
LPS – Sikker drift
Igangsetting og kontrollavtale for din trygghet!
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Trygghet
LPS* pumpen fungerer normalt uten større vedlikehold i mange 
år. Da avløpspumper er en vesentlig del av anlegget er det en 
trygghet og ha en kontrollavtale om et uventet avbrudd skulle 
melde seg.

2-årig fabrikkgaranti og utvidelse av garanti

LPS-produktene er robust designet for og klare de tøffe  
forholdene som de utsettes for, og med leveransen følger en 
2-årig garanti mot fabrikasjon- og materialfeil. (Se spesifisert 
garantidokument for vilkår).

Ved tegning av en 5-års kontrollavtale økes garantitiden til 5 år 
mot fabrikasjonsfeil. Når denne kontrollavtalen går ut kan det, 
ved tegning av ny avtale, tilbys en begrenset garantiordning for 
en ny periode.

Minimere risikoen for driftsforstyrrelser

Tilgang til vann og avløp ser de fleste av oss på som en 
selvfølge, og det blir raskt et problem om noe skulle inntreffe. 

For å minimere risikoen for driftsforstyrrelser og på kortest mulig 
aksjonstid kunne rykke ut og rette opp de uhell som har inntruf-
fet, så tilbyr vi dere en “LPS Sikker Drift” avtale!

Avtalen går i utgangspunktet ut i fra et grunnivå, men kan også 
tilpasses de forutsetninger som er gjeldende i særskilte og spe-
sifikke tilfelle. Eksempelvis så kan områder som ligger svært 
utilgjengelig kreve spesielle arrangement som behov for båttrans-
port for områder uten landfast forbindelse.

Utførelse av kontroll/tilsyn foretas kun av godkjent, eller sertifisert 
LPS servicetekniker, eller servicepartner som er godkjent av  
SKT AS. 

Frostsikring

Hvis hovedledningene er frostsikret med ”LPS-frostisolasjon sys-
tem” eller andre typer frostsikkring, kan vi tilby en kontrollavtale 
for dette systemet. Kontakt oss for en mer spesifikk informasjon, 
som vil bli utarbeidet i hvert enkelt tilfelle.

Gjennom vårt leverandørnettverk kan vi sikre at et servicested for 
våre produkter også kan forefinnes i nærheten av deg!

* LPS® er et registrert varemerke

Skandinavisk Kommunalteknikk er spesi-
aliserte på å skreddersy trykkavløpsløsninger 
til kommuner, vellforeninger og enkeltstående 
anlegg. Vi markedsfører LPS pumpesyste-
mer, tanker og LPS frostbeskyttelses sys-
tem for VA-ledninger i Norge. Skandinavisk 
Kommunalteknikk har mer en 40 års 
kunnskap og kompetanse i å levere LPS 
trykkavløpssystemer i Skandinavia, mer en 
70 000 LPS pumper er solgt og montert i 
Skandinavia.
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LPS sikker drift
LPS Sikker drift gir en god trygghet og assistanse ved en eventu-
ell driftsstopp.

• Prioritert responstid på verkstedet.

• Funksjonskontroll/tilsyn 1 gang hvert år eller etter behov.

• Vi tilbyr kort responstid på utleie/byttepumper (Frakt og 
omkostninger betales av mottaker)

For å kunne gjennomføre kontrollavtalen kan servicemontør møte 
opp uten forhåndsavtale med kunden, der dette ikke er mulig 
forhåndsavtaler kunden dette med SKT. Videre må pumpestas-
jonen og styre skap være montert på en slik måte at servic-
emontør har lett tilgang og kan utføre kontrollavtalen uten at opp-
dragsgiver må være til stede der dette er avtalt. Det forutsettes 
også at det er kjørbar vei frem til Gjeldende hus.

Tilgjengelighet.

Det tas forbehold om at det er tilgjengelighet til pumpekummen 
både sommer som vinter, dette er kundens ansvar. Det må også 
være strøm tilgjengeli og pumpesystemet må være tilkoblet EL 
nettet.

Det tas også forbehold om at det er kjørevei frem til hytten, om 
ikke annet er avtalt.

Reparasjoner

Alle reparasjoner som ikke går under garantiordningen og/eller 
kontrollvtalen faktureres etter medgåtte timer og kostnader, hvis 
garanti hevdes utføres dette kun i normal åpningstid. 
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År 1/Første driftsår:

Første driftsår skal ettersyn gjennomføres av Skandinavisk Kommunalteknikk AS eller 
godkjent servicepartner. Visuell og fysisk kontroll av LPS trykkavløpssystem.

• Funksjons kontroll og test av pumpe. 
• Funksjonstest alarm. 
• Måling og test av pumpe automatikk. 
• Kontroll av ventiler i pumpe kum. 
• Kontroll av elektriske koblinger i pumpe kum. 
• Rapport blir skrevet og kopi sendt kunde.

År 2:

Ettersyn utføres av Skandinavisk Kommunalteknikk AS eller godkjent servicepartner.

• Visuell kontroll av LPS trykkavløpssystem. 
• Funksjonstest pumpe. 
• Kontroll av ventiler i pumpe kum. 
• Kontroll av elektriske koblinger i pumpe kum. 
• Rapport blir skrevet og kopi sendt kunde. 

År 3:

Ettersyn utføres av Skandinavisk Kommunalteknikk AS eller godkjent servicepartner.

• Visuell kontroll av LPS trykkavløpssystem. 
• Funksjonstest pumpe. 
• Funksjonstest alarm. 
• Måling og test av pumpe automatikk. 
• Kontroll av ventiler i pumpe kum. 
• Rengjøring av pumpe og kum. (servicemann vurderer behov på stedet) 
• Kontroll av elektriske koblinger i pumpe kum.

År 4-5: 

Det reåpeteres fra punkt 1 også videre.

Kontrollavtale/Oppstartskontroll for LPS pumpestasjon.


