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Drifts- og vedlikeholdsanvisning 

Flameshield branngardiner 

Bruksanvisning for sluttkunder for å holde branngardinene 

trygge, funksjonelle og i overensstemmelse med gjeldende 

lovgivning. 
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INNLEDNING 

Branngardiner er et brannsikkerhetsprodukt som er meget viktig for liv og helse. For å holde 

branngardinen din i overensstemmelse med aktuelle bestemmelser er det helt avgjørende at det 

utføres regelmessig vedlikehold og service på produktet. 

For ALLE service-relaterte spørsmål ber vi deg kontakte info@a1shutters.co.uk +44 

1204 383839 

Alt utstyr som produseres eller leveres av A1 Shutters Limited har en garanti mot fabrikasjons- 

og materialfeil som gjelder i en periode på 12 måneder fra installasjonsdatoen eller 

leveringsdatoen når det gjelder produkter som kun leveres. Garantien gjelder ved rimelig 

bruksslitasje og under forutsetning av det utføres vedlikehold i henhold til produsentens 

anbefalinger.Denne informasjonen kreves ifølge BS EN 12635 : 2002+A1:2008 MÅ gis til 

eieren av branngardinene, og den må leses og forstås av alt kompetent personell som 

bruker gardinen. Vennligst kontakt leverandør hvis det er noe du er usikker på. 

Branngardiner er ikke tiltenkt til daglig bruk og skal kun brukes ved branntester og i 

tilfelle brann. Annen type bruk vil føre til at branngardinens garanti blir ugyldig.Ifølge 

retningslinjene til A1 Shutters Limited skal bare faglærte teknikere som er fullt opplært 

av oss gjennomføre reparasjoner eller vedlikehold av dette produktet.Dette dokumentet 

MÅ gis til eieren eller sluttbrukeren av branngardinene og oppbevares til senere bruk for 

å sikre overholdelse av maskindirektivet.For å overholde bestemmelse 5 i Storbritannias 

The Workplace Health and Safety Welfare Regulations 1992 om helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen er eieren av branngardinen ansvarlig for å føre en detaljert oversikt over 

service- og vedlikeholdsarbeid og påse at gardinen får regelmessig, fagkyndig service, i 

henhold til A1 Shutters' anbefalinger.  
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GARANTIINFORMASJON 

Sted   Gardinlokasjoner  

     
Unikt serienummer    

LEVERTE PRODUKTER 

  Antall levert 

Automatisk branngardin BS EN 1634 .......................................   Antall levert 

Automatisk branngardin BS 8524 .............................................   Antall levert 

Røykgardin EN 12101 ...............................................................   Antall levert 

Flameshield EW120 ..................................................................   Antall levert 

Røykforheng ..............................................................................   Antall levert 

Andre produkter ........................................................................   Antall levert 

Andre produkter ........................................................................   Antall levert 

  Antall levert 

  Antall levert 

  Antall levert 

  Antall levert 

  Antall levert 

  Antall levert 

LEVERT TILBEHØR 

Brannutgangsbryter  Antall levert 

Branntilgangsbryter  Antall levert 

Hindringssensor  Antall levert 

Røyksensor  Antall levert 

Varmesensor  Antall levert 

Nøkkelbryter  Antall levert 

Gruppekontroll  Antall levert 

Brannkontrollpanel  Antall levert 
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DEL 

II 
DRIFTSINSTRUKSER TIG De følgende produktinstruksene må 

alltid følges. Dersom dette ikke skjer, kan det føre til ulykker eller skader.  Bruk aldri en skadd branngardinÅpninger må 

alltid være tilgjengelige.   Stå godt unna åpningen når branngardinen er i bruk.  Branngardinen må kun brukes med 

de leverte funksjonene. Alle feil eller ulykker må rapporteres.  Rask service eller reparasjon vil forhindre for tidlig slitasje, 

svikt og unngå belastning eller svikt.  GÅ ALDRI INN I ELLER ÅPNE 
KONTROLLPANELET UTEN  GRUNDIG PRODUKTOPPLÆRING HVIS 
BATTERIENE BLIR TOMME OG GARDINEN LUKKES. BATTERIENE MÅ 
KUN SKIFTES UT AV      FULLT OPPLÆRTE  MEDARBEIDERE.  
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FOR FLAMESHIELD-BRANNGARDINER 

IKKE PRØV Å BRUKE BRANNGARDINEN FØR ALLE HINDRINGER ER FJERNET. Finn først panelet ditt på 

illustrasjonene nedenfor. 

PANEL 1 A1S100 

 

DRIFT 

Panelet ovenfor kontrolleres med nøkkelbryteren foran på panelet. Når nøkkelen dreies i pilenes retning vil gardinen også 

bevege seg i denne retningen. Dette produktets funksjon utløses av et brannsignal (fra en hvilken som helst sensor) eller når 

batteriene er tomme på grunn av manglende strømforsyning. Døren foran på panelet må kun åpnes av en fullt opplært faglært 

tekniker. Personer som ikke har nødvendig opplæring må IKKE få tilgang til dette panelet. 

 

PANEL 2 A1S B 
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DRIFT 

Panelet ovenfor har ingen kontroller og utløses kun av et brannsignal (fra en hvilken som helst tilkoblet sensor) når 

batteriene ikke fungerer på grunn av strømsvikt. Døren foran på panelet må kun åpnes av en fullt opplært faglært tekniker. 

Personer som ikke har nødvendig opplæring må IKKE få tilgang til dette panelet. 

 

DEL 

III 
VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER 
SERVICEINTERVALLERMerk: Dersom branngardinen ikke vedlikeholdes regelmessig, blir garantien 

ugyldig.De følgende anbefalingene for vedlikehold skal påse at branngardinen forblir funksjonell i hele sin service-levetid. 

For å påse trygg og pålitelig drift er det helt avgjørende å gjennomføre regelmessig ettersyn og vedlikehold. Intervallene 

avhenger av bruken. 
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BRANNØVELSER ELLER BRUK PER ÅR 

1 syklus = åpne eller lukke Anbefalt vedlikeholdsperiode 
Opptil 12 12 måneder 

Opptil 24 6 måneder 

Opptil 48 4 måneder 

Over 48 3 måneder 

Branngardiner over 30 m2 skal ha service i intervaller som tilsvarer 50 % av syklusene ovenfor 

SERVICE-SJEKKLISTE FOR BS 1634 FLAMESHIELD-MODELLER 

BRANNGARDINER AV STOFF 

Sjekk stoffgardinenes generelle tilstand 

Sjekk at gardinens festehemper sitter godt og ikke er strukket 

Sjekk at gardinen er godt festet til valsemekanismen 

Sjekk at bunnskinnen er godt festet til gardinen 

SIDESKINNER 

Sideskinnene skal ikke smøres 

Sjekk at alle fester sitter godt og at skivene er i god stand 

Sjekk tilstanden til sidekanalen og rett ut mindre ujevnheter 

Sjekk sideskinnenes fremre festebolter 

Sjekk at gardinen går opp og ned på sideskinnene, jevnt og på riktig måte 

DEKKASSE OG VALSE 

Ta av dekslet foran på dekkassen 

Sjekk at alle fester sitter godt og at skivene er i god stand 

Sjekk motorskruene og naglene og at alle skruer sitter godt 

Sjekk at motoren som senker gardinen ved hjelp av tyngdekraften fungerer korrekt 

Sjekk at grensebryterne er korrekt innstilt for bevegelse opp og ned 

Sjekk at lageret og bærerelementet sitter godt 

Sjekk at motorplatefestene og låsepinnen sitter godt 

Sjekk at endeplateboltene er festet til dekkassen 

Sjekk tilstanden til motorkabelen 

SIMULER EN BRANNTEST 

Simuler en branntest og sjekk at gardinen lukkes korrekt 

Deaktiver det simulerte brannsignalet eller aktiveringsmetoden og sjekk at gardinen åpnes korrekt 

KONTROLLPANEL 

Sjekk strømtilkoblingene 

Sjekk motorkabeltilkoblingene 

Sjekk alarminngangtilkoblingene 

Sjekk eventuelle tilkoblinger for tilleggsutstyr 

Sjekk batteriets utgangsspenning 

Skift ut batteriene hvis de er eldre enn 12 måneder 

Sjekk frontdekselets låsemekanisme     Sjekk nøkkelbryteren på kontrollpanelets frontdeksel (hvis montert)  
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Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  

Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  

Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  

Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  

Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  

Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  

Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  

Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  

Dato: Arbeid utført: 

Teknikerens navn:  
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EF-samsvarserklæring 

Klient eller kunde -   

Produkt -   

Serie-/jobbnummer -   

Produsent - A1 Shutters Ltd 

Jackson Works 

Raikes Lane Industrial Estate 

Bolton 

BL3, 2NH 

Det ovennevnte produktet oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i 

Maskindirektivet, Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF 

BSEN 1634-1 

BSEN 1634-3 

Alle relevante sertifikater og testrapporter er inkludert i det tekniske konstruksjonsdokumentet. 

Utstedelsesdato:   

Signatur: [Signatur] 

Navn:  
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Produkter -   

Modell -   

Klient/kunde -   

Kundebestillingsnummer -   

Serie-/jobbnummer -   

Produsent - A1 Shutters Ltd 

Jackson Works 

Raikes Lane Industrial Estate 

Bolton 

BL3, 2NH 

Det ovennevnte produktet oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i 

Maskindirektivet, Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF 

Produktet denne innlemmelseserklæringen gjelder må ikke settes i drift før det relevante 

maskineriet den er innlemmet i er blitt erklært å være i samsvar med maskindirektivets 

bestemmelser. 

Utstedelsesdato:  

Signatur: [Signatur] 

Navn:  
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