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       Instruktion för användning av dragskåp 

  

 

 

Lufthastighet                        
 Normalt 0,5 m/s 
 Larm ges om lufthastigheten understiger 0,34 m/s. 
 
Luckan 
Luckan öppnas för hand. Luftautomatiken håller lufthastigheten konstant 0,5m/s i lucköppningen. 
Luckan stängs efter inställd tid. Luckan kan stängas för hand. 
 
Luckstängning 
För att ändra tiden för luckstängning, gör följande; 

1. tryck på knappen MENU på larmpanelen till höger på skåpet 
2. CLOSING TIME visas 
3. tryck på SELECT 
4. välj med pilarna upp ↑ och ned ↓ hur lång tid luckan ska vara uppe mellan 1 och 15 

minuter, normalt 3 minuter 
5. tryck på SELECT, tiden är inställd 
6. tryck på MENU för att avsluta inmatning. 

 
Larm 
Akustiskt larm tjuter samt en röd lampa tänds på larmpanelen. Luckan stängs automatiskt efter 10 sek. 
  
Eluttag 
 De sex nedre uttagen kan förreglas vilket betyder att när det larmar för låg ventilation, stängs 

strömmen av efter 30-40 sekunder. Avstängning av strömmen kan flyttas fram 20 min genom att 
MUTE-knappen trycks in. Återinkoppling av eluttagen sker med RESET-knappen på el-panelen. 
Förregling skall användas vid arbeten där explosiva blandningar kan uppstå om ventilationen 
upphör.  

 De två övre uttagen är inte förreglade, strömmen stängs inte av i dem vid larm för låg ventilation. Det 
krävs en ’nyckel, insatts’ för att aktivera dem. Maila dragskap@bmc.uu.se om behovet finns. 

 
Belysning 
Strömställaren för belysning har tre lägen; 
 Automatik belysningen tänds då luckan öppnas och släcks då luckan stängs 
 Från belysning släckt 
 Till belysning tänd 
 
SETBACK 
SETBACK-knappen används då utrustning skall ställas upp i dragskåpet riggas. Larmet är då avstängt. 
SETBACK-knappen trycks en gång till för att återgå till normal drift. 
 
MUTE 
Tystar larmsignal - skall endast användas om man inte arbetar i skåpet. 
 
Forcerad ventilation/EMERGENCY 
Vid olycka - tryck på röda knappen EMERGENCY. Dra ned luckan.  
Obs vid brand: Dra ned luckan, tryck inte ”EMERGENCY”. Släck elden på lämpligt sätt. 
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