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Vannkiosk
Utviklet over mange år i tett 
samarbeid med svenske og 
norske kommuner og Poul 
Tarp A/S.



+

Fordeler med vannkiosk
• Bedre kontroll over lekkasjer/svin

Alle tappinger registreres i systemet og kan bli fakturert

• Mindre skader/fryste brannhydranter
Bergen kommune: 6 mill./pr år  reparasjonskostnader

• Full kontroll på vanntapping
Kommunen registrer kundene og vet hvem som tapper

• Tapping kan skje året rundt
Drenering etter avsluttet fylling

• Unngår styrttapping som skaper brunt vann

• Tilbakeslagssikring
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KZ Vannkiosk i teknikkhus m/PE-sokkel



KZ Vannkiosk i kum
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DN80 KZ Vannkiosk i container 
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KZ MONECA vannpost
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«Lillehammer-modellen» DN80
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DN80 I EKSISTERENDE BYGG
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Oversikten du får fra vannkiosk

 Eget webprogram for oversikt over kunder og forbruk

 Enkel eksport til faktureringssystemer

 Ubegrenset antall brukere

 Jobbe fra internett, ingen installasjon på PC.



• På startsiden vises en oversikt over siste 7 
dagers aktivitet



• Oversikt over alle dine vann- og slamkiosker
• Status
• Siste 5 tappinger



• Enkelt å eksportere rapporter til excel
• Det jobbes med å få til en full integrasjon til 

faktureringssystem, i første omgang via KomTek



Oversikt over 
alle 
registreringer 
innenfor valg 
dato intervall. 

• Dato
• Klokkeslett
• Kunde
• Nøkkelnummer
• Volum
• Pris 
• Hvilken kiosk



• Mulighet for å åpne og stenge ventil/dør for 
vanntapping fra kontoret ved glemt nøkkel



• Informasjon om 
vannkioskene

• Redigere navn og 
plassering 



• Definer telefonnummer som skal motta alarmer dersom 
det oppstår problemer med vannkiosken

• Type alarmer kan egendeffineres og delegeres til riktig 
kontaktperson/telefonnummer etter eget ønske
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Nøklene til 
vannkiosken

 Ekstremt holdbare

 Tåler vekten av en personbil

 Henger på nøkkelknippet til bilen

 Ingen problemer med avmagnetisering
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Om ossOm oss VannkioskVannkiosk SlamkioskSlamkiosk

NødvannNødvann VentilrobotVentilrobot Kompositt 
lokk

Kompositt 
lokk

KuplingerKuplinger Verktøy og 
tilbehør

Verktøy og 
tilbehør

Takk for din 
deltagelse

Takk for din 
deltagelse
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KZ Slamkiosk

 Mulighet for å registrere og ta 
betalt for ekstern slam levert fra 
spylebiler og andre kjøretøy.

 100% integrert med våre 
vannkiosker

 Kan leveres med prøvetaking
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KZ SLAMKIOSK i teknikkhus
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KZ SLAMKIOSK med prøvetaking
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KZ Slamkiosk

 Mulighet til å velge forskjellige typer slam – som for 
eksempel; avvannet eller ikke avvannet. 

 Forhindrer at bedrifter/andre tømmer uten godkjennelse av 
kommunen. 

 Systemet registrerer tømmingen med dato, klokkeslett, 
mengde og hvilken kunde
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Takk for din deltagelse


