fjern pakning.
Viktig!
Vær oppmerksom på at alle arbeid for vedlikehold må gjennomføres etter gjeldende generelle regler for arbeid i kummer!
Ved uregelmessigheter/ abnormiteter, vennligst ta kontakt via adressen nedenfor og kontakte våre servicetekniker.

Flush-kum etter rengjøring

Fjerning av kula

Vedlikeholds oppgaver

Visuell inspeksjon av kulen
Kulen fjernes.
Evt. eksisterende forurensning på overflaten av kulen fjernes.

Rengjøring av kula
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Instruksjon for vedlikehold
Flush-kum

Visuell inspeksjon av øvre og nedre pakning
Ved visuell inspeksjon av de to pakninger bør disse rengjøres ved evt. forurensing. Finnes det forurensinger i området nedenfor kulen, er det viktig ikke å
fjerne den nedre og øvre pakning fra sitt sete under fjerning av disse forurensninger.
Visuell inspeksjon av
nedre pakning

Visuell inspeksjon av
øvre pakning
evt. rengjøring nedenfor kula

Visuell inspeksjon av flottøren/ ventil:
Det er viktig å sikre at flottøren er fri for rusk eller satt seg fast.
Ved evt. forurensing fjernes disse med en klut eller en håndbørste.
Visuell inspeksjon - flottøren

Manuell inspeksjon - flottøren
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