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6.3.2  Underhåll av avluftningsenhet nr 9827/9828

          Allt underhåll- och servicearbete utförs i marknivå, därigenom elimineras riskerna som förekommer vid 
          arbete i brunnar.

          Den dubbelverkande avluftningsventilen spolas via de två anslutningarna (5a/5b) utan demontering. 

          Innan spolning sker måste slangar kopplas till anslutningarna (5a/5b) på så sätt att det inre trycket minskar
          kontrollerat och säkert när  kulventilen öppnas (4/6). Spolningen genomförs genom att vatten 
          (och eventuellt även rengöringsmedel) spolas från 5a mot 5b.

4. Sätt tillbaka ventilen (7) på bajonetkopplingen 

och lås det genom att vrida medsols. Sätt tillbaka 

3/2-vägs kulventilen (6) och skruva fast delarna 

manuellt tills anslutningarna är täta. Sätt dit spin-

delstången (3). Stäng den nedre anslutningens 

kulventil (4). Öppna avstängningsventilen (12) 

sakta (motsols). Inspektera alla anslutningar och 

spolöppningar.

Om det fi nns föremål i ventilen som ej kan spolas bort genom den nedre anslutningen måste ventilen 
demonteras och öppnas. Tillvägagångssätt enligt följande:

1. Ta av locket (1) från trumman (2). Stäng avstängn-

ingsventilen genom att vrida spindelstången (3) 

ett halvt varv medsols. OBS: Den dubbelverkande 

avluftningsventilen är fortfarande under tryck när 

avstängningsventilen är stängd. Öppna därför kul-

ventilen (4) på sidospolröret försiktigt och endast 

efter att en slang, som för bort allt avloppsvatten, 

har monterats på spolningsanslutningen (5b). De-

montera 3/2-vägs kulventilen (6) genom att lossa 

den gängade anslutningen.

2. Dra spindelstången (3) uppåt och ut ur av-

luftningsenheten. Vrid avluftningsventilen (7) 

motsols tills bajonettkopplingen (8) lossnar. Dra 

ventilen uppåt och ut ur trumman (2) genom att 

använda de två lyftöglorna (9) och lämplig lyf-

tanordning. Överskottsvattnet rinner ut genom 

avtappningen. Om avtappning ej önskas - montera 

en ändhuv (13) och töm trumman.

3. Lossa skruvarna (10). Rengör insidan av ventilen 

(använd rengöringsmedel vid behov, låt det verka 

en stund om smutsen sitter hårt, rengör sedan med 

en borste). Skruva tillbaka ventiltoppen (11), säk-

erställ att packningen sitter korrekt. Rengör alla 

tätningsytorna före återmontering av den dubbel-

verkande avluftningsventilen.




