VERRATON
Olemme toimineet alalla 45 vuotta, kehittäen koko
ajan osaamistamme, menetelmiämme ja välineistöämme asiakkaidemme tarpeista lähtien.

TOIMINTATAPAMME

Toteutamme asiakkaillemme teknisesti ja taloudellisesti
kestäviä ratkaisuja.
Noudatamme tinkimättömästi asetettuja turvallisuus- ja
ympäristövelvoitteita. Pidämme siten huolta myös
asiakkaidemme maineesta.

VARMASTI

Sovitut aikataulut pitävät ja lopputulos on vaatimusten
mukainen. Työstämme ei synny ennakoimattomia kuluja.
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Ongelmatilanteessa asiasi on välittömästi asiantuntijan
hoidettavana.

TURVALLISESTI

Huolellisella työnsuunnittelulla varmistamme, että
työskentelemme viivytyksittä, silloin myös muiden työt
sujuvat.

www.eerolayhtiot.fi

Verraton huoltopalvelumme
toimii koko Suomessa.
Valtakunnallinen palvelu, puh: (09) 855 30495
sähköposti: erotinhuolto@eerolayhtiot.fi
www.eerolayhtiot.fi/verraton
EEROLA-YHTIÖT OY, Läntinen teollisuuskatu 15 C, 02920 Espoo. Puh. (09) 855 30 40. www.eerolayhtiot.fi
Palvelemme kiinteistö-, kunnallis- ja teollisuustekniikan ylläpitoa ja rakentamista. Teemme töitä, jotta kiinteistö-, kunnallisja teollisuustekniikka toimii niin kuin pitää, säilyttää arvonsa ja tuo viihtyisyyttä, toimivuutta ja lisäarvoa omistajilleen.

EROTINHUOLTO
ON NYT VERRATON
Päätimme ajatella erotinhuollon uusiksi. Rakensimme
palvelukokonaisuuden, jolla erotinhuolto siirtyy uuteen aikaan.
Uusi Verraton huoltopalvelumme huolehtii puolestasi, että
erotinjärjestelmäsi toimii aina luotettavasti ja taloudellisesti. Se myös
ylläpitää ajantasaisesti järjestelmäsi tiedot, jotka ovat käytettävissäsi
missä tahansa, milloin tahansa.
Tervetuloa käyttäjäksi!
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VERRATON
Verraton huoltopalvelumme huolehtii puolestasi, että
erotinjärjestelmäsi toimii luotettavasti ja taloudellisesti.
Sinä voit keskittyä tuottavaan toimintaasi.
Verraton kattaa kaikki erotinkaivotyypit ja sopii
toimintaan mittarikentältä liikennevarikoihin.
Verraton kokonaisuus:
• erotinjärjestelmän peruskartoitus ja dokumentointi
• säännölliset määrä- ja kuntotarkastukset
• ammattitaitoiset, oikea-aikaiset tyhjennykset
• jätteen määrän minimointi
• jätteen kuljetus asianmukaiseen käsittelyyn,
siirtoasiakirja
• sähköinen ajantasainen tietojen ylläpito
• asiakaskohtainen verkkotietopankki, josta tiedot
erottimille tehdyistä toimista ja tarkastuspöytäkirjat
ovat käytettävissäsi missä tahansa, milloin tahansa.

AJANTASAINEN TIETOKANTA
Ylläpidämme erottimien tietokantaa välittömästi
työkohteessa. Kirjaamme havainnot, mittaustulokset ja
suoritetut toimet suoraan tietokantaan.

TOIMIVA EROTINJÄRJESTELMÄ ON
LUOTETTAVA JA TALOUDELLINEN

PERUSASIAT
Jokaisen toiminnanharjoittajan tai kiinteistön haltijan on
tiedettävä missä, minkälaiset ja missä kunnossa kiinteistön
erottimet ovat. Niitä koskevat määräykset on kirjattu yleensä
joko rakennus- tai ympäristölupaan.
Viranomaisvaatimusten mukaisesti jokainen erotin on
mitattava tai tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.
Mittauksista, tyhjennyksistä, puhdistuksista ja
poikkeavuuksista erottimien toiminnassa on pidettävä kirjaa.
Erotinjärjestelmät koostuvat tyypillisesti hiekan-, öljyn- ja
rasvanerottimista sekä näytteenottokaivoista ja
hälytinautomatiikasta.
Hiekanerottimien pohja- ja öljynerottimien pinta- ja
pohjakerros ovat vaarallista jätettä, joka on toimitettava
asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteen tuottaja on vastuussa
toiminnastaan syntyneistä jätteistä niiden asianmukaiseen
loppukäsittelyyn asti.
Huoltamattomina erottimet voivat estää jäteveden
virtauksen, mistä voi aiheutua ongelmia paitsi kiinteistölle,
myös ympäristölle.

Erotinjärjestelmä on kuin ilmanvaihto tai valaistus: kun
se toimii, siihen ei kiinnitä huomiota.
Erottimiin kertyvät haitalliset aineet on poistettava
ja järjestelmän kunto on säännöllisin väliajoin tarkistettava, jotta kokonaisuus toimii niin kuin pitää.
Oikea-aikaiset tyhjennykset vähentävät syntyvän
jätteen määrää, pidentävät järjestelmän käyttöikää ja
alentavat huoltokustannuksia.
Oikein toimivan järjestelmän kustannukset ovat
tarkasti ennakoitavia. Ne eivät aiheuta yllätyksellisiä
laitekuluja tai puhdistuskustannuksia.

