Side 1
Lukning og tømning for vand i din kolonihave.

Det røde håndtag skal stå
lodret når der er åbent for
vandet om sommeren.

Vandledningen udefra er blå,
og de fleste ledninger til huset
vil være sorte. Kan være blå.
Sådan skal hanen stå når der er
lukket for vandet om vinteren.
. Bemærk pilens retning på
måleren
Det er ikke sikkert hanen
udefra er nærmest vejen, for
det meste er det den hane
længst fra vejen der er
hovedhane, røret ude fra går i
en blød bue ind i brønden

Side 2
Eks. På ventiler under vandvarmeren
Aftapning ½ tom

vandvarmer
aftapning
lukkehane
lukkehane
Sikkerheds ventil
Vand ind
Man skal starte med at slukke for strømmen til vandvarmeren, og så tømme
vandvarmeren for vand.
Dette gøres sådan, luk for hanen til vandvarmeren, sæt en slange på aftapningshanen
under vandvarmeren, hvis det kan lade sig gøre, her passer din haveslange som regel
½ ” tom, og åben aftapningshanen og en varmvands hane, så løber vandet som regel
selv af.
Husk at lukke aftapningen igen.

Side 3
Sådan bruges kompressoren.
Afmonter vandhanen ved brønden.
Dette gøres fordi, man kan ikke blæse ind
gennem en hane, der sidder en kontraventil
i denne.
Monter en luftstuds der passer til
kompressoren, gevindet er ½ ” tom og lad
så kompressoren køre helt op i tryk før du
begynder.
Når der er tryk på kompressoren går man
ind og åbner den første koldvandshane, når
der kommer luft ud og ingen vand, lukker
man hanen igen, så lader man
kompressoren komme op i tryk igen, så
tager man den næste kolde hane, sådan
gøres hele vejen.
Så er det varmvands hanerne tur, husk at
du har lukket aftapningen på
varmvandsbeholderen, og åbnet
lukkehanen til varmvandsbeholderen,
ellers er der ingen tryk på varmvandshanen
Så gør man lige som på det kolde vand, et
tappested ad gangen, til der kommer luft,
og kun luft ud af varmvandshanen.
Til slut trækker du ned i wc’et hvis du har
et sådan, og venter til du kan høre der
kommer luft ind i cisternen, så stopper du
kompressoren.
Så mangler du bare at sikre dit wc, der vil
altid stå en lille smule vand i cisternen, når
du har trukket ud. Her kan du bruge lidt
salt, så det vand ikke fryser, kom også lidt
salt i kummen.

Husk at afmontere et evt.
termostatbatteri i bad og tag det med
hjem. Man kan ikke tømme dette for
vand, og det hjælper ikke at forsøge at
pakke det ind og lade det ligge i huset,
frosten skal nok nå det.

Side 4

Til orientering
Sådan ser flere brønde ud, 3 røde
haner.
Her er der 2 blå slanger i brønden.

Sådan ser de fleste ud en blå som
tilgang, og en sort til huset.

OPS – OPS – OPS - OPS
Undlad at skrue på disse haner, da
kvaliteten af hanerne er så dårlig at
de risikere at brække, dette er sket
flere steder,
og de er ikke til at skifte

