
Vejledning til at lukke og åbne for vandet i HF Oldjorden
Lige en lille vejledning i hvordan man lukker og åbner for vandet i målerbrøndene i vores haver i!
HF Oldjorden.!!
Her er målerbrønden vist med begge hovedhaner åbne = lodret langs de sorte rør, dvs der er vand 
til haven.!!
Hovedhanen mod huset er den med aftapningshane og ventilstuds for tilslutning af kompressor 
eller cykelpumpe til at blæse rørerene mod huset tomme.!
!

!!
Ved lukning og aftapning af vandet, se også billede næste side:!
- Luk først hovedhanen på strengen fra havegangen = hovedhanen skal stå vandret. Det er 

vigtigt, ellers vil du tømme en del af hovedstregen gennem din måler og skal betale for det!
- Hovedhanen mod huset skal stå åben!
- Har du el-vandvarmer, så husk at afbryde for el-forsyningen til den inden du begynder at tømme 

for vand!
- Åben alle vandhaner i huset og udenfor !
- Åben den grå aftapningshane. Kan godt gå lidt stramt, så tag en handske på eller brug forsigtigt 

en polygriptang!
- Nu skulle der gerne begynde at løbe vand ud og derved tømmes rørsystemet mod huset!
- Når vandet holder op med at løbe (der kan godt gå lidt tid), lukkes der for den grå 

aftapningshane igen.!
- Hvis du vil blæse rørerene mod huset med kompressorer eller cykelpumpe, skal du skrue 

messingdækslet af ventilstudsen, se billede side 2. Man blæser rørerene ind til der ikke kommer 
vand ud af hanerne i huset eller udenfor!

- Har du el-vandvarmer, så sørg for at den også er tømt for vand !!!!!!
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Vejledning til at lukke og åbne for vandet i HF Oldjorden
Efter vandet er tømt ud:!
- Luk hovedhane mod huset = hovedhanen skal stå vandret!
- Lad alle haner i huset og udenfor stå åbne!
!

!!
Når der skal åbnes for vandet:!
- Luk alle haner i huset og udenfor!
- Hvis du har el-vandvarmer, må du ikke tillsluttet el-forsyningen til den, før den er fyldt med vand!
- Begge hovedhaner skal være lukkede!
- Check at den grå aftapningshane er lukket!
- Åben forsigtigt for hovedhanen på strengen fra havegangen!
- Åben forsigtigt forsigtig for hovedhanen mod huset!
- Viserne på vanduret vil begynde at dreje rundt fordi rørerene mod huset fyldes med vand.!
- Hvis viserne ikke stopper efter lidt tid, er der enten en åben vandhane eller en utæthed!
- Stopper viserne, er alle haner lukkede og rørerene tætte og du kan nu bruge vand i huset og 

udenfor - husk der kan godt være luft i rørerene, så det hvæser og sprøjter lidt ind til der er   
luftet ud. !

- Det kan også være en god ide at lade vandet løbe lidt for at skylle rørerene!
- Og da dette jo var åbning af vandet er der tilbage at ønske GOD HAVESÆSSON !!!!!!

side �  af �2 2

Aftapningshane

Messingdæksel 
på ventilstuds

Hovedhane mod 
huset


