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Tips för att undvika störningar på avloppspumpen LPS
På årsmötet så presenterade vi tillsammans med vår leverantör av avloppspumpen information om underhåll
av pumparna. Med detta utskick så vill vi dela med oss av den informationen till alla andelsägare och uppmuntra er att titta till era pumpar. Det handlar om att titta till den någon gång då och då samt enkla åtgärder
för att säkerställa en problemfri drift under många år framöver.
Styrelsen svarar gärna om det finns frågor kring pumpen eller dess skötsel.

Trevlig sommar önskar styrelsen
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Isoleringslockets placering

Bild på montering av isolerlocket, till vänster är det för grunt monterat. Till höger är det korrekt nertryckt
hela vägen till pumphuset, ca 150 cm under marknivå. Detta kan enkelt kontrolleras och locket kan tryckas
ner med exempelvis en kratta. Om man vill kan man först knyta fast ett snöre i handtaget till locket och fästa
detta tillsammans med det gula snöret på bilden ovan. Då blir det enklare att ta upp om det skulle behövas.

Myror söker sig gärna till brunnen och kan skapa problem med att flytta sand in i pumphuset. Ett bra motmedel är att gräva bort en bit av grässvålen runt brunnen så blir myrproblemen mindre.

Ibland kan de som har installerat brunnen lämnat en del saker att önska. I bilden till vänster är inte inkommande elledning isolerad och följden kan bli att vatten kan tränga in i pumphuset och skada elektronikenheten. Detta kan bara hända om den andra ändan av det gula markröret ligger högre samt kan få in vatten,
ex vis om det är uppdraget på husfasaden. Om det är så, kan det enkelt åtgärdas med att lägga i lite silicon/
fogmassa för att täppa till utrymmet mellan elkabeln och det gula markröret.
I den högra bilden har installatören tagit ut lite av pumphusväggen för att lättare kunna sätta i elhandsken.
Detta skall inte behöva göras och med detta uttag finns nu en liten risk att om pumpen flödar över att vätskan
rinner ner i elektronikfacket istället för ut genom de båda sidoöppningarna. Lämplig åtgärd är att skruva dit
en liten plast alt metall (aluminium) skiva. Glöm inte att täta först med en sträng silicon runt urtaget.
Grå testknapp
Ovanför den röda elhandsken på bilden sitter en grå tryckknapp.
Den är till för att testa att motorn
startar när knappen trycks in en kort
stund.
Förutom att motorn skall starta så finns
det en liten display där det kommer
upp antal timmar som pumpmotorn
gått sedan installationen. (I detta fall
stod det 165,7 timmar efter 4 års drift.).
Dessutom så tänds en lysdiod om allt
är ok.

Exempel vid öppning av pumplocket efter 4 år

Pumplocket övervuxen av gräs

Isoleringen för högt upp och snett monterat

Myror har dragit in sand, som bör tas bort. Funktionen testas med testknappen enligt föreg sida.

Sanden borttagen, isolerlocket nedtryckt till rätt nivå och det är rensat runt yttre pumplocket. FIXAT.

