
Skötselinstruktioner     Sollentuna 2018-08-12 

dynamiQ 

1. Lampa skall lysa rött. Den ändrar till gult vid dosering, dosering sker vid spolning av WC. 

2. Batteristatus i sensor på WC kontrolleras månadsvis, förväntat batteriliv är mer än ett år. 

3. Controller och doseringsenhet skall hållas anslutna till 230 VAC. 

 

statiQ/statiQ+ 

Fastighetsägare skall löpande (veckovis rekommenderas) utföra egenkontroll enligt nedanstående, 

vid avvikelse anmäls detta omedelbart till effluxiQ, detta sker bäst via formulär på hemsidan alt. Via 

mail support@effluxiq.se. Vid behov av åtgärd utför effluxiQ denna inom rimlig tid.  

1. Kontrollera att båda lampor lyser på doseringsenheten, om inte kontrolleras batteri i sensor.  

2. Se att nivå i dunk för kemi sjunker enligt prognos. Ny dunk ska beställas innan gamla är tom.  

3. Inte använda för gammal fällningskemikalie, dunk är datummärkt och hållbarhet är 18 mån.  

4. Anmäla förändringar i belastning vid längre förändringar.  

5. Anmäla driftstörning om sådan inträffar.  

Omfattning av paketerad tjänst (serviceavtal) för statiQ/statiQ+ 

Avtalet omfattar utrustning, installation samt driftsättning av denna. Det ingår funktionskontroll 

vilken sker vid tillfället för leverans av fällningskemikalie, vid detta tillfälle kan vid behov även 

provtagning av avloppsvatten för analys ske. I de fall dosering behöver justeras görs detta av effluxiQ, 

dosering baseras på uppgifter om belastning från fastighetsägare och på resultat av vattenanalys.  

”På platsen”-service ingår vid eventuellt behov av reparation och sker då på bekostnad av effluxiQ 

såvida inte åverkan skett. Utrustningen för ej flyttas eller öppnas av obehörig, ej heller överlåtas utan 

skriftligt godkännande från effluxiQ AB.  

 

Byte av dunk med fällningskemikalie, gäller för både statiQ/statiQ+ och dynamiQ  

1. Låt inte fällningskemikalie ta slut, stäng av enhet innan slangar är tomma för att undvika 

skada på doseringsenhet. Har medlet tagit slut så fyll med vatten tills ny dunk finns. 

2. Öppna lilla korken på ny dunk, alternativt kan man borra ett hål i korken på minst 6mm. 

3. Flytta över sugrör till ny dunk, sugröret skall helt ner till botten av dunk. 

4. Blanda inte medel av olika datum, det förstör hållbarhet. 

5. Tom dunk lämnas till återvinningsanläggning för hantering enligt regler på avfallsstation. 

Vid eventuell kontakt med fällningskemikalie skall tvätt med mycket vatten ske, ögon/slemhinnor 

skall skyddas vid hantering. Vid eventuell förtäring skall läkare omedelbart kontaktas. Om bestående 

besvär finns skall läkare omedelbart uppsökas. För mer information hänvisas till säkerhetsdatablad. I 

förekommande fall rekommenderas barnsäkring. 

Förvaring av kemi skall ske inom minus 20 grader till plus 40 grader och i utrymme utan golvbrunn. 

Säkerhetsdatablad bör förvaras tillsammans med kemi.  

effluxiQ AB använder partners för hantering av fakturor och inbetalningar, det är därför viktigt att 

betalningar sker enligt uppgifter på faktura för att undvika påminnelser och eventuella avgifter. För 

ytterligare information hänvisas till vid var tid gällande allmänna villkor.  


