Høst og stenging av vann i EK
Etter at vannet er stengt på høst:
 Åpne vannkraner ute på parsell, og la kraner stå åpne slik at vann renner
ut og luft slipper inn i rørene. La kranene stå åpne fram til vår.
 La kran fra felles vannrør og inn til hytte / parsell være slik den er i
sesongen: Åpen (Ikke skru på denne).
 Har du bare kaldt‐vanns‐kran inne i hytta: Åpne kranen og la den stå
åpen fram til vår
 Har du varmtvann bereder inne i hytta / i bod ved hytta:
Tapper du ikke ut vannet vil vannet i berederen fryse i løpet av vinteren
hvis temperaturen hytta faller under 0 grader, og berederen ødelegges.
Viktig: Slå av strøm til berederen (Trekk ut strøm støpsel til
varmtvannsbereder / eventuelt slå av bryter og «teip» den fast i av‐
posisjon fram til vår). Tømmer du berederen med strøm på, brenner du i
stykker varmtvanns‐elementet når vanntanken er tom for vann.
Tømming av varmtvannstank:
Åpne varmtvannskran (Har du «en‐hånds‐armatur» så åpner du kald /
varmt samtidig), og la den stå åpen fram til vår. Varmtvannstanken skal
ha et avtappings‐rør/slange som går ut av hytta og lar avtappings‐vannet
gå i bakken utenfor hytta. Tøm tanken for vann ved å åpne
avtappingskranen montert nederst på ved tanken, og la vannet renne ut
av tanken til den er tom. La avtappingskranen på tanken stå åpen fram til
vår, slik at luft kan slippe til gjennom avtappingsrør og ut gjennom åpen
varmtvannskran.

 Vannlåser i vasker / kjøkkenbenk / sluk.
Er du redd for at avløp vannlås i vask / sluk fryse og ødelegges kan du ha i
en skvett med spylervæske eller frostvæske når du stenger hytta for
vinteren.
Oppsummering: Strøm av , tøm bereder og la alle sluser være åpne slik at luft
slipper til!

