
Prosedyre for kjøring av snøkanon-anlegg Stevningsmogen. 

 

Oppstart: 

1. Koble til strøm til snøkanonen. Slå på varmetråder. Skal stå på i 20 minutter før 

oppstart. Åpne alle dyse-ringene. Monter reint filter. Sett retningen til kanonen med 

vindretningen. 

2. Sjekk at begge hydrantene er åpne, og steng dreneringskran i kum. 

3. Start fødepumpe. Grønn start-knapp på vest-vegg i pumpehus. 

4. Når varmetråder har stått på i 10 min, start kompressor på snøkanonen. Kompressor 

skal stå på i 10 minutter før oppstart. 

5. Legg ut alle slangelengder som skal brukes, ikke koble disse sammen. Sjekk at det er 

pakninger i koblingene. 

6. Når det kommer vann til hydrantene, steng hydranten nærmest dreneringskum. 

Begynn å koble slanger fra hydranten ved container. Koble til første slangen. Det skal 

kjøres vann gjennom slangen, før neste kobles til. Dette for å tømme slangen for 

eventuelt «slush». Gjentas til hele slangerekka er sammenkoblet. 

7. Skal begge hydrantene brukes, kobles det først til hydranten nærmest containeren, 

så hydranten nærmest dreneringskum. Hvis kun en hydrant skal brukes, skal 

hydranten nærmest containeren brukes. Dette for å unngå at det står «stille» vann i 

røret ut til hydranten, som så fryser. 

8. Start vifte på snøkanonen.  

9. Koble til vannslangen. 

10. Steng antall dyse-ringer i forhold til temperatur. Dette er avhengiv av mange 

faktorer, som blant annet lufttemperatur, vanntemperatur, luftfuktighet og 

kastelengde. (-2/-4 grader – ring 1 åpen, -4/-6 grader – ring 1 og 2 åpne, -6/-8 grader 

– ring 1,2 og 3 åpne, -8 grader og kaldere ring 1,2,3 og 4 åpne). Juster høydevinkelen 

på kanonen, slik at kastelengden blir lengst mulig.  

11. Start høytrykkspumpe. Vri-bryter på øst-vegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosedyre for kjøring av snøkanon-anlegg Stevningsmogen. 

 

Nedkobling: 

1. Slå av høytrykkspumpe. Vri-bryter på øst-vegg.  

2. Slå av fødepumpe. Rød stopp-knapp på Vest-vegg. 

3. Åpne kran i dreneringskum. 

4. Åpne opp alle dyse-ringer. 

5. Koble fra vannslangen fra snøkanonen. 

6. Slå av vifte. 

7. Koble fra alle slangekoblinger og tøm alle slanger for vann. 

8. Kompressor stoppes når kanonen har stått i min 10 minutter uten vanntilførsel. 

9. Vannslanger henges opp i garasje, og kontrolleres for vanninnhold. 

10. Varmetråder slåes av når snøkanonen har stått uten vanntilførsel i min 20 minutter, 

og 10 minutter etter at kompressoren er slått av. 

11. Strømtilførsel kobles fra. 

12. Filter tas ut, rengjøres og settes til tørk. Obs ! Snøkanonen på «tårn» har to filter. Ett 

nede ved vanntilkoblingen, og ett under svart plastdeksel oppe på kanonen. 

Snøkanonen på hjul, har ett filter under svart plastdeksel. 


