Ny rekord i udpumpet vandmængde..
Tirsdag d. 26.8.2014 kl. 13:02
Der kom en SMS besked fra
Vandværket til formanden:

Hvad kunne der

”AlleRVP AL”

være sket…

Alarmen betyder at vi pumper over 60
m3 vand ud i timen – langt over normalt
Via en kontrol-SMS blev der konstateret
at der udpumpes 109,19 m3 i timen ud
fra værket.
Egernsund VVS kontaktes omgående,
idet brudet betød at vi formentligt ikke
kunne levere vand ud i byen….

Det er vigtigt at reagere hurtigt – når vi skal….

•Vandværket var løbet
tør for vand i løbet af
et par timer
•Masser af godt vand
var gået til spilde

1. Det er godt at
kunne stole på sine

Tirsdag den 26.8.2014 kl. 13:02 kom der
en besked på mobiltelefonen at
vandforbruget pludselig var steget
voldsomt.

Og ganske rigtigt. Den ene af vore 2
store ledninger var blevet gravet over,
og der skulle bare lukkes for vandet i en
fart….

Efter SMS kontrol af værket var vi
overbeviste om at hovedledningen
formentligt var blevet gravet over.

Det undrer os så lidt at vi kunne pumpe
109 m3 vand ud når vi har 3 pumper
med hver en ydelse på 30 m3 i timen ?

Mistanken faldt straks på nogle
entreprenører som var i gang med
noget drænarbejde tæt på
hovedvejen tæt ved vandværket.

håndværkere
2. Det er godt at
have en proaktiv
overvågning af sit
vandværk.

Desværre betød det, vi
måtte afbryde vandforsyningen til alle i en
times tid…

Som det ses på grafen
pumpede vi 109 m3
(109.0000 liter) vand ud i
timen, mod normalt 20-30
m3 i timen.
Stor tak til Egernsund VVS
for hurtig respons og god
indsats.
HPM fik lukket for vandet i
løbet af 10 minutter, og
hele byen var uden vand
i den næste times tid.

Det sker heldigvis ikke så tit at vi
må afbryde vandforsyningen til
hele byen.
Sidste gang det skete var i
februar 2003 – altså for over 11 år
siden…..

August 2014 – Bjarne Bohsen – Egernsund Vandværk

