
På forkant med den grønne udvikling!

FSP Vand- og tappestation
Et bruger- og klimavenligt system der kan anvendes alle steder hvor 
der bruges, vaskes, spules eller højtryksrenses med vand. Et samlet 
frostsikret system. 

• Vintermateriel
• Saltspredere
• Sneplove
• Traktorer
• Andet kørende materiel

Let og

• PLC
• Kont
• Vand
• Vand
• Mind

• Vandingsvogne
• Feje- sugemaskiner
• Kloakanlæg
• Grafittivogne
• Slamsugere
• Etc.

Hurtig aftapning/påfyldning af: Højtryksrensning med op til 90o 
varmt vand af:
 enkel påfyldning af vand

 styret system til vandpåfyldning.
rol af hvor mange ltr. vand der tankes.
spild undgås.
besparende.
re klimabelastning.



PLC styret system – med dataopsamling og adgangskontrol

• Alle data bliver opsamles uanset hvad du bruger
systemet til om det er påfyldning, spuling eller
højtryksrensning.

• Data kan videresendes i et cloud baseret system –
således man som ejer af systemet kan opsamle og bruge
data f.eks til afregning af eksterne brugere – så der
betales for den mængde vand man anvender og til hvad.

• Alle tankninger/påfyldninger bliver registreret i
datasystemet disse data kan bruges til forskellige formål
alt efter hvem ejeren af systemet er.

• Fritagelse for vandafledningsbidrag kan søges hos den
Forsyningsenhed man er tilknyttet.

HOFOR har bekræftet, at der for det 
aftappede vand, som ikke bliver ledt til 
kloak, f.eks. til trævanding, gadefejning, 
afrensning af by inventar vil spildevands 
bidraget for den del af vandet blive 
refunderet ejeren af vand- og 
tappestationen.

• FSP 1 - spul og aftapning - manuel betjening.
• FSP 2 - spul, højtryk og aftapning - PLC styret.
• FSP 3 - spul, højtryk m/varmt vand, aftapning - PLC Styret.
• FSP 4 - aftapning - manuel betjening.
• FSP 5 - aftapning - PLC styret.

Placeres direkte ved vaskepladsen udendørs.
• Skab er fremstillet i galvaniserede materialer.
• Ingen spildtid på til afhentning af mobil højtryksrenser.
• Hurtig og effektiv højtryksrensning af materiel mm.
• Stor tidsbesparelse bla. ved afrensning af vintermateriel.
• Mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet.

Vand- og tappestationen findes i 5 versioner

Hurtig og sikker vandpåfyldning.

Adgangskontrol
• Rfid adgangskontrol.
• Op til 99 brugere.
• Adgang enten med nøglebrik eller kode.
• Registrering af alle brugere.

• Hurtig påfyldning med den udvendige slange af vandingsvogne,
tankvogne og feje- sugemaskiner.

• Hurtigt sikkert og uden vandspild.
• Tilkobling med Stortz kobling

• Slanger og udstyr er altid ved hånden - klar til brug.
• Ingen spildtid til klargøring af stationen.
• Ingen slanger eller pistoler på jorden altid oprullet og på

plads.
• Stor tidsbesparelse
• Mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet.

Slanger, pistoler og udstyr altid ved hånden.




