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Brandposter är säkerhetsprodukter som räddar 
liv vid brand.
Korrekt installation och underhåll är väldigt viktigt. Följ därför 
installationsanvisningarna noggrant.

Funktionsbeskrivning: 
Kulventilen öppnas när slangen dras ut. Rullen roterar motsols. 
Slangen blir då vattenförande och strålröret kan öppnas. 
Kulventilen stängs när slangen rullas tillbaka medsols.

Setet består av: 
Slangrulle med slang och strålrör, 
monterad kulventil med anslutningsnippel DN25 och packning, 
väggplatta, slangstyrare och skylt typ flagga.

Tillbehör Strålrörsskåp:
Kan levereras i RAL 3020 röd och RAL 9010 vit.

Montering typ 1A:
1. Montera väggplattan enligt bilder nedan och skjut ned navhållarplattan så att anslutningen kommer från höger eller 

vänster. Kontrollera att bromshjulet kommer rakt under navets centrum.
2. Anslut vattenrör. Säkerställ att packningen placeras i botten av ventilen, mellan ventil och rör.
3. Montera slangstyrare så att slangen enkelt går att dra ut.
4. Kontrollera att kulventilens medbringarfjäder, som sitter på slangrullens baksida, öppnar/stänger ventilen.
5. Öppna strålröret och spola tills all luft är borta. Stäng sedan strålröret.
6. Montera strålrörsskåp ca 1,2 – 1,7m över golvet.
7. Rulla ut slangen så att strålröret kommer ca 1,0m under strålrörsskåpet.
8. Rulla tillbaka slangen på rullen och placera strålröret i strålrörsskåpet. Kontrollera att automatventilen är stängd genom 

att öppna strålröret. Stäng sedan strålröret.
9. Automatventilen skall vara stängd när brandposten inte används.

Justering av bromsning: Lossa bulten bakom slangrullen, ovanifrån. Tryck in slangrullen mot bromshjulet och dra åt bulten 
bakom rullen, ovanifrån. Finjustering av bromsning görs med muttern vid bromshjulet, Pos 5.

För att säkerställa brandpostens funktion skall följande kontroller och justeringar utföras efter montering samt vid 
årligt underhåll:

Täthet: Öppna ventilen med stängt strålrör. Öppna strålröret och lufta ur slangen. Stäng strålröret och kontrollera täthet vid 
rör och slanganslutningar. Stäng ventilen, tryckavlasta slangen och stäng strålröret.

Funktion: Dra ut slangen ca 5 meter. Går slangrullen för lätt eller trögt? Justera med stoppmuttern på bromshjulet bakom 
rullen, Pos 5.

 

1. Innergavel med medbringare

2. Medbringare för öppning/stängning 
av kulventil

3. Kulventil med medbringarfjäder

4. Anslutningsnippel

6. Navhållarplatta

5. Justering för bromshjul

Bromshjul

Tillförsel för vänster
Bromshjul till höger

Tillförsel för höger
Bromshjul till vänster

Slanggenomföring

Strålrörsskåp


