GRUNDFOS CASE STORY

Nødhjælpskasse klar til skybrud
Hos ejendomsselskabet Rolf Barfoed A/S er man klar til udrykning, når
kældrene står under vand. Beredskabet er kun udstyret med en alt-i-en
Multi-Box fra Grundfos.
Klimaforandringer eller ej – det er i hvert fald et faktum, at
sommeren har budt på usædvanligt mange oversvømmelser som
følge af skybrud, specielt i København.

TOPIC:

Pumpen er den lille Grundfos
Unilift CC7-pumpe, men tag ikke
fejl af størrelsen,” fortæller Jan
Reinberg, der bruger tømningen
af sit private badebassin som
bevis: 17.000 liter tømt på ingen
tid.
LOCATION:

Og problemerne bliver ikke mindre i de kommende år, forudser
formand Jan Reinberg fra ejendomsselskabet Rolf Barfoed A/
S. Med vvs-ansvar for et utal af bolig- og erhvervsejendomme
over det meste af landet har han og hans medarbejdere gennem
de seneste 3-4 år stadigt hyppigere måtte springe til og forsøge
at minimere skaderne, når underdimensionerede hovedkloakker
drukner i vand.
HJÆLPEN ER NÆR
Jan Reinberg har investeret i tre bærbare ’nødhjælpskasser’, der
indeholder alt dét, der skal til, når en kælder skal tømmes for
vand.
”Tidligere havde vi pumper, slanger og løsdele placeret på vores
lageradresser, så når vi havde konstateret, at der skulle pumpes,
gik turen til lageret, hvor stumperne skulle samles. Og lur mig, om
der ikke altid var én, der havde lånt slangen eller placeret den et
andet sted, alt imens vandet steg,” lyder historien fra den fynske
formand.
Men i dag er hjælpen lige ved hånden. Samlet i en handy boks
bag i servicevognen. Eller rettere i tre servicevogne i henholdsvis
København, Fredericia og Odense.
EN GRUNDIG GRUNDFOS
”Det er helt enkelt, men det er lige dét, vi har brug for. Kassen
indeholder pumpe, ledning, 15 meter brandslange med anti-
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EN GRUNDIG GRUNDFOS
klemkappe og adapter til andre slangestørrelser. Pumpen er den lille Grundfos Unilift
CC7-pumpe, men tag ikke fejl af størrelsen,” fortæller Jan Reinberg, der bruger
tømningen af sit private badebassin som bevis: 17.000 liter tømt på ingen tid.
”Og man kan virkelig komme i bund, for i modsætningen til de fleste andre pumper, der
kun kan pumpe ned til en vandstand på omkring 3 cm, kan man fjerne sien i bunden af
Unilift’en med en skruetrækker,” forklarer vvs-formanden. ”Det betyder, at der kun står 3
mm vand tilbage på gulvet, og det svarer til, at du på 100 m2 slipper for at fjerne 2.700
liter vand med klud og spand.”
Pumpens kapacitet understøttes af de 15 meter brandslange, der også gemmer sig i
kassen. Den kraftige slange er monteret med en flytbar anti-klemkrave, som forhindrer
at slangen bliver klemt af fx et vindue, når der pumpes fra en kælder.
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Related Products
UNILIFT CC
Ettrinsdrændykpumper konstrueret til pumpning af
afløbsvand og gråt spildevand.

