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Trygghet
LPS pumpen fungerer normalt uten større vedlikehold i mange 
år. Da avløpspumper er en vesentlig del anlegget er det en 
trygghet å ha en kontrollavtale om et uventet avbrudd skulle 
melde seg..

2-årig fabrikkgaranti
LPS- produktene er robust designet for og klare de tøffe for-
holdene som de utsettes for, og med leveransen følger en 
2-årig garanti mot fabrikasjon og materialfeil. (Se spesifisert 
garantidokument for vilkår).

LPS – Sikker drift
Tilgang til vann og avløp ser de fleste av oss på som en 
selvfølge, og det blir raskt et problem om noe skulle inntreffe.  

For å minimere risikoen for driftsforstyrrelser og på kortest 
mulig aksjonstid kunne rykke ut og rette opp de uhell som har 
inntruffet, så tilbyr vi dere en “LPS- Sikker Drift”-avtale!

Avtalen går i utgangspunktet ut i fra to grunnivåer, men kan 
også tilpasses de forutsetninger som er gjeldende i særskilte 
og spesifikke tilfelle. Eksempelvis så kan områder som ligger 
svært utilgjengelig kreve spesielle arrangement som behov for 
båttransport for områder uten landfast forbindelse.

Frostsikring
Hvis hovedledningene er frostsikret med ”LPS-frostbeskyttelse 
system” kan vi tilby en ”Drift og kontrollavtale” for dette sys-
temet. Kontakt oss for en mer spesifikk informasjon, som vil 
bli utarbeidet i hvert enkelt tilfelle. for våre produkter også kan 
forefinnes i nærheten av deg!

* LPS® er et registrert varemerke
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Behovstilpassede nivåer
LPS- Sikker Drift Premium 
Hurtig assistanse tilbys om likevel en driftstopp skulle oppstå. 
Utleiepumpe vil bli innmontert og provisorisk drift vil bli iverksatt 
i den perioden reparasjoner pågår uten ekstra kostnader for 
kunden.
• Funksjonskontroll/tilsyn periodevis basert på 1gang/året. 

(hvis annet ikke er avtalt)
• Forebyggende utskifting av slitte deler for å sikre driften.
• Oppstart/Installasjonskontroll gjelder nye anlegg.
• Vi gir 24 timers døgnkontinuerlig service gjennom anrop på 

vårt servicetelefonnummer. 
• Vi tilbyr kort responstid på utleie/låne/byttepumper.
 Første mulige time på verkstedet.
• Bindingstid 3 år.

LPS- Sikker Drift Standard 
Gir en god trygghet og assistanse ved en eventuell driftsstopp.
• Prioritert responstid på verkstedet.
• Funksjonskontroll / tilsyn 1 gang hvert år.
• Vi har service telefon med responstid første arbeidsdag.
• Vi tilbyr kort responstid på utleie/byttepumper.
• Frakt og omkostninger betales av mottager.
• Bindingstid 3 år.



4

 

www.sktnorge.no

Skandinavisk 
Kommunalteknikk AS

Osloveien 187, N-1440 Drøbak 
Pbox 93, N-1441 Drøbak

Vil du vite mer om 
LPS-trykkavløpsystem,  

Box 93, Osloveien 187, N-1440 Drøbak, Norge

Tel +47 94 00 88 01    Fax +47 94 00 88 02
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