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 BRANDPOST MONTERING OCH KONTROLL 

EN 671-1 

FÖRE INSTALLATION 
Kontrollera att väggen är jämn och vägens beständighet. 
Avlägsna förpackningen. 
På skåpets sida och / eller tak och botten finns förstansade alternativ för rörgenomföring Ø35mm. Välj det 
lämpligaste alternativet och slå ut hålet. 

INSTALLATION 
Montering, utanpåliggande 

Fäst de övre skruvarna på c:a 1700mm höjd från golvet. 
Använd franskskruver 10x80 mm för betong- eller tegelvägg och däckskruver 10x40mm för trävägg. Häng upp 
skåpet på skruvarna. 
Fäst de nedre skruvarna. Se till att skåpet hänger vågrätt. Montera alla fyra skruvarna. 

Montering, infälling: 
Infällningsöppningen i väggen bör vara c:a 10mm större än skåpet. 
T.ex. 700x700mm när skåpet har måttet 690x690mm. 
T.ex. 800x800 mm när skåpet har måttet 790x790mm. 
T.ex. 1000x700mm när skåpet har måttet 990x690mm. 
T.ex. 560x560mm när skåpet har måttet 550x550mm. 
Vid användning av täckram, placera skåpet i infällningen och montera ramen på plats med plåtskruv 5x13 mm. 

Koppling:  
                       Montera kulventilen på inloppsröret och montera slangnippeln. 

Införselslangen monteras på nippeln med slangklämma. 
Kontrollera att införselslangen inte veckas. Kapa slangen om risk för att den veckas finns. 

Kontroll av täthet: 
Oppna kulventilen och strålmunstycket försktig (använd hink). Stäng strålmunstycket. Säkerställ att ingen 
vatten läcker ut. Vi rekommenderar att man rullar ut hela slangen för att även kontrollera tätheten vid navet. 
Efter kontroll, stäng kulventilen och rulla in slangen vattenfylld. När kulventilen är öppna eller press i slang, 
LÄMNA INTE SLANGRULLE UTAN BEVAKNING. 

Till sist:          
                       Kontrollera att endast komponenter tillhörande brandposten finns i skåpet. 

Tryck låsets plastglas på plats (om så önskas). 
Säkra att snabbrandposten fungerar felfritt genom att dra ut slang från slangrullen. Går rullen för tungt 
eller för lätt att dra ut, kan detta justeras med centrummuttern under slangrullens centrumplatta (svart). 
Se till att fastighetsskötaren har denna instruktion. 

KONTROLL: 
Snabbrandpostens funktion bör regelbundet kontrolleras enligt EN 671:3. (en gång per år eller 
t.ex. samtidigt med årlig översyn av övriga brandredskap) 

OBS! NORMALT KULVENTILEN MÅSTE VARA STÄNGT  


