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Hysbysiad dechrau
Cysylltu pibellau gwasanaeth

Darllenwch
Cyn i chi wneud unrhyw gysylltiad gwasanaeth, rhaid i chi lenwi’r ffurflen hon gan roi 5 diwrnod gwaith o rybudd i ni er mwyn rhoi’r cyfle
i Hafren Dyfrdwy (HD) archwilio pibellau’r ochr breifat. Cyn y cysylltiad, dylai’r SLP fodloni eu hunain bod y bibell gyflenwi newydd wedi ei
gosod yn unol â Rheoliadau Cyflenwi Dŵr 1999 beth bynnag fo canlyniad archwiliad HD.
Bydd HD yn cynnal archwiliadau ar ôl cysylltu hefyd ac os canfyddir bod Rheoliadau Cyflenwi Dŵr 1999 wedi’u tramgwyddo, y
datblygwr a’r SLP perthnasol fydd yn gyfrifol am waith cywiro; yn yr achosion hyn, mae HD yn cadw’r hawl i archwilio’r holl bibellau a
gosodiadau wedi hynny. Gall hyn olygu bod amserlenni cysylltu yn ymestyn a bod rhaid rhoi rhybudd 10 diwrnod gwaith llawn.

Cyfeirnod HD

Bydd angen i chi lenwi e-ffurflen 5 hefyd a’i hanfon atom gyda manylion mesuryddion 3 diwrnod gwaith ar ôl i’r cysylltiad gwasanaeth
gael ei wneud. Gallai methu â gwneud hynny olygu bod rhaid talu tâl comisiynu plot.

Rhowch wybod i ni
am y safle
Cyfeiriad y Safle

Darparwr Hunan-osod (SLP)

Enw’r Datblygwr
Rhif ffôn rheolwr y safle

Enw cyswllt yr SLP

Enw rheolwr y safle

Rhif ffôn yr SLP

Dywedwch wrthym pa blotiau sy’n barod i gael eu harchwilio (ychwanegwch blotiau pellach ar dudalen nesaf y ffurflen hon):
Cyfeirnod HD

Rhif y plot

Ar ba ddyddiad bydd
cysylltiadau gwasanaeth yn
dechrau ar y safle?

Ar ba ddyddiad
Ydy’r bibell
fydd y plot hwn yn wasanaeth yn
barod i’w archwilio? fwy na 32mm?

Cyfeiriad post y plot

DD:MM:BBBB

Tystysgrif Rheoliadau
Dŵr wedi’i atodi

Pwy sy’n mynd i osod
y mesurydd?

Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau atom yn SelfLay@hdcymru.co.uk
Enw wedi’i brintio:

Dyddiad:
DD:MM:BBBB

Os cewch chi unrhyw anhawster wrth lenwi’r ffurflen hon, ffoniwch ni ar 0330 678 1481.

Ai pibell 15mm
neu 22mm sydd
i’w gosod?

Hafren
Dyfrdwy (HD)

Ydych chi’n cysylltu
i brif bibell ar y
safle neu oddi ar y
safle?

Yr SLP a
enwir uchod

Cyfeirnod HD

Rhif y plot

Cyfeiriad post y plot

Ar ba ddyddiad
Ydy’r bibell
fydd y plot hwn yn wasanaeth yn
barod i’w archwilio? fwy na 32mm?

Os cewch chi unrhyw anhawster wrth lenwi’r ffurflen hon, ffoniwch ni ar 0330 678 1481.

Ai pibell 15mm
neu 20mm sydd
i’w gosod?

Ydy’r tâl cysylltu
gwasanaeth
wedi’i dalu?

Ydych chi’n cysylltu
i brif bibell ar y
safle neu oddi ar y
safle?

Gosod eich pibell gyflenwi
Rhaid gosod pibell(au) g/cyflenwi newydd yn unol â Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999, ac yn benodol bod:
•

Dyfnder y bibell wasanaeth rhwng 750mm a 1350mm. Petai cwsmer yn dymuno gosod pibell ar lai na 750mm neu fwy na 1350mm, rhaid i’r cwsmer hysbysu
Hafren Dyfrdwy cyn i unrhyw waith ddechrau.

•

Y bibell wasanaeth wedi’i hinsiwleiddio ac mewn dwythell ar 750mm yn y man y daw i mewn i’r eiddo a bod dyfais cau y gellir ei rheoli wedi’i gosod yn fewnol.

•

Yn y man ble gwneir y cysylltiad, bod ffitiad cywasgu cap pen wedi’i osod er mwyn rhwystro mewnlif a halogi’r bibell wasanaeth. Rhaid i’r ffitiad cap pen gael ei
osod cyn i’r bibell gael ei gosod.

Ein dewis ar gyfer dyfais cau’r mewnlif fyddai un wedi’i chymeradwyo gan WRAS - gweler ffitiadau dŵr a gymeradwyir ar wefan WRAS www.wras.co.uk. Tap cau
sgriwio i lawr â chorff pres a wasier sedd. Ble daw nifer o gysylltiadau newydd â mesuryddion allan mewn man agos, dylid labelu’r pibellau cynffon â’r rhif plot
perthnasol. Bydd hyn yn atal pibellau cyflenwi rhag cael eu camgysylltu.
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Dyfnder o leiaf 750mm
Uchafswm dyfnder 900mm
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