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ARBEJDSGANG FOR UGENTLIG AFPRØVNING AF SPRINKLERANLÆG:
 
Primær test ansvarlig : Stine Søndergaard SNA 2, 2th - 60 47 26 21.
Lav aldrig test uden at det har været gennemgået først.
Test laves helst på en hverdag, i tilfælde af behov for hjælp/reservedele mv.
 
VIGTIGT - VIGTIGT -VIGTIGT: RING ALTID TIL BRANDVÆSNET SOM DET FØRSTE OG 
DET SIDSTE VED AFPRØVNINGEN - ELLERS RISIKERER VI AT DE KOMMER UD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1. DETTE GØRES ALTID FØRST:

● Ring til KBH Brandvæsen på telefon: 33 66 49 99.
● Oplys at der foretages ugentlig afprøvning og anlægget skal sættes i service.
● Oplys dette nummer: 01-11-13-06-06

 
2. GÅ TIL SPRINKLERANLÆG I KÆLDER:

● Test at pumpe og sikkerhedsventil for koldt vand kører.
● Dette gøres ved ganske langsomt at tænde for vand over balje indtil pumpe-ikonet 

blinker på boksen. Der skal ligeledes løbe vand ud af røret i baljen efter vandet er 
slukket. (Det betyder at sikkerhedsventilen med koldt vand virker.)

● På boksen køres øverste knap fra A til O - der ventes på at alarmen går i gang. Når 
alarmen går igang - drej knappen tilbage til A. ( Det betyder at alarmen virker).

 
3. GÅ TIL BOKS I OPGANG.

● Tjek ALTID at alarm blinker udenfor opgangsdør.
● Åben boks ved at taste 110 enter (piltast) herefter trykkes på sort knap, rød knap og 

grøn knap.
 
4: GÅ TIL SPRINKLERANLÆG I KÆLDER:

● Udfyld afprøvningsskema i rødmappe i skabet.
● SKRIV: Dato, ventil 1 ( den blå), skriv hvad den sorte pil i begge trykmetre viser. Til højre 

er “OVER” - til venstre er “UNDER”.  såfremt at alarm mv har fungeret sættes kryds med 
dette under “JA”

● Luk kælder af.
 
5: GÅ TIL BOKS I OPGANG:

● Tast kode : 110 enter 
● Ring til brandvæsen - oplys at afprøvning er afsluttet, oplys kode 01-11-13-06-06 og 

spørg til om der har været meldt brand.
● Afprøvning er nu færdig.

 
 
 
VIGTIGT - VIGTIGT -VIGTIGT: RING ALTID TIL BRANDVÆSNET SOM DET FØRSTE OG 
DET SIDSTE VED AFPRØVNINGEN - ELLERS RISIKERER VI AT DE KOMMER UD.
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