Vilkår for brug af brandhaner

i VandCenter Syds forsyningsområde

Vilkår for brug af vand fra brandhaner i VandCenter Syds forsyningsområde.
1.

Bortset fra brand- og andre nødstilfælde må der ikke uden forud indhentet
skriftlig tilladelse i hver enkelt tilfælde fra Vandselskabet bruges vand fra
brandhaner.

2.

Når tilladelse til aftapning foreligger, må der kun benyttes værktøj og
slangemateriel, der er udleveret eller anvist af VandCenter Syd.

3.

Tilladelse til aftapning af vand skal forefindes ved aftapningsstedet og på
forlangende forevises VandCenter Syd medarbejdere.

4.

Der må under ingen omstændigheder ændres på det udleverede
aftapningsmateriel. Kobling med måler skal altid kobles på
brandstanderen, før det øvrige aftapningsmateriel. Instruktion skal følges.

5.

Aftapning af vand må ikke uden særlig skriftlig aftale ske ved fast
forbindelse, men forbindelsen skal ske med luftgab frit over åben beholder,
således at slangetuden holdes over beholderens vandspejl.

6.

Såfremt der opstår problemer ved benyttelse af slangemateriellet, skal der
rettes henvendelse til VandCenter Syd.

7. EFTER BRUG skal brandhanen omgående tømmes for vand.
Slangemateriellet må ikke efterlades på brandhanen.
8.

Ved eventuelle skader på det udleverede materiel skal det straks ombyttes.
Skader ved uhensigtsmæssig behandling af det udlejede materiel samt
brandhaner skal erstattes.

9.

Aftapningsmateriellet skal holdes rent.

10. Materiellet må ikke videre udlånes/udlejes.
11. Vilkår på lejetilladelse skal overholdes.
Overtrædelse af nærværende vilkår behandles efter Lov om Vandforsyning , kapitel
14, straffebestemmelser.
TILLADELSE meddeles i medfør af Lov om Vandforsyning, kapitel 9, samt
under henvisning til vilkår for brug af vand fra brandhaner i VandCenter Syds
forsyningsområde.
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Instruks ved brug af brandhaner.
1.

Med den udleverede nøgle afmonteres brandhanetoppen, hvorved forklappen kan lukkes ned (på gamle brandhanemodeller skrues fortuden af
med nøglen).

2.

Brandhanemateriellets koblingsende med måler monteres nu på brandhanekoblingen ved brug af nøglens tapende.
(Nøglens tapende passer til hullet i koblingens flange).
Til gamle brandhaner med 2” brandhanegevind kan der hos VandCenter
Syd hentes speciel overgangskobling.

3.

Nu kan tapningen begynde ved med nøglen at dreje brandhanetopmøtrikken højre om, åben og luk brandhanens topmøtrik forsigtigt, så vandchok i
ledningen undgås.

4.

Når tapningen er afsluttet, følges instruktionen i modsat rækkefølge (først
pkt. 2, så pkt. 1).

5.

Brandhaner skal efter brugen omgående tømmes for vand.

6.

Når tapningen er afsluttet, inden brandhanetoppen er påmonteret, skal
brandhanepumpen påmonteres brandhanens kobling, og slutmuffen på
pumperøret skrues af, hvorefter der pumpes, til der kun kommer luft (snorkelyde).

7.

Der må ikke ændres på det udleverede aftapningsmateriel, og det skal
holdes rent. Eventuelle mangler eller skader på brandhane og materiel skal
meddeles VandCenter Syd.

Distribution af vand - HUM
Revideret, januar 2010

02 .2011

