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VATTENRENINGSCONTAINER 20 RFR
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.
Om åtgärder enligt avsnitt Åtgärder före förvaring i detta MVSCHF
inte genomförs, måste vattenreningscontainern omkonserveras
varannan månad enligt anvisningar i instruktionsbok.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

Vårdmar- Förpackkering
ning

Förvarings- Vårdmetod
intervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

M5584-556011
VTNRENCO20 RFR /T

0:9

Kbok

Tluft:9

TB

Fd

0

4:9

Avgränsningar
Kemikalier förvaras och hanteras som läkemedel enligt särskilda bestämmelser
som utfärdas av Försvarsmedicincentrum (FömedC).
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Särskilda riktlinjer
Hantering och transport
Materiel enligt tillbehörslista - förutom kemikalier och salt (NaCl) - till
containern, ska förvaras i containern under förrådsförvaring.
Förvaringsmetod
Containern ska förvaras i helavfuktat förråd och objektvis avfuktad.
Containern ska avfuktas objektvis om helavfuktat förråd saknas.
Vårdintervall
Tillsyn under förvaring ska i huvudsak utföras vart 4:e år.
Tillsyn av luftkonditioneringsaggregatet ska utföras av personal med behörighet för arbete med kylaggregat, vart åttonde år.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Stefan Söderberg PRL MS 576
Göran Lindé

Ersätter:
Tidigare fastställd:

–
–
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Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vårdpublikationer
Materiel/Vårdpublikation

F-bet/F-ben (länkade)

Elektroteknisk materiel

M7782-124011 BLYBATT GEMENS
M7782-124014 BLYBATT VENTREGL

Batteriladdare, gemensamt

M7782-124071 BATTLADD GEMENS

Klimataggregat

M7782-130418 KLIMATAGGREGAT

Belysningsmateriel

M7782-130610 BELYSNINGSMATERIEL

Kompressorer, gemensamt

M7782-130703 KOMPRESSOR GEMENS
M7782-130704 KOLVKOMPRESSORER

Vattenmateriel

M7782-131306 MVSCHF VTNMATERIEL
M7782-130820 BRAND O TRYCKSLANGAR

Kabelmateriel

M7782-161012 KABELMATERIEL

Grundtillsyn

M7782-040231 MVSCHG VTNRENCO20

Daglig och särskild tillsyn

M7782-040232 MVSCHDS VTNRENCO20

Smörjschema

M7782-040234 SMSCH VTNRENCO20

Övrigt

F-bet/F-ben, etc

Instruktionsbok

M7786-041791 IBOK VTNRENCO20 RFR

Reparationsbok

M7787-039331 RBOK VTNRENCO20 RFR

Skydds- och säkerhetsmateriel

M7781-005055 TO UF SKYDD 200-000001
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Referenser Övrigt
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet
skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att
förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

•

Vårda containern enligt materielvårdsschema daglig- och särskild tillsyn.

•

Rengör containern enligt anvisningar i instruktionsboken.

•

Utför grundtillsyn.

•

Töm containern helt på vatten enligt anvisning i instruktionsboken.
Låt dräneringsventilerna vara i öppet läge efter avslutad dränering.

•

Ta bort batterierna till värmaren.

•

Töm och dränera bränsletanken till värmaren.

•

Ta bort filterinsatserna i UF-enheterna, kassera filterinsatserna.
Filterhusen med locken borttagna ska förvaras inuti containern under förrådsförvaringen.

•

Ta bort filtermembranen ur omvänd osmos-enheterna, kassera filtermembranen.
Locken till tuberna ska vara borttagna och förvaras i containern under förrådsförvaringen.
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•

Ta bort filterinsatsen till säkerhetsfiltret och kassera insatsen.
Locket till säkerhetsfiltret ska vara borttaget och förvaras i containern under
förrådsförvaringen.

•

Ta bort locket till hypokloritbehållaren och blandningsbehållaren, placera
locken i containern i anslutning till behållarna.

•

Öppna locket till rengöringstanken, placera locket ovanpå tanken.

•

Anordna containern för transport enligt instruktionsboken.

Anm
Kemikalier och salt (NaCl) ska inte förvaras inuti containern under
förrådsförvaringen.
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Förrådsställning
1 Placera containern på avsedd plats i förrådet. Palla upp på lämpligt material.
2 Placera en kopia av ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING på väl synlig plats på
containern.
3 Öppna och ställ luckorna till intags-, uttags-, manöver-/filterfacken på glänt.
4 Stäng gaveldörrarna och sidodörren.
5 Anteckna förrådsställningsuppgifter i kontrollboken. Notera uppgifter för
inrapportering i aktuellt uppföljningssystem.
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Torrluftåtgärder
•

Ta bort locken till torrluftsanslutningarna på containerns gavlar.

•

Anslut torrluftsslang till den ena anslutningen.

•

Anslut vid behov även hygrostat.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Varje år
Tillse torrluftsinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTNANL.
Vart 4:e år
Kontrollera att containern är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER
FÖRE FÖRVARING. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till
de behov som konstaterats vid kontrollen.
•

Iordningställ containern så att luftkonditioneringsaggregaten och den
dieseldrivna värmaren kan provköras.

•

Starta och provkör luftkonditioneringsaggregatens samtliga funktioner.

•

Starta och provkör den dieseldrivna värmaren.

•

Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE
FÖRVARING, förrådsställning.

•

Utför åtgärder enligt tillsyn vart 4:e år.

•

Smörj samtliga smörjställen, enligt gällande smörjschema.

•

Utför besiktning av luftkonditioneringsaggregaten.

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

Vart 8:e år
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ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid
Se Åtgärder vid insats.
Åtgärder vid insats
OBS
Om containern har varit förrådsställd under minst 12 månader ska
grundtillsyn utföras före utlämning.

1 Koppla loss anslutna torrluftsslangar.
2 Sätt dit nya filterinsatser i UF- och säkerhetsfiltren.
Sätt dit UF-filtren på plats i containern.
3 Sätt dit nya filtermembran i omvänd osmosenheterna.
4 Sätt dit nya fulladddade batterier till den dieseldrivna värmaren.
5 Fyll på drivmedel till den dieseldrivna värmaren.
6 Sätt dit en ny brandsläckare i hållaren.
7 Kontrollera att all utrustning och tillbehör är placearde på därför avsedda
ställen.
8 Stäng alla öppna luckor.
9 Lyft ut containern ur förrådet.
10 Upprätta snarast möjligt containern för vattenrening, i samband med upprättandet ska de uppladdningsbara batterierna i nödbelysningen bytas.
Tillför nya kemikalier och salt till containern.
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Genomför de åtgärder som krävs efter filterbyte enligt reparationsboken.

