
Instruks til haveejere. 

Målerbrønd 

- Indføring af tilslutning fra hus, skal indføres i brønd minimum 1,2 meter under terræn og føres til ventil nedefra. (se tegning) 

- Installation af vandledning skal udføres af autoriseret VVS-installatør. 

OBS. Låget på målerbrønden er isoleret og må ikke skiftes til et låg der ikke er  isoleret. 

 

Til- og frakobling kobling af vand 

- Se bagside. 

  

Kloak 

- Tilslutning af kloak må kun ske til rensebrønd, og man må ikke tilslutte kloak til stikledning mellem rensebrønd og hovedkloak 
i vej. 

- Installation af kloak skal udføres af autoriseret kloakmester.  

 

WC 

- På grund af lavt fald på kloak i vej, må toiletter ikke bruge spare funktion og skal minimum skylle med 4 liter. 
Hvis der bruges toiletter med lavt skyl, vil der være risiko for at hovedkloakken tilstoppes. 

 



Vejledning til betjening og lukning af ISIFLO vinkelventiler 
Isiflo vinkelventiler som sidder i målerbrønde, er monteret med håndtag i brugervenlig position.  
Håndtagene skal drejes en ¼-omgang for at stå i åben/lukket position.  
 
Det er vigtigt at ventilen er helt åben eller lukket, når denne står i åben/lukket position, ellers vil 
kuglehanen over tid ikke kunne lukke tæt. 
 
Isiflo ventilen er en kugleventil, og kugleventiler har den egenskab at kalk, kalksten + aflejringer fra 
vandet sætter sig fast på kuglen. 
Derfor skal man ”motionere” sin kugleventil, når denne åbnes og lukkes.  
Dette gøres nemmest ved at åbne/lukke for ventilen minimum 3 gange.  
Denne motion af ventilen løsner og reducerer dannelsen af kalk, kalksten m.m., som så ikke vil sætte 
sig fast i ventilen over tid. Herved forlænger man ventilernes levetid og funktion.  
 
For at lette betjeningen af kugleventilen, kan man tilkøbe en T-betjeningsnøgle. Denne 
betjeningsnøgle går ned over vinkelventilens håndtag, og nøglen er forlænget, således at 
betjeningshåndtaget kommer op i en bedre arbejdshøjde. Herved lettes åbningen/lukningen, og det er 
markant nemmere at ”motionere” ventilerne i en mere brugerventil arbejdsstilling. 
 
Lukning for vintersæsonen – aftapning af vand på anlægget 
 
I målerbrønden er den ene (evt. begge) af vinkelventilerne forsynet med en aftapningsprop.  
Når man skal lukke ned for vinterperioden, så man kan reducere risikoen for frostsprængninger på sit 
anlæg, ved at aftappe vandet. Dette gøres på følgende måde: 
 
- Luk for vandet på tilgangssiden af vandmåleren (Ventil A) således, der ikke kommer vand ind til 

huset 
- Åben for alle vandhaner i huset 
- Løsn/åbn for aftapsproppen (Ventil A) indtil der kommer vand ud. OBS – den skal kun drejes lidt! 
- Vandet vil nu søge baglæns ud af aftapsproppen, og løbe ud i bunden af målerbrønden 
- Hold aftapsproppen åben indtil der ikke kommer mere vand ud. 
- Luk igen for aftapsproppen. 
- Herved reducerer du risikoen for frostsprængninger på dit anlæg i vinterperioden, hvis du ikke 

anvender dit vandstik regelmæssigt i denne periode.   
 

Aftapsprop 

(Ventil B)
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