Vandfyldestationer

Påfyldning af tankvogne

Formål
VandCenter Syd as har etableret fire stationære vandfyldestationer til brug for
entreprenører m.fl., som har behov for at fylde vandbeholdere, tankvogne m.v.
Denne ordning erstatter den hidtidige ordning med aftapning af drikkevand fra
brandhaner.
Fordele ved vandfyldestationerne:
•
•
•
•

Nem og hurtig påfyldning
Enkel betjening
Sikring med kontraventil og vacuum-ventil
Forureningsrisiko (ved tilbagesugning) elimineres

Placering
Vandfyldestationerne er placeret på følgende adresser:
•
•
•
•

Parkeringspladsen ud mod Åsumvej ved Odense Brandvæsen, Åsumvej 35,
5240 Odense NØ (tilgængelig hele døgnet).
Erhvervsgenbrugsstationen, Havnegade 102, 5000 Odense C
(tilgængelig alle hverdage 8:00 - 18:00 samt lør-, søn- og helligdage fra
9:00 - 18:00).
Ved indkørslen til Eventyrbilerne A/S, Energivej 36, 5260 Odense S
(tilgængelig mandag - fredag 6:00 - 17:00).
Rismarksvænget ved Højstrupskolen, 5200 Odense V

Se nærmere angivelse af placering på bagsiden af denne pjece.
Betjening
En vandfyldestation består af en aftapningsstander og et kortanlæg.
Tapning fra vandfyldestation foregår på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sluk motoren før påfyldning.
Isæt plastnøgle og åbn skabet ved at holde i håndtaget og trykke på lågen
Afmonter dækslet ved Storz-koblingen og forbind egen slange til
aftapningsstudsen og beholderen / tankvognen
Kontroller, at kuglehanen er lukket.
Tryk på START (grøn knap)
Tryk på STOP (rød knap), når aftapningen ønskes afsluttet.
Afmonter slangen og sæt dækslet på ved Storz-koblingen.
Når displayet viser ’Luk lågen’ kan nøglen tages ud og skabet kan lukkes.

Vigtigt

•
•

Undgå forurening af stander og aftapningssted
Fyld kun vand i åbne / udluftede rentvandsbeholdere af hensyn
til faren for tilbageløb til ledningsnettet.

Skitse af vandfyldestation:

Pris
Pris ifølge VandCenter Syds takstblad (uden vandafledningsafgift).
Udlevering af plastnøgle på beløb og betaling af indkodet værdi sker hos
VandCenter Syd as, Vandværksvej 7, 5000 Odense C.
Depositum for plastnøgle: 200 kr.
VandCenter Syds åbningstid er:
Mandag til torsdag kl. 8:00 – 15:00
Fredag kl. 8:00 – 12:00
Tlf: 63 13 23 33
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