D

D
VE

N
ER O
D TI
EM L A
G FO ALL
E
N ST
EN N IN
I
D

Vejledning til
minipumpestation

Du har nu fået placeret en minipumpestation på din ejendom, hvor afløb fra toilet,
håndvask, køkkenvask og gulvafløb skal sluttes til.
Pumpestationen skal sørge for, at spildevandet fra din ejendom kan blive afledt til det
offentlige kloaksystem. Der må IKKE tilsluttes regn- eller drænvand til pumpestationen.
Omkoblingen fra dit gamle system til pumpestationen skal du selv få en autoriseret
kloakmester til at udføre. Når du skal have tilsluttet dit spildevand til pumpestationen,
bedes du i god tid kontakte Skanderborg Forsyning på 87 93 93 93 så vi kan komme
og tilslutte selve pumpen.

Hvem ejer minipumpestationen?

Undgå driftsproblemer

Minipumpestationen ejes og drives af Skanderborg
Forsyning. Du skal altså ikke foretage dig noget med
hensyn til driften af den.

For at undgå driftsproblemer og driftsstop, må
følgende IKKE komme i afløbet:

For at sikre, at der altid er adgang til minipumpestationen for driftspersonalet skal følgende overholdes:
•

grundejeren skal respektere, at dæksel på pumpebrønd
er placeret over terræn

•

at adgang til brønd ikke hindres ved tildækning,
beplantning eller lignende

•

der må ikke foretages byggeri eller større beplantning
tættere på pumpebrønden end 0,5 meter målt fra
brøndens yderside.

•

faste enheder som for eksempel bleer, vatpinde,
bind og nylonstrømper

•

fritureolie og madfedt

•

sand og grus fra køkkenvask og gulvafløb

•

kemikalier for eksempel terpentin, olie, malerrester
eller lignende

•

regn- og drænvand.

Hvis du ikke selv kan løse problemet,
kan du kontakte Skanderborg Forsyning.

Alarm fra pumpen
Alarmpanel

Kontrol af HPFI-relæ

Pumpen er forbundet til din egen el-installation med et
alarmpanel og et HPFI-relæ.

HPFI relæet skal kontrolleres 2 gange årligt. Dette gøres ved
at trykke knappen ned. Hvis relæet ikke går ud eller ikke kan
genindkobles kontaktes Skanderborg Forsyning.

Grøn diode lyser ved aktivering af test
Skal være
indkoblet
(pege op af)

Alarm, diode lyser konstant ved fejl
Reset akustisk alarm
Test. Aktiver denne med jævne mellemrum da enheden forsynes af batterier

ALARM! Hvad gør jeg?

Problemer med afledning

Ved driftsstop eller ved lavt batteriniveau i alarmpanelet vil der
komme en hyletone fra alarmpanelet og dioden vil lyse rødt.

Oplever du problemer med afledning af spildevand, og der
ikke er alarm på pumpen, kan dette også skyldes stop på det
interne kloaksystem.

•

Sluk for alarmen ved at trykke på knappen «Reset»
(dioden lyser stadig)

•

Tjek om der er tændt for HPFI relæet. Ellers tænd for det.
Prøv eventuelt at slukke og tænde for det

•

Vent 5 minutter, og se om dioden stadig lyser

•

Tryk på knappen «Test», for at teste batteriniveauet.
Lyser den grønne diode ikke ved aktivering af knappen
«Test», skal de 3 batterier på bagsiden af printet skiftes

•

Hvis den røde diode stadig lyser skal Skanderborg Forsyning kontaktes på 8793 9393

Det kan du kontrollere således:
•

Hvis du har en brønd før minipumpestationen:
Se efter om der er frit bundløb i den.
Er bundløbet frit, er forstoppelsen inden brønden

•

Tjek om muligt vandstanden i minipumpestationen.
Hvis der er lav vandstand, er forstoppelsen før pumpen.

Hvis du ikke selv kan løse problemet, kan du
kontakte Skanderborg Forsyning.

OBS! Volumet i pumpestationen kan normalt indeholde spildevandet fra flere dages brug, så med mindre der er et akut problem med afløbet bedes henvendelsen foregå i dagtimerne.

Afregning af el
Skanderborg Forsyning betaler for driften af pumpen og således også for el-forbruget.
Da pumpen er tilsluttet din el-installation, skal du have refunderet det forbrugte el.
Vi har valgt af afregne el som et fast beløb pr. år, der modregnes i afregning af forbrugsafgifter.

Baggrunden for afregningen er som følger:
•

Pumpen bruger max.1 kWh pr. m³ spildevand (som oftest noget mindre).

•

El-forbruget refunderes jævnfør faktisk vandforbrug (se gældende takstblad.)

Kontakt

Oktober 2021

Hvis du ikke selv kan løse problemet, kan du kontakte Skanderborg Forsyning A/S

