Hvordan ser jeres
rentvandstank ud
- indvendig?
JH DYK TILBYDER:
Rensning og dykkerinspektion af tanken.

Vi har siden 2001 foretaget over 1300 inspektioner af såvel store som
små tanke, en forebyggelse mod forurening.
Af rentvandstanke, højdebeholdere og vandtårne.
• Samtlige medarbejdere har deltaget i hygiejne kursus, hos Danva og Danske
vandværker.
• Inspektionen bliver udført fra dykker vogn – der kun bruges til opgaver i rent
vand.
• Alt materiel herunder alt dykker udstyr, bruges kun og opbevares i denne
dykkervogn.
• Der benyttes kun, materialer godkendt til drikkevand, herunder materiale til
desinficering af dykkergrej og dykker.
• Vi behandler og betragter vandet i tanken, som fødevare.

Inden inspektionen.
Vogn og alt materiel er hjemmefra rengjort / desinficeret.

Der udlægges presning ved mandehullet – hygiejne zone.

Hvis mandehullet er udendørs, sættes der telt hen over eller området afdækkes.
Inden inspektionen, bliver dykker og grej igen desinficeret.

Rensning / sugning af bunden.
I langt de fleste tanke, findes der et slamlag hovedsageligt bestående af okker og
mangan.
For at kunne udføre en optimal inspektion af tanken, bør dette fjernes.
I forbindelse med sugning af slamlaget, vil dykkeren samtidig observerer eventuelle
revner i bunden, insekter el. lign. i tanken.

Hvis der observeres insekter eller andet, er der mulighed for, relativt nemt at finde
hvor de er kommet ind.
Sidste men ikke mindst kan der forefindes, urenheder i slamlaget der på sigt kan
bevirke forurening af tanken.

Inspektion af tanken.
Hele tanken inspiceres og informationerne noteres af den der sider ved
skærmen i dykkervognen.
Tanken opmåles.
Inspektionen kan af værkets ansatte og / eller bestyrelsen følges på
skærmen i dykkervognen.

Eventuelle revner, ses 1/3 større, gennem dykkerens maske.

Rapport mappe.
Efterfølgende udarbejdes og tilsendes en rapport mappe, indeholdende:
Rapport over tankens tilstand.

Konklusion med eventuelle forslag til forbedring / renovering.
I mappe vedlægges USB stift med:
Rapporten, skitse over tanken, still billeder samt videooptagelse af dykker
inspektionen.

Samtidig vil vi gerne, slå et slag for kalkknuseren, som kan afhjælpe problemer med
kalk i vandet.

Meget mere herom, ved vores bord i restauranten.
Her vil du også kunne få, skriftligt materiale vedr. rensning og inspektion.
Samt en mere personlig snak om jeres vandværk.

