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Dragskåpet är försett med automatik för stängning av luckan. Dragskåpet har ett 
luftstyrsystem för att hålla konstant lufthastighet, normalt 0,5 m/s, i lucköppningen oavsett 
luckans läge. Om luften inte räcker till för normalt flöde larmar övervakningssystemet. 
  
Dragskåpsluckan 
Dragskåpsluckan öppnas för hand och ställs i önskat läge. Om lufthastigheten i detta läge är 
för låg (luckan har öppnats för mycket), händer följande: efter c:a 10 sekunder startar larmet 
och luckan går mot sitt nedre läge, när luckan passerar läget där lufthastigheten är 0,5 m/s 
upphör larmet och luckan kan stannas genom att föra handen mot luckans nedre kant. Så 
länge arbete pågår i dragskåpet står luckan kvar i inställt läge. Om inget arbete har 
förekommit i dragskåpet under den tid som valts med CLOSING TIME går luckan till sitt 
nedre läge. Luckan kan även stängas för hand.  
  
Val av tid för luckstängning 
För att välja tid för automatisk luckstängning gör följande: 

1. Tryck på knappen MENU på larmpanelen till höger på dragskåpet. 
2. CLOSING TIME visas. 
3. Tryck på SELECT. 
4. Välj med pilarna upp ↑ och ned ↓ hur lång tid luckan ska stanna uppe efter 

avslutat arbete i dragskåpet. Välj 1 till 15 minuter, normalt 3 minuter. 
5. Tryck på SELECT - tiden är inställd. 
6. Tryck på MENU för att avsluta inmatning. 

 
Larm 
Larm indikeras med ljudsignal - en röd lampa som tänds på larmpanelen. Det larmar endast då 
skyddsventilationen inte fungerar, dvs. om luftflödet är för lågt. Vid larm går luckan ner 
automatiskt. 
 
Eluttag 
Sex av eluttagen är förreglade vilket innebär att de blir strömlösa om skyddsventilationen 
upphör. Larmpanelen visar POWEROUT, en pulserande signal hörs och nedräkning startar 
för att efter 30-40 sekunder bryta strömmen. Om man under nedräkning trycker på MUTE-
knappen avbryts nedräkningen. Efter 20 minuter upprepas förloppet om inte 
skyddsventilationen återkommit. Återinkoppling av eluttagen, efter strömbortfall, sker med 
RESET knappen på el-panelen. 
De två övre eluttagen är inte förreglade och strömmen till dessa bryts inte om 
skyddsventilationen upphör. Dessa uttag skall användas om strömavbrott vid dålig 
skyddsventilation kan medföra fara. För att använda dem behövs en röd ”insatts”.  
Maila dragskap@bmc.uu.se om behovet finns.  
 
Belysning 
Strömställaren för belysning har tre lägen; 

1. Automatik belysningen tänds då luckan öppnas och släcks då luckan stängs 
2. Från belysning släckt 
3. Till belysning tänd 
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SETBACK 
Då luckan öppnas helt, t.ex. vid uppställning - riggning - av utrustning i dragskåpet räcker 
inte skyddsventilationen till för att hålla lufthastigheten 0,5 m/s. Använd SETBACK-knappen 
för att öppna luckan och koppla bort larmfunktionen. Efter 15 minuter stängs luckan 
automatiskt om ingen arbetar i dragskåpet, larmautomatiken kopplas åter in och dragskåpet 
återgår till normal drift. För att återgå till normal drift kan man också trycka på SETBACK-
knappen en gång till. 
 
MUTE 
Genom att trycka på knappen MUTE en gång stängs det akustiska larmet av tillfälligt. Trycks 
MUTE-knappen ytterligare en gång stängs larmet av och en gul lampa tänds på larmpamelen. 
Denna funktion bör användas undantagsvis. Med larmsignalen avstängd bör man inte arbeta i 
dragskåpet. Tryck MUTE-knappen en tredje gång och dragskåpet återgår till normal drift. 
Vid EMERGENCY kan inte larmet stängas av. 
 
EMERGENCY 
Om en olycka inträffar och man önskar forcerad ventilation, använd röda knappen 
EMERGENCY. Drag ned luckan.  
När forcerad ventilation inte behövs längre tryck EMERGENCY en gång till för att återgå till 
normal skyddsventilation.  
OBS! Vid brand i dragskåp. Forcera inte luftflödet med EMERGENCY, begränsa elden 
genom att dra ned dragskåpsluckan. Bryt spänningen till dragskåpet genom att slå av de tre 
brytarna längst upp på vänster stolpe. Släck elden på lämpligt sätt. 
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