www.wavin-labko.fi

WAVIN-LABKO OY
Labkotie 1
36240 KANGASALA
Tel: +358 (0)20 1285 210
Fax: +358 (0)020 1285 280
email: tanks@wavin-labko.fi

03/10

81JI01_s

Wavin Q-Bic sadevesikasetti
Huolto-ohjeet
Sadevesikasettien huoltoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta varmistetaan
järjestelmän moitteeton toiminta koko elinkaaren ajan. Järjestelmän huoltotarve on
riippuvainen järjestelmän asennuskohteesta ja käyttötarkoituksesta.
Q-Bic sadevesikasettijärjestelmä on suunniteltu siten, että järjestelmä voidaan
tarkastaa ja puhdistaa järjestelmään asennettavien huolto-/tarkastuskaivojen kautta.

1x / 6 kk

Tarkasta puolen vuoden välein silmämääräisesti järjestelmän
rakenteiden kunto. Tarkasta myös huolto-/tarkistuskaivoista vesipinnan
korkeus. Huollot suositellaan tehtävän keväällä ja syksyllä.
Rakenteiden tarkistuksen yhteydessä mittaa vuoden välein
lietekerroksen paksuus. Pohjalle kerääntynyt liete tulee poistaa lokaautolla. Lietteen poisto tulee tehdä viimeistään kun hälytinjärjestelmä
antaa merkkivalohälytyksen, kun 1/3 lietetilavuudesta on täyttynyt tai
vähintään kerran kolmessa vuodessa.
Järjestelmän puhdistus ja tv-tarkastukset tulee suorittaa PP-HUK 600
huoltokaivon kautta. Puhdistus voidaan tarvittaessa toteuttaa
painehuuhtelulla.

1x / 12 kk

Tarkkaile myös ettei järjestelmää ympäröivät puiden juuret ja kasvit
häiritse järjestelmän toimintaa. Jos järjestelmän päällä kasvaa puita tai
muita kasveja joiden juuret voivat vahingoittaa järjestelmää, tulee ne
poistaa ja varmistaa ettei juuret ole vahingoittaneet sadevesikasetteja.
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Tarkasta ja tyhjennä tarvittaessa sadevesikasettien sakkapesät. Jos
järjestelmään on päässyt ylimääräisiä esineitä, tulee ne poistaa.

1x / 12 kk

Jos järjestelmä on varustettu pinnanmittaus- ja valvontalaitteilla,
puhdista hälyttimien anturit. Nosta anturi puhdistamista varten kaapelin
varassa varovasti ylös, jotta kaapeli ei veny tai anturi vaurioidu. Pese
anturi tarvittaessa miedolla pesuaineella (esim. astianpesuaine) ja
asenna takaisin paikoilleen. Tarkasta samalla hälyttimen ja anturin
toiminta.
Jos järjestelmään on asennettu erillisiä huolto-/tarkastuskaivoja, tulee
myös niiden rakenteiden kunto tarkistaa. Jos kaivoon on kertynyt
kiintoainetta, tulee se poistaa vähintään kerran vuodessa. Samalla
tulee puhdistaa seinämiin tarttunut lika esim. painevedellä. Jos
järjestelmään on asennettu sulkuventtiilikaivo, tulee sen venttiilin
liikkuvat osat rasvata vedenkestävällä vaseliinilla. Tarkasta myös
venttiilin toiminta kääntämällä se kiinni ja auki asentoihin.
Järjestelmä tulee tyhjentää lietteestä vähintään kolmen vuoden välein.
Tarvittaessa tulee suorittaa tv-tarkastus ja painehuuhtelu.

1x /
24 - 36 kk

HUOM! Onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulee järjestelmän kansistot pitää aina
ehdottomasti suljettuna ja lukittuna! On aina kiinteistön omistajan vastuulla, ettei
järjestelmään pääse putoamaan mitään (lapset, eläimet, jne.)!
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