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Innehåll

Du får:
 ■ En anläggning klar för drift
 ■ En anläggning med förlängd livslängd
 ■ En ökad totalekonomi
 ■ Trygghet med en fungerande anläggning 

Detta innebär: 
 ■ Att anläggningen provkörs och injusteras
 ■ Att styrskåp och givare för pumpstation funktionstestas 
 ■ Att driftsättning genomförs av ACO-certifi erad 
servicetekniker

 ■ Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter 
är monterade

 ■ Utbildning av drift- och skötselpersonal

Dokumentation
 ■ Servicerapport

Anläggningen funktionstestas och lämnas 
driftsatt och klar för drift

Driftsättning
Enligt våra rekommendationer ska pumpstationer genomgå driftsättning 
inför uppstart. Driftsättningen ska omfatta hela pumpanläggningen som 
kan bestå av anslutningar av inloppsledning och tryckledning, anslut-
ningspunkt för pumpar, ventiler och backventiler. Innan driftsättning 
kan ske måste anläggningen vara slutmonterad. ACO-certifi erad service-
tekniker besöker er på plats. 

Dokumentation
Efter genomförd driftsättning upprättas en servicerapport. Denna fungerar 
som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens 
föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och 
minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp. 

Förberedelser
 ■ Styrskåp ska vara monterad och ansluten enligt tillverkarens föreskrifter
 ■ Givare och pumpar ska vara anslutna till styrskåp samt installerade i 
pumpstation enligt tillverkarens föreskrifter

 ■ Pumpstationen ska vara städad och rengjord
 ■ Pumpstationen ska vara vattenfylld
 ■ I anslutning till berörda enheter ska det fi nnas vatten och möjlighet 
för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov
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Tillval
 ■ Slutmontering: Box Concept Service 4:1 
 ■ 3-månaders tillsyn för kommersiellverksamhet, 6-månaders 
tillsyn för fl erfamiljshus och 12-månaders tillsyn för enfa-
miljshus, Box Concept Service 4:3

 ■ ACO Sinkamat-K
 ■ ACO Mulistar
 ■ Muli Mini 
 ■ Muli Pro PE 
 ■ Muli UF
 ■ Box Concept Lift 1–7

Passar till

För andra pumpstationer kontakta ACO Nordic.
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Max 50 km inställelseavstånd från närmaste certifi erade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. 
Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.
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