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• Montera bort det befintliga skåpet. 
Börja med att ta bort befintlig rulle 
(bild 2-3) och anslutningsslang.  

• Såga upp skåpet runt ventilen (bild  
4). Skåpet ska fritt kunna kunna tas 
bort från väggen utan att påverka 
ventilens infästning. Observera att 
en del av skåpets plåt fortfarande 
skall lämnas kvar runt ventilen för 
borttagning längre fram. 

• Lossa skåpets infästningsskruvar och 
ta bort skåpet från väggen (fig 5). 

• När skåpet är utsågat korrekt samt 
borttaget från väggen ska det se ut 
som bild 6. Observera att en bit av 
skåpet fortfarande finns kvar runt 
ventilen. 

• Såga/klipp försiktigt bort 
kvarvarande plåt runt ventilen (7). Ta 
bort kvarvarande plåt så att ventilen 
lämnas fri (bild 8). 

• Knacka bort ”punch-out” (bild 
9) nedtill alternativt upptill på 
Utbytesskåpet beroende på 
placeringen av inkommande 
vattenrör. Ursparingen på 
Utbytesskåpet är på baksidan för 
genomföring av befintlig ventil, 
samt på sidan för genomföring av 
vattenrör. 

• Montera utbytesskåpet på väggen 
(bild 10). För att underlätta 
fastsättning av Utbytesskåpet, 

En komplett sats består av:  Skåp för 
utanpåliggande montage. Slangrulle 
med slang och strålrör, strålrörsklämma, 
anslutningsslang, slangklämma, skylt samt 
plomberingstråd.

Monteringsanvisning
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Kontrollera att brandposten ej har utsatts för åverkan eller på annat sätt skadats.

Drag ut hela slangen, kontrollera att rullen går lagom trögt. (250 -300N) Justera med muttern på bromshjulet. 

Syna slangen vid upprullningen . Det får ej finnas skador eller veck på slangen.

Kontrollera att strålröret går att öppna och stänga.

Prova tätheten genom att stänga strålröret och öppna anslutningsventilen helt. Efter kontroll av täthet skall 
slangen tryckavlastas genom att ventilen stängs och strålröret öppnas en kort stund.

Om läckage i navet upptäckts skall o-ringstätningar bytas. (Presto reservdelsnr 101130)  Slangrullen delas 
genom  att den stora muttern på navet lossas.  Navet kan då dras isär och o-ringarna enkelt bytas. 

Vid behov byt även nylonbrickan. Vid återmontering drag åt muttern så rullgaveln hålls fast. Muttern 
funktion är att hålla ihop navet samt fästa rullgaveln.   

Om brandpostslangen eller strålröret behöver ersättas skall brandpostslang enligt EN 694 respektive strålrör 
godkänt av Presto användas som utbyte.

Kontrollera att dörren går lätt att öppna och stänga.

Skyltarna i och utanpå skåpet skall vara fullt läsbara
 

Årlig kontroll och underhåll enl. EN-671-3.

mutter
o-ringar

nylonbricka

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.

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.

Serviceanvisningar

använd vid behov det befintliga 
skåpets fästhål som mall. 

• Bild 11 visar monterat skåp på vägg. 
 

• Häng upp slangrullen på skåpdörren 
(bild 12). Anpassa anslutningsslangens 
längd och fäst anslutningsslangen 
med buntbandet på dörren (bild 13). 
 

• Anslut anslutningsslangen mot 
befintlig ventil. 
 

• Utför täthets- och funktionskontroll 
enligt anvisningar nedan. 
 

• Stäng dörren och montera dekal på 
skåpet (bild 13).

bild 11 bild 12

bild 13 bild 13


