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Vedlikehold av vann og skumtank
Da er våren vel i gang og sommeren nært forestående. Dette er en
ypperlig tid for vårrengjøring av vann og skumtanker.
Dette skal utføres hvert år i henhold til vårt vedlikeholdsskjema
Dette er noe som viser seg å ikke bli utført og har skapt problemer for
enkelte kunder ved at fremmedlegemer har kommet inn i tankene ved
fylling, enten ved at det kommunale vannverket har mye skitt og steiner
eller ved at en fyller tanken fra åpen kilde. Dette kan medføre at
pumpene tetter seg eller at tetninger blir ødelagt. Med andre ord store
reparasjons utgifter. Når det gjelder skumtankene så er det like viktig
her å rengjøre tankene, skum har en tendens til å “forstene” seg og det
blir dannet små kuler som kan blokkere skumsystemene.
På venstre side kan en se 3 versjoner av mannlokk som vi har brukt opp i
gjennom tiden, her kan en komme ned i tankene og inspisere
Følgende:
Anoder hvor dette er montert, bolter, rør, skott osv. Anodene skal byttes
når det er ca 30% material igjen. Ellers må en skrubbe tankvegger og
skott for urenheter.
Før en begynner med skumtankene, så må en tappe av skummet. En
skal da ta å sile skummet slik at en får vekk eventuelle kuler.
Enkelte skumtanker har ikke mannlokk og her er det kun ett
påfyllingsrør en kan spyle gjennom.
5mm

Mannlokket (nederste bildet) har bolter med fjærer, ved montering skal
en sette ett avstandsstykke på 5mm under skiven og skru til, en vil da få
korrekt fjærspenning på mannlokket.
Til slutt vil jeg bare minne Dere på at vårt Service Team er til for Dere om
en trenger assistanse, dette være seg service, opplæring eller
reparasjoner. Vi har også en Vakttelefon som er betjent 24 timer i
døgnet 365 dager i året. Her kan en få hjelp til deler, teknisk assistanse
osv.
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