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Skötselanvisning

Tömning
• Grovt skräp töms från grovrensgaller.

• Sjunkande föroreningar (sediment) töms 
ifrån botten på brunnen via tömningsröret 
eller manluckor.

Tack för ditt val av Uponor Vault! En brunn 
som mycket effektivt filtrerar tungmetalljoner, 
fångar flyktiga ämnen, flytande partiklar 

och kolväten även vid höga flöden. På 
nästkommande sidor finns en skötselanvisning 
för din Uponor Vault-brunn.

Tillsyn
• Kontrollera anläggningen okulärt efter 

kraftiga regn.

Planerat underhåll
• Anläggningen dimensioneras normalt för 

en årlig tömning av sjunkande föroreningar 
(sediment).

• Behov av tömning av grov skräp och 
flytande föroreningar besiktigas okulärt.

• Filterbyte görs normalt vart annat till 
vart femte år. Behov utvärderas genom 
provtagning (Om provtagning ej görs byts 
filtret vart annat år).

• Eventuell provtagning sker lämpligast i 
separat provtag ningsbrunn neströms 
anläggningen.

• Flytande föroreningar avlägsnas från 
vattenytan i utrymmet mellan det centrala 
tömningsröret och den yttre brunnen. Har 
brunnen kompletterats med med oljeläns 
byts den ut när endast hjässan på länsen 
syns (då den är full med olja).
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Byte av filter
• Filterkassetten/filterkassetterna dras upp 

ur brunnen via manluckan.

• Använd utbyteskassetter (byt gamla mot 
nya) eller byt ut filtermaterialet i befintliga 
kassetter. I det senare fallet monteras 
locket av, kassetten töms på sitt innehåll, 
nytt filtermaterial ”Filtralite P”, fylls på i 

utrymmet mellan innerrör och ytterrör.

• Återmontera kassetterna med nytt 
filtermaterial. Försäkra dig om att 
stosen på kassetten bottnar i uttaget på 
brunnen (styrhylsorna är en hjälp för att 
kassetterna skall hamna på avsedd plats).
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10. Kontaktinformation

Ägare

Namn

Adress

Installationsdatum    Drifttagningsdatum

Konsult

Namn

Adress

Telefon

Leverantör

Namn

Adress

Telefon

Installatör

Namn

Adress

Telefon

Besiktningsföretag

Namn

Adress

Telefon

Byggnadsmyndighet

Namn

Adress

Telefon

Miljömyndighet

Namn

Adress

Telefon
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