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Serviceinstruks 
 

1) Kontroller rørgatene: 
 
a. Sjekk skjøtene. Påse at ingen rør har glidd ut av skjøtemuffene eller bend. 
b. Kontroller rørfestene. 
c. Kontroller ALLE sugehull ! Dersom noen hull er tett må disse åpnes igjen. (bruk ett lite skrujern e.l for å 

pirke opp hullene). Sugehullene i dyrerom er spesielt utsatt for gjengroing og bør etterses flere ganger pr. 
år. 

Utført:  
 

2) Skifte av støvfiltre: 
 
a. Stopp viften ved først å koble ut sone 1 og så koble ut sone 2. ”Lås” deretter opp døra på kontrollenheten. 
b. Trekk ut filterskuffen som befinner seg rett under batterirommet og ta ut de gamle filtrene. Gjør rent i 

filterrommene (støvsug). Skift  de 2 små filtrene som sitter i firkantrørene inne i filterrommene. (Brett de 
over spissen på en skrutrekker e.l. og stikk de inn i firkantrørene slik at de blir liggende dobbelt inne i 
firkantrørene). Skift ”hovedfilter” på begge sider (den tetteste siden av filtrene skal vende ned). Legg 
filtrene oppå gitrene med den ene enden inntil skuffens front og brettden andre enden rundt ”framenden” av 
gitrene og sett inn filterskuffen igjen. Vær nøye med at filtrene tetter godt mot sideflatene når skuffen 
skyves inn, og at skuffen trykkes helt inn. 

c. Lukk døren. Koble inn sone 1 og 2 igjen slik at viften starter igjen og anlegget går som normalt. (Reset). 
Dersom de har filterskap på rørgaten(e) må også disse filtrene skiftes før viften startes igjen. 

 
Utført:  

3) Røyktest: 
 
a. Gjør klar testflasken (følg anvisningen på flasken) 
b. Hver sone testes ved at røyk slippes inn i sugerørets siste hull (nærmest enden). Hold flaskespissen helt 

inntil hullet og klem på flasken slik at det siver godt med røyk inn i røret sammenhengende i ca 10 
sekunder. Ved rene sugerør og filter (nyanlegg) skal alarm utløses innen 60 sekunder. For anlegg som har 
stått i drift over lenger tid, vil tilsmussing inne i rørgaten forlenge responstiden.. Dersom det går mer enn 
90 sekunder før alarmen utløses, må rørgaten rengjøres eller skiftes. 

c. Kontroller at sirenene lyder ved alarm og at alle på gården hører dem. 
d. Anlegget resettes (tilbakestilles) mellom hver test. 

Utført:  
 

4) Test av eventuelle punktdetektorer (varme- eller røykdetektorer): 
 

a. Dersom anlegget har tilkoblet røykdetektorer på sone 3 (og/eller sone 4), må også disse testes ved at 
testrøyk ”pumpes” inn i røykdetektorene. 

b. Varmedetektorer testes ikke. 
c. Anlegget resettes (tilbakestilles) mellom hver test. 

Utført:  
 

5) Batteritest: 
 

a. Skru ut nettsikringene. 
b. La anlegget gå som normalt, kun drevet av batteriene i ca 1 time. (Anlegget  vil melde lade/batterifeil og 

summeren vil hyle. Summeren kan avstilles ved å trykke på knapp nr 2). 
c. Test anlegget med testrøyk som under pkt. 3. Alarm skal nå utløses etter omtrent samme tid som ved 

forrige test. Dersom alarmen kommer vesentlig senere (+ ca 20 sek), må batteriene trolig skiftes. 
d. Etter avsluttet test: Husk å skru inn sikringene igjen. 

e. Om nødvendig må anlegget resettes igjen. 
Utført.  

 
 

Kunde:_________________________________________________________ 
 

Forsikringsselskap:________________________________ 
 
Merknader:________________________________________________________________________________ 
 
Sted:________________     Dato:_________________      Sign:______________________________________ 
 
(Skjemaet fylles ut, signeres og returneres i vedlagte returkonvolutt).    


