
                 

 

Generell brukerinstruks  for avløpspumpestasjoner .  
I hytter hvor det er installert en avløpspumpestasjon med kvernpumpe, er denne tilknyttet et 
trykkavløpssystem.  

Alt som ender opp i din pumpestasjon  skal kvernes opp og pumpes videre i et røropplegg med begrenset 
dimensjon til kommunalt ledningsnett . 
Din pumpestasjon er bygget for en driftssikker og effektiv transport av avløpsvann (kloakk) 
 
Pumpestasjonen består av: 

1. En pumpesump i glassfiber. 
2. En kvernpumpe. 
3. En nivågiver/flytevippe (montert i pumpesumpen) for start og stopp av pumpen 
4. En nivågiver/flytevippe (montert i pumpesumpen) for alarmsignal ved høyt nivå. 
5. En alarmboks for alarm ved høyt nivå. 
6. Et automatikkskap med manøverbtyter i front med følgende posisjoner: 

MAN  =  Tvangskjøring av pumpen utenom start/stoppvipper.  
0 =  Avslått 
AUTO = Ved normal bruk.  

Forsiktighetsregler ved bruk toalettene. 

For å unngå driftsproblemer med tilhørende kostnader bør følgende avfall ikke kastes i toalettet: 
• Tekstiler, bleier,engangskluter, vaskefiller, våtservietter (vipes) bind , tamponger etc. 
• Frityrolje, matfett i store mengder, talg etc. 
• Q tips, sigaretter, fyrstikker, kondomer. 
• Oljer, bensin, whitespirit og andre væsker som kan danne eksplosive gasser. 

Plumbo, klorin og lignende kan benyttes i mengder tilsvarende vanlig husholdning. 
• Ubleket toalettpapir / miljøpapir . Dette papiret løses dårlig opp. Vi anbefaler derfor å benytte 

bleket toalettpapir. 
 
 

 

 

 



 

Enkelt vedlikehold av pumpestasjonen  i brukssesongen. 

• Regelmessig bruk av pumpestasjonen reduserer oppbygging av fett og kloakkavleiring  samt 
reduserer muligheten for at det oppstår uønsket kloakklukt. 

• Ved flere dagers fravær fra hytta; er det derfor fornuftig å kjøre gjennom pumpestasjonen med rent 
vann. Dette kan gjøres ved å la vannet renne i ca 5 minutter. 

• Det anbefales å stenge eventuell "bakkekran" på utgående pumpeledning ved fravær. 

• Under sesongen anbefales også  å inspisere pumpestasjonen, og spyle/rengjøre pumpesumpen og 
nivågivere/flytevipper ved behov. Unngå å endre posisjonen på nivågiver/flytevipper. Hyppigheten 
av dette er brukeravhengig. 

• Til dette kan for eksempel  Zalo benyttes. 
 

Ved driftsproblemer 

Ved utløst  alarm for høyt nivå: 

• Nivået i pumpesumpen har oversteget nivået hvor pumpen skal starte og pumpe ut kloakken. 
• Når alarmsignalet er registrert; kan alarmlyden avbrytes med rød av/på bryter på alarmboksen. 

(Husk å slå den på igjen etter at feilen er  er rettet ) 
• Ikke bruk toalettet , dusj, vaskeservanter etc. før feilen er rettet. 
• Sjekk at ventil på utgående pumpeledning er åpen. 
• På vinteren: Er varmekabel på stikkledning aktivert ?  Frosset stikkledning  ? 
• Kontroller at pumpekursens sikring ikke er slått ut.  
• Hold manøverbryter i MAN  posisjon og sjekk/lytt om pumpen starter. 

Starter pumpen; la den gå i ca. 30 sekunder .  
• Sett manøverbryteren tilbake til AUTO. 

Slå på alarmbryteren som ikke gir lyd hvis nivået er på normalt nivå igjen. 
 

Fortsetter alarmsignalet bør pumpesumpen inspiseres for å kontrollere følgende: 
• Er det fremmedlegemer i pumpen bør servicetekniker tilkalles. 
• Henger det papir/filler etc. på start/stoppvippen slik at den ikke kan bevege seg fritt. 

- Fjern dette med forsiktighet slik at posisjonen ikke endres. 

Hvis ovennevnte ikke løser problemet, bør servicetekniker tilkalles: 

DRIFTSTEKNIKK AS.  DØGNBEMANNET VAKTTELEFON 
MOBIL. 992 82 485 

 

 

 



 

Stenging ved sesongslutt. 

Det anbefales å stenge tidligere nevnte "bakkekran" på utgående pumpeledning. 
Det er også viktig å vinterkonservere pumpestasjonen før vinteren slik at rør og ventiler i pumpesumpen 
ikke frostsprenges. 
 
En god vinterkonservering består i en rengjøringsprosess og en frostsikringsprosess. 
Driftsteknikk AS har etter mange års service på hyttepumpestasjoner tatt fram et produktsett  
PSV 123  som på en enkel og effektiv måte benyttes til vinterkonserveringen. 
Produktsettet består av en eske med bærehåndtak som inneholder 3 stk. 4 liter kanner. 
 

Kanne 1   Et spesialutviklet vaskemiddel for oppløsning av matfett og kloakkavleiring. 
Kanne 2 og 3   Giftfritt antifrostmiddel 
. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



VINTERKO
NSERVERING 

AV DIN PUM
PESTASJO

N 

PÅ 15 M
INUTTER!

Miljøvennlig og godkjent for bruk i alle avløpsanlegg!
PSV 123 er et produkt produsert i Norge av: Wilhelmsen Chemicals AS, Kirkeveien 578, Kjøpmannskjær 
for Driftsteknikk AS, Sarpsborgveien 21, 1640 Råde.

BESTILLING ELLER MER INFO

E-post: post@driftsteknikk.no
Ring tlf: 69 29 44 55

www.driftsteknikk.no

Rent og frostfritt på

Vinterklargjøring av pumpestasjoner for hytte- og huseiere

Driftsteknikk as · Sarpsborgveien 21 · 1640 Råde · (+47) 69 29 44 55 · post@driftsteknikk.no · www.driftsteknikk.no

Ta vare på 
din investering!
PSV 123 er et nytt middel på markedet som bidrar til at pumpestasjonen 
knyttet til vann- og avløpssystemet på hytta blir renset og frostsikret.
 

Ved bruk av PSV 123 tar du bedre vare på din 
investering. Som hytteeier får du færre drifts-
problemer når sesongen starter igjen til våren.

PSV 123 består av  tre kanner, som alle skal 
brukes i rens- og frostsikreprosessen. 

Korrekt vinterkonservering av pumpestas-
jonen er viktig, for å redusere muligheten 
for driftsproblemer og for at levetiden 
på pumpestasjonen skal optimaliseres.

PSV 123 er meget enkelt 
å bruke og hele arbeids-
operasjonen tar bare 
drøyt et kvarters tid.

PSV 123 er miljøvennlig og 
godkjent for bruk i avløpsanlegg!

PSV 123 består av tre kanner levert i en 
hendig eske med tydelig bruksanvisning!

nlegg!

HYTTEPUMPE-STASJONER

PSV 123


