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Best tilgjengelig teknologi BATforutsetter kvalitet i alle ledd!

Ekstremværet Berit på vei inn. 20 meter høye bølger
vil treffe land. I dag er det ventet opp mot 100 mm
nedbør. Overskrifter fra Aftenposten morgenutgave uke 48/2011.
Norge er et fjelland, men de fleste av oss bor og virker
nær sjøen. Mange av tettstedene våre ligger ved elveutløp. Stigende resipientnivå til våre avløpsanlegg innebærer en økende flomfare for stadig større bebygde
arealer.

Produktnytt; Wapro Accessbrønn
Målet med våre tilbakeslagsventiler er at de skal gi den
samme følelsen av trygghet som ved inngåelse av en
forsikringsavtale. Dette gjelder spesielt ved sikring av
enkelthus mot tilbakeslag, der løsningen må baseres på
et absolutt minimum av driftsbehov. Wapro AB har tatt
et skritt nærmere dette målet gjennom denne høstens
lansering av Wapro Accessbrønn.

For å dempe den negative trenden med kraftig økning i
antall kjelleroversvømmelser, forutsettes det ved planlegging av våre avløpsanlegg at:

Konseptet bygger på WaBack ventilen, den eneste tilbakeslagsventilen på markedet som har fritt gjennomløp under normale driftsbetingelser. Accessbrønnen
gjør det nå mulig med inspeksjon og rengjøring på bakkenivå. Løsningen kan også leveres med WaStop.

Meteorologisk Institutt sine
rammebetingelser legges til grunn
det utføres presis registrering av
eksisterende anlegg og kjellernivåer
rådgivende ingeniør beskriver BAT

Hendel for løfting av
tilbakeslagsventilen
WaBack

BAT anskaffes og installeres
I snart 20 år har MFT arbeidet med problemløsing
og salg av regnvannsoverløp, mengderegulatorer og
tilbakeslagsventiler. Formålet med disse installasjonene
er nettopp å hindre kjelleroversvømmelser. Vår erfaring
er at det er i leddet «BAT anskaffes og installeres» at
det oftest skjer forsømmelser. Årsaken er at rådgivende
ingeniør ofte har avsluttet sin del av jobben lenge før
innkjøp foretas. Fokus blir da gjerne at pris vektlegges
framfor funksjon.
MFT har registrert tilfeller der det i sårbare områder
installeres utstyr for tilbakeslagssikring uten at trykktapet over ventilen kan dokumenteres. Normalt snakker
vi om små høydemarginer ved denne typen anlegg.
Risikoen for kjelleroversvømmelser med store økonomiske konsekvenser vil dermed øke til tross for at
rådgivende ingeniør har beskrevet BAT til anlegget.

Kvalitetssikring av våre GRP leveranser
MFT har i samarbeid med VPI tatt steget videre og oppgradert vårt system for kvalitetssikring av våre GRP
leveranser. Produksjonskontroll og produktdokumentasjon
er sentrale elementer. Systemet er benyttet i forbindelse
med levering av 4 FluidSep overløp til xylem Flygt for
installasjon i Kirkenes i høst.
Illustrasjonen på nyhetsbrevets forside viser en av
leveransene til Kirkenes.

Våre forbindelser ønskes en god jul og et godt nytt år!

