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Vattenutkastare (Yttre vattenkran)
För all förhindra vattenskador p.g.a. frusna rör/vattenkran måste man innan vintern (november
månad) stänga av vattenförsörjningen till den yttre vattenutkastaren.
För att stänga av vattenförsörjningen inför vintern gör man på följande sätt:
1

Öppna luckan till golvbrunnen (finns i klädkammaren/hallen på nedre plan).

2

Stäng kranen till vattenutkastaren genom att vrida den medurs så långt det går. Kranen
för vattenutkastaren är överst och är dessutom försedd med en extra avtappning.

3

Gå ut till den yttre vattenutkastaren och koppla ifrån ev inkopplad trädgårdsslang.

4

Öppna den yttre vattenutkastaren genom att vrida kranen moturs.

5

Ta fram ett kärl för spillvattnet och gå in till golvbrunnen.

6

Placera kärlet under avtappningskranen för vattenutkastaren.

7

Lossa ändmuttern (denna är ca 23 mm i diameter) på avtappningskranen med en fast
nyckel eller skiftnyckel.

8

Öppna avtappningskranen genom att vrida den att vrida den moturs ett par varv.
Avtappningskranen känner du igen genom att den sitter överst, är fyrkantig och ca 8 mm i
diameter. Obs, lossa ej muttern som avtappningskranen går igenom.

9

När det har slutat att droppa, stäng av avtappningskranen (8 mm huvud) genom att vrida
den medurs så långt del går.

10

Skruva på ändmuttern (23 mm) igen och lägg på locket till golvbrunnen.

För att öppna vattenförsörjningen på våren gör man så här:
1

Stäng den yttre vattenutkastaren.

2

Öppna locket till golvbrunnen (finns i klädkammaren/hallen på nedre plan).

3

Öppna vattenutkastaren genom att vrida den moturs så långt det går. Kranen för
vattenutkastaren är överst och dessutom försedd med en extra avtappning.

4

Öppna den yttre vattenutkastaren försiktigt genom all vrida kranen moturs för all få ut
luften ur rören.

5

När vattnet rinner normalt, stäng den yttre vattenutkastaren.

6

Gå in till golvbrunnen igen och kontrollera ev vattenläckage.

7

Om allt är ok, lägg på locket till golvbrunnen.

Det ska vara torrt i golvbrunnen, om det inte är det eller du upplever andra oklarheter, kontakta då
någon i styrelsen.
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