POVINNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PEVNOSTI
Úkoly při zahájení:








Odemknout vstupní mříž a zajistit ji na stěnu
Při vstupu do Pevnosti odkódovat
Na elektrickém rozvaděči zapnout hlavní jistič
(zde také naleznete klíč od elektroměru a sešit se záznamy spotřeby elektrické energie,
Zkontrolujte a zapište spotřebu dle elektroměru. Elektroměr je vedle vchodu do garáže)
Zapnout jistič čerpadla vrtu pitné vody
Zapnout jistič dárlingu v umývárně
Zprovoznit ústřední topení (ÚT) - zimní období
o Vyčistit kotel
o Zkontrolovat, že hlavní oběhové čerpadlo je zapnuté
o Zatopit třísky, dřevo, koks
o V průběhu prvních hodin je výhodné mít otevřené spodní dvířka kotle naplno
o Uzavřít spodní dvířka a nastavit teplotu na regulaci
o V průběhu topení je potřeba odstraňovat shořelé spečence z kotle (snižují tah a výkon)
Je zakázáno:
 spalovat v kotli jakýkoliv odpad
 měnit nastavení ventilů na rozvodech ÚT v kotelně

V kuchyni a jídelně se topí pouze dřevem.
Voda z vodovodního řádu není pitná.
Pitná voda se shromažďuje v nádrži vedle kuchyně.
V průběhu využívání Pevnosti dodržovat „Pevnostní řád BVÚ“.
Chovat se hospodárně – elektřina, topení.
Udržovat čistotu a dodržovat Pevnostní řád.
Úkoly při ukončení:












Provést úklid ve všech prostorách Pevnosti
Vysypat všechny koše do pytlů a odpad odvést
Zajistit, aby v době odchodu z Pevnosti byl vyhaslá všechna topeniště
Vynést popel a nespálené zbytky koksu na skládku u lesa při vjezdu
Vypnout jistič dárlingu v umývárně a odpustit vodu (snížit tlak – 0,1MPa)
Zkontrolovat, že jsou zavřené všechny okna
Zkontrolovat, že jsou zamknuté dveře do kotelny, na půdu, do sklepa a do veliteláku
Provést odečet spotřeby el. energie na elektroměru a spotřebu zapsat do sešitu spotřeby
v hlavním rozvaděči v Pevnosti (nezapomeňte vrátit klíč od elektroměru do rozvaděče)
Vypnout jistič čerpadla vrtu na pitnou vodu
Na elektrickém rozvaděči vypnout hlavní jistič
Zakódovat a zamknout vstupní dveře a mříž

Jakékoliv škody nebo problémy nahlásit vedení BVÚ.
Podle dohody vrátit klíče od Pevnosti a provést vyúčtování.
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