Frostsikring
Brønden kan sikres ved at tilføre varme i form af et selvregulerende varmekabel
under en isolering. Installationen skal udføres af en fagmand med kendskab til
el- og vandinstallationer, og skal kun udføres, hvis der ikke er andre muligheder.
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Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til administrationen på
telefon 70 12 00 49.
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Er du klar til en kold vinter?

Vedligeholdelse af din målerbrønd
Du skal være opmærksom på, at brønden er ren og grundvandet ikke står op
i brønden. Hvis der er jord i brønden skal det fjernes. Hvis der er grundvand i
brønden, kan det være nødvendigt, at lave dræn.

Frostsprængninger
Om vinteren kan kulden forårsage frostsprængninger - først i de udvendige
haner og rør, som ligger i ydervæggen. Senere kommer frosten ned i jorden og
ind i huset.
Grundvand

Hvis ikke man frostsikrer huset, kan man risikere uventede ekstraomkostninger.
Omkostningerne ved en udvendig frostsprængt hane kan løbe op i store beløb
til vandspild - og det er langt alvorligere, hvis skaden sker inde i huset.

Isolering

Typiske frostsprængninger viser sig efter en periode helt uden vandforbrug. Jo
mere udsat installationen er, jo kortere tid kan den klare sig uden forbrug. Et
enkelt døgn kan i særligt kolde perioder være nok.

Ekstra isolering af brønden kan til en vis grad hindre frostsprængning. Isolering kan udføres direkte på rør og måler eller med isoleringsmåtter, som er
beregnet til formålet. Vær opmærksom på, at ekstra isolering kun er med til
at udsætte frosten.
Ekstra isoleringsmåtte
oven på dæksel

Selv om du har varme på i huset, giver det ikke 100 % sikkerhed. Strømmen kan
blive afbrudt, varmen forsvinder og derved fryser rørene.
Derfor er det en god idé at tømme vandrørene for vand, når huset er ubenyttet.
Det samme gælder installationerne inde i huset. Du skal dog være opmærksom
på, at der altid skal være vand på vandvarmeren, når den er tændt. Så sluk den,
mens den er fyldt, og tøm den herefter. HUSK at fylde den op igen, inden du
tænder for strømmen.

Isolering - dæksel
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Frostsprængninger kan også ske i din målerbrønd. Brøndene findes i flere varianter. Fælles for alle målerbrønde er, at der skal være et isoleret dæksel, som
sidder korrekt fast. Gør det ikke det, kan det være årsag til frostsprængninger.
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