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 Den kompletta stationen för spolbilar och räddningstjänst.

DALA KOMMUNALTEKNIK AB startades 1988 och är ett företag som i första 
hand vänder sig till dig som arbetar inom det kommunaltekniska området, dvs. 
vatten, avlopp, gator och vägar etc.

Vår specialité är pumpanläggningar, allt ifrån enskilda komponenter t.ex. pumpar, 
automatik, armatur, rörinredningar, mm. till helt nyckelfärdiga anläggningar. 

Vi utför även ombyggnad och renovering av befintliga pumpanläggningar. 

Dala Kommunalteknik verkar för att, i nära samråd med våra kunder, välja meto-
der produkter och material som ger den lägsta livskostnaden för varje anläggning. 
Detta innefattar anläggnings-, drift- och underhållskostnader samt miljöpåverkan.
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OM FÖRETAGET



VATTENKIOSKENS FÖRDELAR
• Vattenkiosken levereras funktionstestad från fabrik och lyfts på plats av vår kranbil.

• Brandpostuttaget för räddningstjänsten är användarvänligt, lättillgängligt och har rätt tryck och flöde.

• Dricksvattenuttaget med tryckknapp minskar behovet av nödvattentankar.

• Tekniskt vatten för t.ex. spolbilar och asfaltsläggare.

• Återströmningsskydd klass 4 eller 5 på det tekniska vattnet.

• Styrning sker via KZ-Handels välkända och populära IT-lösning.

• Samtliga uttag överförs via GSM till www.vattenkiosk.se vilket gör det enkelt att kontrollera och  

debitera uttag.

          BRANDPOST:  25-30 l/s   TEKNISKT VATTEN:  15-20 l/s 
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ENKEL INSTALLATION

I standardutförande levereras vattenkiosken med liggande träpanel i 
valfri kulör.

Kompakt och genomtänkt installation.

PLC:n sitter skyddad innanför de låsta luckorna som öppnas med 
kundens nyckeltag.

Allt material som behövs för installationen följer med leve-
ransen tillsammans med en detaljerad montageanvisning.

Lyfts på plats på av kunden iordningställd isolerad grusbädd.
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