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Gulvafløb 
 
Beskrivelse 

Boligerne i hjortegården er udstyret med et af to typer gulvafløb i badeværelset.  
 
Brug 

Gulvafløbet er let at rense og vedligeholde. Herunder får du en instruktion i, hvor-
dan du adskiller, renser og samler vandlåsen i gulvafløbene. 

Gulvafløbet 

Herunder demonstreres hvordan et afløb af typen Unidrain renses. 

Beboerens vedligeholdelse  
 Det er beboerens ansvar at vedligeholde gulvafløbene med jævnlig rengøring 

og oprensning af hår, sæberester mv. 

Afdelingens vedligeholdelse 

 Er afløbet stadig stoppet efter rensning kontaktes driftspersonalet på ejen-
domskontoret. 

 Afdelingen udskifter og reparerer komponenter, hvis det er nødvendigt. 
 

Bilag: Gulvafløb D&V på Unidrain 
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Elinstallationer  
 
Beskrivelse 

Nogle boliger er blevet udstyret med et nyt HPFI anlæg, som er placeret i gangen.  
 
HPFI-relæ 

Hvis der opstår fejl på en elinstallation, vil HPFI-relæet koble ud og strømmen vil 
forsvinde i lejligheden.  
For at genstarte strømmen, prøves der først at vippe den enlige knap for HPFI på 
relæet op, således at der står ’I on’ på den.  
 
Virker dette ikke tjekkes alle sikringer, om disse er ’sprunget’. Da der findes flere 
forskelige typer af sikringer, vil man enten se at der i en af sikringerne lægger en 
løs fjeder, eller at der er en tynd ståltråd som er smeltet over. Nogle gange vil der 
være en ”prop” yderst på sikringen, som forsvinder når sikringen sprænger. 
Når den ødelagte sikring er lokaliseret trykkes der på ’0’ ovenover sikringen, såle-
des at der ikke længere går strøm igennem. Herefter kan sikringen forsigtigt skrues 
ud (den kan være varm) og en ny kan skrues i. 
Til slut trykkes der på ’I’ og strømmen bør fungere igen.  
 
Ovenover knapperne kan man se, hvilket område der er sket en fejl i. Er dette om-
råde vigtigt (som f.eks. køleskabet) kan man ved hjælp af forlængerledninger sætte 
stikket fra køleskabet over i et andet stik. 
3B’s driftspersonale kontaktes så fejlen kan ordnes. 
 
Vedligeholdelse 

Prøveknappen T på HPFI-relæet skal betjenes mindst en gang om året, udløses 
relæet ikke herved, altså vipper den enlige knap på relæet ikke ned, tilkaldes hur-
tigst muligt driftspersonalet på ejendomskontoret som rekvirerer en autoriseret in-
stallatør.  
 
Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at afprøve HPFI-relæet årligt og overholde lovpligti-
ge installationer i boperioden. 
 

Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen har ansvaret for at udskifte defekte komponenter. 
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Belysning 
 
Beskrivelse 

Boligerne har installeret faste lysarmaturer i badekabiner via spots i loftet og væg-
lampe over spejl. 
Spots er af typen Würth 1431 og lampen over spejlet er en A40-W LED fra Glamox. 
 
Brug 

Det er beboerens ansvar at udskifte og vedligeholde alle lyskilder der er tilknyttet 
boligens elmåler. 
 

Rengøring 

Lyskilder rengøres med en opvredet klud. 
 
Udskiftning af lyskilder 

Lampen over spejlet skal bruge et T5 14, 24, 28 eller 35 W lysstofrør, mens spot-
sene skal bruge 5 W LED. 

Når lampen over spejlet skal udskiftes, skal der rettes 
henvendelse til ejendomskontoret. 
 
Ved udskiftning af lyskilder skal man altid sikre sig, at 
strømmen er afbrudt, samt give lamperne tid til at køle 
af, hvis lampen har været tændt i længere tid op til ud-
skiftningen. 
 

Ved udskiftning af spotsene gøres følgende:  
Fjederen foran lyskilden løsnes forsigtigt. Dette gøres 
ved at tage fat i de to små metaltråde, som stikker ud fra 
pæren. Hold hånden under, således at den ikke skydes 
væk. Herefter kan stiften (’pæren’) vrides ud af soklen. 

En ny stift sættes i soklen (det anbefales ikke at røre ved 
denne med fingrene, tag om den med en tang eller et 
stykke stof) og soklen skubbes op i holderen. Pres fjede-

ren op foran lyskilden til den klikker på plads og holder lyskilden.      
 

Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre armaturer og udskifte pærer. 
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen udskifter defekte komponenter og armaturer. 
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Bilag: Glamox_A40-W_LED 
Glamox_A40-W_Service 
Glamox_A40_maintenance 
KClight_Orbit +Z-line_DV  
Wexøe – montering af lamper i lampeudtag 
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Glamox A40 |A40W LED er et spejlarmatur med et enkelt og funktionelt design. Den optimale afskærmning giver en god
lysfordeling. Monteret over et spejl, vil det give et behageligt blødt lys i ansigtet og de nærmeste omgivelser.

A40 er ideel til brug i badeværelser, toiletter, garderober og vaskerum. Vælg mellem to forskellige farver, hvid eller krom. A40W
med T5rør kan leveres i tre forskellige længder, med eller uden stikkontakt og sensor. A40W LED kan ikke leveres med sensorer.

Armaturhuset er fremstillet i stål og afskærmningen i triple ekstruderet akryl, med hvide eller metalliseret endestykker i kunststof.

Armaturet er fleksibelt og kan monteres både horisontalt og vertikalt.  Evt. stikkontakt, er skjult på siden. Med en integreret
bevægelsessensor, er dette en energieffektiv og alsidig løsning til private og offentlige projekter.

 

 

  

A40W | A40W LED
Spejlarmatur med god lysfordeling og funktionelt
design

09-02-2016glamox.com/dk Glamox Luxo Lighting A/S forbeholder sig ret til at ændre eventuelle produktspecifikationer uden forudgående varsel.9



A40 Hvid A40 Krom

LYSKILDE

1 x T5 14, 24, 28, 35W
Leveres med eller uden lyskilder

LED
Farve tolerancer: MacAdams 3
Farvegengivelse: CRI 80.
Levetid: Minimum 50 000 timer, L70, Max Ta
A40W600 LED 1000 Lumen ud
For præcise lumen værdier se datablad på varenr. niveau.

FORKOBLING

Elektronisk forkobling (HF) eller DALI.

MATERIALE & FARVE

Armaturhus er i stål og skærm i triple ekstruderet akryl, med
hvide eller krom endestykker i et syntetisk materiale. Fås i tre
forskellige længder og med eller uden skjult stikkontakt i enden
af armaturet.

MONTERING

Lodret eller vandret direkte på væg eller badeværelse inventar.

TILSLUTNING

3/5 pol pushin terminal blok klar til gennemfortrådning. 2 tyller
(Ø19 mm) placeret på bagsiden. Overflademonteret kabel kan
komme ind i armaturet fra alle retninger. Stikkontakt har
mulighed direkte tilslutning.

INTEGREREDE SENSORER

Kun for T5 rør:
Ultra sonic bevægelsessensor type USEN.
USEN master kan tænde/slukke slave armaturer, men har en
begrænsning på 4 elektroniske forkoblinger (HF) på grund af
startstrømmen.

TEKNISK BESKRIVELSE

A40-W | A40-W LED

09-02-2016glamox.com/dk Glamox Luxo Lighting A/S forbeholder sig ret til at ændre eventuelle produktspecifikationer uden forudgående varsel.10
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NO
Tilslutt ikke armaturen til  midlertidig bygge -
strøm. Dette kan skade  elektronikken. 

SE
Anslut inte armaturen till tillfällig byggström. 
Detta kan skada elektroniken.

EN
Do not connect to a  temporary electricity 
supply. This may damage the electronics

FI
Älä kytke väliaikaiseen virtalähteeseen. 
Tämä voi vioittaa elektroniikkaa.

DE
Nicht an unsauberes Netz (Baustrom) 
 anschliessen. Die elektronischen Bauteile 
können dadurch beschädigt werden.

NO
Våre produkt er underlagt direktiv 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) og skal etter 
endt levetid leveres til mottak for slikt avfall 
eller til en forhandler av slikt avfall.

SE
Våra produkter omfattas av direktivet 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE) och skall 
vid slutet av sin livsängd alltid samlas in 
och levereras till återvinningsstation i din 
kommun eller region.

EN
Our products are subject to the Directive 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) and should at 
the end of their lifespan always be collected 
separately and brought to the appropriate 
collection point in your community or region.

FI
Tuote kuuluu elektronisten laitteiden 
jätteenkäsittelyä (WEEE) koskevaan 
direktiiviin 2002/96/EC piiriin ja 
elinkaaren lopussa oleva tuote tulee 
toimittaa asiaankuuluvaan keräyspisteeseen.

DE
Unsere Produkte unterliegen der Richtlinie 
2002/96/EG (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) und sollten 
am Ende ihrer Lebensdauer immer getrennt 
gesammelt und an einem entsprechenden 
Sammelpunkt in Ihrer Gemeinde oder 
Region entsorgt werden.

NO
LED er følsomme for statisk elektrisitet.    
Berør ikke overflaten på LED modulen.

SE
LED är känslig för elektrostatisk ur laddning.
Rör inte ytan på LED modulen.

EN
LED are sensitive to electrostatic discharge.
Do not touch the surface of the LED module.

FI
LED-valonlähteet ovat herkkiä staattisille 
sähköpurkauksille. Älä kosketa 
LED- moduleja.

DE
LEDs sind empfindlich gegenüber elektro- 
statischer Entladung. Berühren Sie nicht die 
Oberfläche der LED-Module.
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Types C L E
114/124 510 600 198
114/124 OU 521 635 203
128/154 1110 1200 0
128/154 OU 1121 1235 0
135 1410 1500 150
135 OU 1421 1535 150
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Vedlikehold (NO)
Rengjøring
Regelmessig rengjøring av lysarmaturer 
er avgjørende for å gi optimal belysning. 
Lysarmaturer rengjøres i spenningsløs 
tilstand. Elektriske komponenter og 
tilkoblinger må ikke utsettes for vann eller 
fuktighet. Vær oppmerksomme på at LED-
produkter er følsomme for statisk elektrisitet. 
Rengjørings intervaller er normalt i hht 
intervaller som planlagt under prosjektering 
eller i forbindelse med skifte av lyskilder.

Lysarmaturer kan vaskes med et nøytralt 
vaskemiddel (pH 7). Vaskemiddelet blandes 
i lunkent vann. Blandingen påføres med 
mikrofiberklut, svamp eller lignende. Deretter 
bør såperester fjernes ved hjelp av myk 
og ren mikrofiberklut fuktet i vann. Ikke 
spray vaskemiddeloppløsninger direkte på 
armaturen, rester av vaskemiddel kan samle 
seg i avdekning, reflektor eller optikk og 
være vanskelig å fjerne i ettertid.  Organiske 
løsemiddelbaserte og sterkt alkaliske 
vaskemidler må unngås, da slike midler 
kan skade komponenter både på kort og 
lang sikt. Dette gjelder særlig komponenter 
produsert i ulike typer kunststoff.

Blanke reflekterende flater bør støv-
tørkes med jevne mellomrom for å sikre 
optimal belysning. En helt ny, tørr og ren 
mikrofiberklut kan anbefales for støvtørking. 
For fjerning av fett og fingeravtrykk kan 
reflektormaterialet sprayes med vaskemiddel 
for rengjøring av vinduer, glass, pc skjermer 
etc og så tørkes rent med en helt ny, tørr 
og ren mikrofiberklut. Eventuelle rester av 
vaskemiddel kan fjernes ved å påføre rent 
vann for så å tørkes rent med en helt ny, 
tørr og ren mikrofiberklut. Rengjøring av 
reflektorer må utføres med forsiktighet slik at 
ikke reflektormaterialer skades.

Armaturer med høy IP-klasse og uten 
plastdeler tåler vask med aggressive 
vaskemidler.

Skifte av utskiftbare lyskilder
Benytt alltid hansker ved skifte av lyskilder 
slik at fingermerker ikke blir etterlatt på 
reflekterende flater. Skifte av lyskilder utføres 
når lysarmaturen er i spenningsløs tilstand. 
Lyskilder som skiftes må erstattes med 
tilsvarende for å beholde egenskapene til 
lysarmaturen. 

Lyskilder som er i slutten av sin levetid kan 
utvikle varme ut over det som er forventet. 
Dette kan skade lysarmaturens  komponenter. 
Det er alltid god økonomi å planlegge 

gruppeskift av lyskilder. Sjekk levetiden på 
lyskilden du anvender på våre nettsider 
under Lampedata eller  konferere med din 
leverandør av lyskilder, og planlegg deretter 
intervaller hvor lyskildene blir skiftet. Noen 
lyskilder vil sannsynligvis kunne svikte før 
oppgitt levetid og må skiftes før planlagt 
gruppeskifting av lyskildene.

LED-lyskilder
LED-moduler har en toleranse på lysutbytte 
og ytelse på+/- 10%. All relevant teknisk 
informasjon finnes på våre produktark.

Lysdioder i armaturer med LED-lyskilder 
har en vurdert levetid på f.eks L80 på 
50.000 timer ved maksimum tillatt 
omgivelses temperatur. L80 betyr at 80% 
av  opprinnelige lysflux er opprettholdt etter 
at levetiden er utgått. Dersom lysflux er 
mindre enn 80% av det opprinnelige, vil 
trolig lysnivået være for lavt. Feil på LED kan 
oppstå før armaturens levetid er utgått. Ved 
slike feil er det hensiktmessig å skifte hele 
armaturen. For vedlikehold av elektronikk, se 
eget avsnitt under.

Armaturer vil ha en reduksjon i lysflux i løpet 
av levetiden. Når du skifter LED-armaturer vil 
du kunne du se et avvik i lysflux i forhold til 
gamle armaturer.

På grunn av tekniske endringer og forbedret 
ytelse kan nye utskiftede armaturer ha 
lysegenskaper som avviker noe fra de 
opprinnelige produktene.

Skifte av drivere / forkoplinger
Levetiden for drivere / forkoplinger er 
påvirket av temperaturen og kvaliteten 
på strømforsyningen. Normert utfall på 
komponenter er 0,2% per 1000 timer ved 
maksimal omgivelsestemperatur. Et utfall på 
rundt 10% i løpet av levetiden må imidlertid 
forventes. Transienter og spenningstopper, 
samt tilkobling til ujevn strømforsyning 
i bygge perioden vil drastisk forkorte 
livslengden.

Elektroniske drivere / forkoplinger skiftes 
av kvalifisert personell og alltid når 
lysarmaturen er gjort spenningsløs. For 
LED- armaturer er det viktig å opprette en 
EPA (Electronic Protected Area / Område 
beskyttet mot statisk elektrisitet) før bytte 
av driver utføres. Dette fordi LED-lyskilder 
er sensitive for statisk utladning (ESD). For 
armaturer med fluoriserende lyskilder er 
det anbefales å skifte lyskilder og teste 
 armaturen før arbeidet med å skifte en 
defekt elektronisk forkopling utføres.

Underhåll (SE)
Rengöring
Regelbunden rengöring av armaturer är 
avgörande för optimal belysning. Armaturer 
rengörs i ett strömlöst tillstånd. Elektriska 
komponenter och anslutningar bör inte 
utsättas för vatten eller fukt. Tänk på att 
LED-armaturer är känsliga för elektrostatisk 
urladdning (ESD) använd därför inte 
trasor eller dammvippor som blir statiska. 
Rengöringsintervaller  överensstämmer 
normalt med de som planeras under 
projekteringen eller när ljuskällor byts.

Armaturer kan rengöras med ett neutralt 
rengöringsmedel (pH 7). Rengörningsmedlet 
blandas i ljummet vatten. Blandningen 
appliceras sedan med en mikrofiberduk, 
svamp eller liknande. Därefter bör 
tvålrester tas bort med en mjuk ren 
mikrofibertrasa fuktad med vatten. Spruta 
inte rengöringsmedel direkt på armaturen 
då kvarvarande rengöringsmedel kan 
samlas i locket, reflektorn och optiska 
komponenter, och vara svårt att få bort 
senare. Rengörningsmedel baserade på 
organiska lösningsmedel och starkt alkaliska 
rengöringsmedel bör undvikas, eftersom de 
kan skada komponenter på både kort och 
lång sikt. Detta gäller särskilt komponenter 
tillverkade av olika plastmaterial.

Glansiga reflekterande ytor bör dammas 
regelbundet för att säkerställa optimal 
belysning. En helt ny, ren och torr 
mikrofiberduk rekommenderas för damning. 
För borttagning av fett och fingeravtryck, 
kan reflektormaterial sprutas med ett 
rengöringsmedel avsett för rengöring av 
fönster, glas, datorskärmar etc. och torkas 
med en helt ny, ren och torr mikrofiberduk. 
Eventuellt kvarvarande rengöringsmedel 
kan tas bort  med rent vatten och sedan 
torkas rent med en helt ny, ren och torr 
mikrofiberduk. Reflektorer ska rengöras med 
försiktighet för att undvika skador på dess 
material.

Armaturer med hög IP-klass och utan några 
plastdetaljer, t.ex. armaturer med stomme i 
rostfritt stål kan stå emot tvättprocesser med 
starka rengöringsmedel.

Ersättning av utbytbara ljuskällor
Använd alltid handskar när du byter 
ljuskällor så att du inte lämnar fingeravtryck 
på den reflekterande ytan. Ljuskällor ska 
bytas ut när armaturen är i strömlöst tillstånd. 
Ljuskällorna som byts ut måste ersättas med 
liknande för att upprätthålla egenskaperna 
hos armaturen.
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English
Do not connect to a temporary electricity 
supply. This may damage the electronics.

Norsk
Tilslutt ikke armaturen til midlertidig 
byggestrøm. Dette kan skade elektronikken. 

English
Our products are subject to the Directive 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) and should at 
the end of their lifespan always be collected 
separately and brought to the appropriate 
collection point in your community or region.

Norsk
Våre produkter er underlagt direktiv 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) og skal etter 
endt levetid leveres til mottak for slikt avfall 
eller til en forhandler av slikt avfall.

Eesti
Meie toodete kohta kohaldatakse 
2002/96/EC WEEE (elektri-ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete) 
direktiivi ning nad peavad olema 
eluea lõppedes eraldi kokku kogutud 
ning toimetatud piirkonna jäätmete 
vastuvõtupunkti.

Nederlands 
Onze producten zijn onderworpen aan de 
Richtlijn 2002/96/EC (Waste Electrical 
and Electronic Equipment -WEEE) en moeten 
aan het einde van hun levensduur apart 
ingezameld en naar het juiste inzamelpunt 
gebracht worden in uw gemeente of regio.

Dansk
Vores produkter er underlagt direktiv 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment -WEEE) og skal efter 
endt levetid leveres til modtagere for sådan 
type affald eller til en forhandler af sådan 
affald.

Svenska
Våra produkter omfattas av direktivet 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE) och skall 
vid slutet av sin livsängd alltid samlas in 
och levereras till återvinningsstation i din 
kommun eller region.

Deutsch
Unsere Produkte unterliegen der Richtlinie 
2002/96/EG (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) und sollten 
am Ende ihrer Lebensdauer immer getrennt 
gesammelt und an einem entsprechenden 
Sammelpunkt in Ihrer Gemeinde oder 
Region entsorgt werden.

Suomi
Tuote kuuluu elektronisten laitteiden 
jätteenkäsittelyä (WEEE) koskevan direktiivin 
2002/96/EC piiriin ja elinkaaren lopussa 
oleva tuote tulee toimittaa asiaankuuluvaan 
keräyspisteeseen.

Svenska
Anslut inte armaturen till tillfällig byggström. 
Detta kan skada elektroniken.

Deutsch
Nicht an unsauberes Netz (Baustrom) 
anschliessen. Die elektronischen Bauteile 
können dadurch beschädigt werden.

Suomi
Älä kytke väliaikaiseen virtalähteeseen. 
Tämä voi vioittaa elektroniikkaa.

Eesti
Ära kasuta ajutist toiteahelat. See võib 
põhjustada vigastusi elektroonikale.

Nederlands 
Sluit niet aan op een tijdelijke 
elektriciteitsvoorziening. Dit kan de 
elektronica beschadigen.

Dansk
Tilslut ikke armaturet til midlertidig 
byggestrøm. Dette kan skade elektronikken.
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LED

English
LED are sensitive to electrostatic discharge.
Do not touch the surface of the LED module.

Norsk
LED er følsomme for statisk elektrisitet.    
Berør ikke overflaten på LED modulen.

Svenska
LED är känslig för elektrostatisk urladdning.
Rör inte ytan på LED modulen.

Deutsch
LEDs sind empfindlich gegenüber elektro-
statischer Entladung. Berühren Sie nicht die 
Oberfläche der LED-Module.

Suomi
LED-valonlähteet ovat herkkiä staattisille 
sähköpurkauksille. Älä kosketa 
LED-moduleja.

Eesti
Leed on tundlik elektrostaatilise laengule. 
Palun ära puuduta leed-moodulit.

Nederlands 
LEDs zijn gevoelig voor elektrostatische 
ontlading. Raak het oppervlak van de LED-
module niet aan.

Dansk
LED er følsomt for statisk elektricitet. Rør ikke 
ved overfladen på LED modulet.
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Dansk
Installation
I byggeperioden
Armaturet må ikke tilkobles byggestrøm. 
Ustabilt spændingsnet kan skade 
elektronikken i armaturet. Nettet skal gøres 
spændingsløs ved tilkobling af armaturet. 
Plast eller anden beskyttelse af optikken skal 
fjernes før brug af armaturet. 

Sikringer og fejlstrømsafbrydere
Det anbefales at MCB’er (Miniature Circuit 
Breaker) med type-C drift egenskaber 
anvendes til belysningskredsløb. Information 
om antallet af armaturer/forkoblinger/
drivere der kan tilsluttes en MCB sikring 
kan findes på vores hjemmeside. På et 
belysningskredsløb må der ikke kombineres 
induktive belastninger (magnetisk forkobling) 
og elektroniske apparater. Standarden 
for armaturer (IEC/EN 60598) tillader 
en maksimal jord lækstrøm på 3,5mA fra 
et armatur. Elektronisk udstyr genererer 
en højere jordstrøm end gammelt 
konventionelt udstyr. Der skal derfor 
anvendes en fejlstrømsafbryder, der er 
forberedt til elektroniske belastninger. 
Fejlstrømsafbryderen skal være tidsforsinket, 
og kunne modstå høje indkoblingsstrømme 
uden at slå fra.

Tilkobling
Tilkoblingskablet skal være af en kvalitet 
som er modstandsdygtig mod UV stråling 
og varme fra armaturet og dets lyskilder. 
Selv om temperaturforholdene inde i 
armaturet overholder dets tilladte værdier, 
kan tilkoblingskablet være af en kvalitet som 
ikke er egnet, hvor der er høje temperaturer. 
Tilkoblingskablet skal beskyttes mod UV 
lys ved at anvende lystæt beskyttelse. Ved 
gennemgangskobling i armaturet skal der 
tages hensyn til temperaturforhold og UV 
stråling.

For udendørs brug skal der anvendes 
fleksible kabler der sikrer vandtæthed mod 
membran niplen. For nem vedligeholdelse 
på udendørs produkter, anbefaler vi at 
smøre skruegevind med silikone fedt.

Isolationsmodstand
Armaturet kan maksimalt tåle en 
spænding på 500V DC ved måling af 
isolationsmodstand. Regler for udførsel 
af isolationsmodstandstest kan læses i 
stærkstrømbekendtgørelsen.

Driver / Forkobling
Levetiden på driveren/forkoblingen 
påvirkes af temperatur og kvalitet på 
tilførselspændingen. Nominel fejlprocent 
på komponenterne er 0,2% pr. 1.000 

timer ved armaturets maksimale tilladte 
omgivelsestemperatur. Transienter, 
spændingstoppe og netspænding med 
mange forstyrrelser vil reducere levetiden 
drastisk. 

Lysstyring
Anvend altid forkobling/driver der er egnet 
til dæmpning. Anvend altid styringsenheder 
der er egnet for valgte type forkobling/
driver.

Lysrør/kompaktrør skal have en 
indbrændingstid på 100 timer før de 
dæmpes. Dette er for at opnå fuld levetid 
på lyskilden.

Analog dæmpning 1-10V (HFDa)
Armaturer for 1-10V styring har egen to-polet 
indgang for styresignal. Lysniveauet styres 
med et potentionsmeter der regulerer et 
signal mellem 1-10V. Signalkablet skal have 
230V isolation og tværsnit der gør at der 
ikke er betydelige spændingsfald. Lyset kan 
slukkes ved at afbryde spændingstilførslen 
til armaturet.

Switch dim / Digital dæmpning (HFDd)
Armaturer for dæmpning med impulsbryder 
er oprindelig designet for en digital 
styreprotokol. Ved at ligge 230V på den 
digitale indgang kan armaturet dæmpe 
op og ned hver anden gang. Dette er ikke 
en standardiseret metode for dæmpning. 
Forskellige leverandører af forkoblinger 
kan derfor ikke kobles på samme afbryder, 
da de anvender forskellige metoder. Vi 
anbefaler derfor at benytte vores HFDd 
forkobling for at sikre at systemerne er 
tilbagekompatible.

DALI
DALI (Digital Addressable Light Interface) 
er en standardiseret digital protokol der 
indeholder 64 individuelle adresser, 
der kan opdeles i optil 16 forskellige 
grupper og skabe op til 16 forskellige 
scenarier. DALI kan også anvendes som 
en simpel styring, hvor alle armaturer gør 
det samme (broadcast). Ved broadcast 
er programmering ikke nødvendig. 
Anvend standard installationskabel med 
tilstrækkelig tværsnit for at undgå betydelige 
spændingsfald. DALI bussen har separat 
spændingsforsyning (kan evt være indbygget 
i f.eks. sensorer).

Sensorer
Der er altid vedlagt en brugermanual 
ved armaturer med integreret sensor. 
Anvend altid denne for ændringer af 

fabriksindstillingerne. Brugermanualer kan 
også downloades fra vores hjemmeside. 

Når armaturer har integreret sensor, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at sensoren 
ikke tildækkes. Sensoren skal være placeret 
korrekt i forhold til det areal den skal 
dække. Andre bygningsdele, ændringer, 
ommøbleringer eller reflekterende flader kan 
påvirke funktionen i den integrerede sensor. 
For ændringer af indstillingerne henvises 
der til separat brugermanual, der fulgte 
med armaturet. Brugermanualer kan også 
downloades fra vores hjemmeside.

Nødlys
Der medfølger altid en brugermanual til 
armaturer med integreret nødlys. Anvend 
altid denne for tilkobling, fejlsøgning og 
teknisk specifikation. Brugermanualer kan 
også downloades fra vores hjemmeside. 

For vedligeholdelsesinstruktioner gælder:

1. Et batteri skal betragtes som en 
forbrugsvare. Regelmæssig udskiftning af 
batteri skal forventes.

2. Defekte batterier skal erstattes med 
tilsvarende batterier med samme 
artikelnummer. Artikelnummeret står på 
påklistret etiket på batteriet. Hvis denne er 
ulæselig, skal fuldstændig armaturbeskrivelse 
oplyses ved bestilling af nyt batteri.

3. Armaturet skal gøres spændingsløst ved 
udskiftning af batteri. Varianter med SelvTest 
vil resette testcyklus og man vil få fuld test 48 
timer efter batteriskift.

4. For nødlysarmaturer der anvender lysrør 
eller kompaktrør som lyskilde i både nøddrift 
og som den normale del af belysningen, 
vil nødlysdriften slide ekstra på lyskilden. 
Vi anbefaler derfor, af sikkerhedsmæssige 
hensyn, at foretage gruppeskift af disse 
lyskilder dobbelt så ofte som de øvrige 
armaturer i belysningsanlægget. Hvis der er 
lyskilder der ikke tænder i nøddrift, skal disse 
skiftes umiddelbart.

5. Nødlysarmaturer skal afprøves og 
resultaterne/handlinger skal logføres i 
henhold til gældende forskrifter. Her henviser 
vi til gældende lovgivning. 

6. Armaturer med SelvTest funktion tester sig 
selv automatisk iht. DS-EN 50172. Eventuelle 
fejl indikeres på lysdiode eller et sæt af 
to lysdioder. Aflæsning af lysmønsteret 
kan aflæses i brugermanualen der fulgte 
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med armaturet. Brugermanualer kan også 
downloades på vores hjemmeside.

Vedligeholdelse
Rengøring 
Regelmæssig rengøring af armaturer er 
afgørende for at give optimal belysning. 
Armaturer rengøres i spændingsløs tilstand. 
Elektriske komponenter og tilkoblinger 
må ikke udsættes for statisk elektricitet. 
Rengøringsintervaller er normalt iht. intervaller 
der er planlagt under projekteringen eller i 
forbindelse med udskiftning af lyskilder.

Armaturer kan vaskes med et neutralt 
vaskemiddel (pH 7). Vaskemiddelet blandes 
i lunkent vand. Blandingen påføres med 
mikrofiberklud, svamp eller lignende. 
Derefter bør sæberester fjernes ved hjælp af 
en blød og ren mikrofiberklud fugtet i vand. 
Sprøjt ikke vaskemiddelopløsninger direkte 
på armaturet, da rester af vaskemiddel 
kan samle sig i afdækning, reflektorer eller 
optik og være vanskelige at fjerne bagefter. 
Organisk opløsningsmiddel-baserede og 
stærkt alkaliske rengøringsmidler bør undgås, 
da de kan beskadige komponenterne på 
kort og lang sigt. Dette gælder særlig 
komponenter produceret i forskellige typer 
plastik.

Blanke reflekterende flader bør støves af 
med jævne mellemrum for at sikre optimal 
belysning. En helt ny og tør mikrofiberklud 
kan anbefales for afstøvning. For at fjerne 
fedt og fingeraftryk kan reflektormaterialet 
sprayes med vaskemiddel for rengøring 
af vinduer, glas, computerskærme osv. og 
derefter tørres ren med en helt ny, tør og 
ren mikrofiberklud. Rengøring af reflektorer 
skal udføres med forsigtighed for ikke at 
beskadige reflektormaterialet.

Armaturer med høj IP-klasse og uden 
plastdele tåler vask med aggressive 
vaskemidler.
 
Udskiftning af udskiftbare lyskilder 
Anvend altid handsker ved udskiftning af 
lyskilder, så der ikke efterlades fingeraftryk 
på reflekterende flader. Udskiftning af 
lyskilder skal udføres når armaturet er 
i spændingsløs tilstand. Lyskilder skal 
erstattes med tilsvarende for at beholde 
egenskaberne til armaturet.
Lyskilder, som er i slutningen af sin levetid, 
kan udvikle varme ud over det forventede. 
Dette kan skade armaturets komponenter. 
Det er altid en god økonomi at planlægge 
gruppeskift af lyskilder. Tjek levetiden på 
lyskilden du anvender på vores hjemmeside 

eller hos lyskildefabrikanten, og planlæg 
derefter intervaller af lyskilde udskiftninger. 
Nogle lyskilder vil sandsynligvis svigte før 
opgivet levetid og skal udskiftes før planlagt 
gruppeskift af lyskilderne.
 
LED-armaturer
LED-armaturer har en tolerance på deres 
lysudbytte på +-10%. Som for konventionelle 
lyskilder, vil LED-lyskilder have en reduktion 
af lysudbytte i løbet af deres levetid. Ved 
udskiftning af et LED-armatur til et nyt, 
er der sandsynlighed for at man kan se 
forskel på lysudbyttet i forhold til de gamle 
armaturer. Dette er en konsekvens af 
tekniske ændringer og forbedret lysudbytte. 
Nye LED-armaturer kan have lidt forskellige 
belysningskvaliteter i forhold til de gamle.
Glamox LED-armaturer har en anslået 
levetid L(xx) på minimum 50.000 timer ved 
maksimal tilladt omgivelsestemperatur. (xx= 
% lysudbytte tilbage efter anslået levetid)

Hvis der opstår en fejl på en LED-lyskilde, 
før armaturets levetid er slut, anbefaler vi at 
udskifte hele armaturet.

Som med traditionelle lyskilder, kan der 
opfattes variationer i farvetemperatur 
mellem armaturer der monteres tæt sammen 
(klynge). Farvetolerancer for LED-lyskilder 
er normalt bedre eller det samme som for 
konventionelle lyskilder.

Alle relevante oplysninger findes på vores 
hjemmeside.
 
Udskiftning af driver / forkobling 
Levetiden på driveren/forkoblingen 
påvirkes af temperatur og kvalitet på 
tilførselspændingen. Nominel fejlprocent 
på komponenterne er 0,2% pr 1.000 
timer ved armaturets maksimale tilladte 
omgivelsestemperatur. Transienter, 
spændingstoppe og netspænding med 
mange forstyrrelser vil reducere levetiden 
drastisk. 
 
Elektroniske drivere / forkoblinger skal 
udskiftes af kvalificeret personale og altid 
gøres når armaturet er i spændingsløs 
tilstand. For LED-armaturer er vigtigt at 
oprette et EPA (Electrostatic Protected Area / 
område beskyttet mod statisk elektricitet) før 
udskiftning af drivere udføres. Det er fordi at 
LED-lyskilder er sensitive for statisk udladning 
(ESD). For armaturer med fluorescerende 
lyskilder anbefales det at udskifte lyskilder før 
man prøver at skifte forkoblingen.
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Vedligeholdelse

Installationer med dæmp og/eller 
lysstyring:
Det anbefales at lade installationen køre uden 
styring i 80-100 timer ved opstart for at brænde 
lyskilderne ind.
Undlader man dette, risikerer man at forkorte 
lyskildernes levetid betydeligt.
Man bør undlade at udskifte lyskilder på arma-
turerne, når der er spænding på armaturet. Dette 
kan også forkorte lyskildens levetid.

Rengøring af belysningsarmaturer:
Alle belysningsarmaturer fra KC LIGHT, kan 
vaskes med et neutralt vaskemiddel (pH 6-9).
Vaskemidlet blandes i lunkent vand.
Blandingen påføres med svamp eller lignende.
Derefter skal armaturet renses med rent vand og 
tørres med en ren og tør klud.

NB! Ved rengøring af armaturhuse, indvendige 
dele eller i nærheden af spændingsførende dele,
skal strømmen altid være slået fra.

Elektriske komponenter og lignende må ikke ud-
sættes for rengøringsmiddel eller vand.

Advarsel: Opløsningsbaserede- og stærkt al-
kaliske vaskemidler skal undgås, da disse kan 
skade komponenter, både på kort og lang sigt. 
Dette gælder særligt komponenter af kunststof.
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LED DOWNLIGHT

Vigtig information
Lampen skal monteres af en autoriseret elinstallatør.
Kontrollér at mærkningen af lampen stemmer overens med den anvendte spænding, samt installationsmåde og -område.
Husk altid at afbryde for gruppeafbryderen inden montering af lampen.
Lampen er godkendt til videresløjfning.

LED downlight med lav indbygnings-
højde på 63 mm til installation direkte i 
isoleringen. Downlighten er til 230 V  
installation og monteret med udskiftelig 
5 W dæmpbar LED lyskilde.

Betegnelse Lyskilde Hulmål, Ø 
mm 

Indbygningshøjde, 
mm

Farve Inden-/ 
udendørs

Art.nr.

Rund

5 W LED 75 63

Mat hvid Indendørs 0976 563 660
Rund Børstet alu Indendørs 0976 563 661
Firkantet Mat hvid Indendørs 0976 563 662
Firkantet Børstet alu Indendørs 0976 563 663

Tekniske data
Udvendig diameter Ø 87 mm / 87 x 87 mm
Spænding 220-240 VAC, 50/60 Hz
Systemeffekt 5 W
Lysintensitet 250 Lumen
Farvegengivelse RA > 80
Farvetemperatur 2700 K
Lysspredning 40°
IP-klasse IP44
Isolationsklasse Klasse 2
Materiale Plast/aluminium
Mulighed for videresløjfning Ja
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Montering af lamper: 

1. Det runde hvide dæksel, løsnes ved at dreje det mod urets retning, hvorefter det kan løftes 

fra væggen/loftet. 

 

2. Ledningen fra lampen føres gennem hullet i det runde hvide dæksel. 

 

3. Ledningen afisoleres og monteres efter følgende farve kombination: 

 

Brun: M1 

Blå: N 

Gul/grøn:  

 

  Gul/grøn Blå Brun 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nogle lamper leveres uden den gul/grønne ledning, i disse tilfælde skal der blot ses bort fra denne ledning). 

 

4. Ledningen trækaflastes ved hjælp af den hvide klemme (se den sort pil). 

 

5. Det runde hvide dæksel monteres igen over lampeudtaget. 
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Brug og vedligeholdelse af boligen  

  23-03-2017/KAKB  

Forbrugsmålere 
 
Beskrivelse 

I boligen er der installeret målere til vand og el.  
 
Brug 

Det er en god ide at følge sit forbrug for der kan være mange penge at spare, hvis 
du bliver bevidst om forbruget. Og samtidig kan du skåne klimaet og miljøet.  
 
Opdag lækager 

Hvis der pludselig er et stigende forbrug uden at du kan komme i tanke om en for-
klaring kan det betyde at der er en utæthed i dine vandinstallationer eller at dit toilet 
eller vandhane løber.  
Kontakt så straks dit driftspersonale i afdelingen. 
 
Vandmålerne 

Vandmålerne er placeret bag spejlet i badeværelserne. Vandmålerne bliver aflæst 
af driftspersonalet, som derfor skal have adgang til boligen.  
 
Elmåler 

Som beboer står du selv for at tilmelde dig et elselskab og derved er det også be-
boeren som står for aflæsning af elmålerne. Denne aflæsning bliver varslet af det 
valgte elselskab. 
 
Beboerens vedligeholdelse 

 Beboeren har ingen umiddelbar vedligeholdelse af forbrugsmålerne. Men det 
anbefales at holde øje med forbruget. 

 Beboeren skal aflæse elmåleren. 
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Det er afdelingens ansvar at få foretaget service, kontrol og udskiftning af alle 
forbrugsmålere der benyttes til afregning. 
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Brug og vedligeholdelse af boligen  

  23-03-2017/KAKB  

Dørtelefon  
 
Beskrivelse 

Dørtelefonen er fra Stilux og er placeret umiddelbart ved siden af hoveddøren til 
lejligheden. 
 
Brug 

Ved opkald fra gade- eller lejlighedsdør vil opkaldstonen lyde. Er det et opkald fra 
gadedøren startes samtalen ved et kort tryk på samtaleknappen, markeret med en 
lille højtaler. Samtalevolumen kan justeres på den lille drejeknap på undersiden af 
dørtelefonen under samtalen. Ringetone volumen kan også justeres ved denne 
knap, blot efter man har afsluttet samtalen. 
 
Trappelys: 
Her er der klargjort til, at 
man på et senere tidspunkt 
kan tænde lyset på trappen. 
 
Døråbning: 
Døren åbnes ved et kort tryk 
på døråbnings-knappen. 
 
Afslutning af samtalen: 
Samtalen afsluttes ved et 
kort tryk på samtaleknappen 
igen. Samtaleforbindelsen 
bliver automatisk afbrudt 
efter 2 minutter. 
 
Forskel på ringesignal:  
Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald 
fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald. 
 
Valg af ringesignal (melodi) 
1. For at starte programmeringen:  
Tryk på natafbryderknappen i 8 sek., indtil der lyder en kort kvitteringtone – slip 
knappen. 
 
2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller lejlighedsdør ved at trykke på dør-
åbnings- eller 
lysknappen - se nedenfor. 
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Brug og vedligeholdelse af boligen  

  23-03-2017/KAKB  

-  fra gadedør 
Tryk på døråbningsknappen flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den 
sidst valgte melodi gemmes. 

- fra lejlighedsdør 
Tryk på lysknappen flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valg-
te melodi 
gemmes. 
Afsluttes med tryk på natafbryder hvorefter dioder slukker efter 8 sek. 
 
Bilag: Dørtelefon  
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BRUstilux - version 1.3 
Hustelefon Stilux 

 

H:\Dokumenter\02  PB Scantron dørtelefoni\05 Hustelefoner\Stilux\Arbejdsfiler for Stilux\BRUstilux - version 1.3_20140310.doc 

 
 

Brugervejledning 
 

Stilux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Højtaler 
Lyser rødt, når natafbryderen er aktiveret 

 
Lyser grønt, når en af tillægsfunktionerne er 
i brug 

 

 
Natafbryder 

 
Lysknap 

Samtaleknap 

 
Knap til tillægsfunktioner 

 
Døråbningsknap 

 

 
Mikrofon 

 

 
Lydstyrke 

 
 
 
 
 
 

Betjening 

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør: 

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der 
er et døropkald. 

 
Samtale med besøgende ved gadedøren: 

Ved et kort tryk på samtaleknappen bliver 

samtaleforbindelsen til dørstationen etableret. 

 

Simplex kommunikation ved meget gadestøj: 

Ved at holde samtaleknappen inde i mere end 1 
sekund aktiveres énvejskommunikation, hvor 
knappen efterfølgende skal holdes inde for at tale 

og slippes for at lytte. 

 
Afslutning af samtalen: 

Samtalen afsluttes ved et kort tryk på 
samtaleknappen igen. Samtaleforbindelsen til 
døren og til et andet internt apparat bliver 
automatisk afbrudt efter 2 minutter. 
 

Ændring af samtale-/ringetonevolumen: 
Lydstyrken på samtalen kan ændres ved at justere 
på den lille drejeknap på undersiden af 
hustelefonen, mens en samtale er i gang. 
 
Lydstyrken på ringetonen kan ændres ved at justere 
på den samme drejeknap, mens der ikke er en 
samtale er i gang, eller mens den ringer.  

 
Optaget signal: 

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den 
grønne lampe blinke. 

 
 

 
Trappelys: 

Lyset tændes ved at trykke på lysknappen. 
 
Døråbning: 

Døren åbnes ved et kort tryk på 

døråbningsknappen. 
 

 
Forskel på ringesignal: Ved programmering af 
forskellige melodier kan der høres tydelig forskel 
på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved 
internt opkald. 

 

Valg af ringesignal (melodi) 

1. For at starte programmeringen: Tryk på natafbry- 

derknappen i 8 sek., indtil der lyder en kort 

kvitteringtone – slip knappen. 
 
2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller 

lejlighedsdør ved at trykke på døråbnings- eller 

lysknappen - se nedenfor. 
 

- fra gadedør 

Tryk på døråbningsknappen flere gange 
indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst-
valgte melodi gemmes. 

 
- fra lejlighedsdør 

Tryk på lysknappen flere gange indtil du 
finder den ønskede melodi. Den sidst-valgte 
melodi gemmes. 

 

Afsluttes med tryk på natafbryder 
hvorefter dioder slukker efter 8 sek. 
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Brugsvandsanlæg 
 
Beskrivelse 

Bag spejlet i badeværelset er der adgang til brugsvandsanlægget, som er alle de 
rør der leder varmt vand op til din lejlighed. I rummet bag spejlet er der mulighed for 
at lukke for vandet i boligen. 

I hjørnet ved siden af toilettet er der et lille hul i muren. 
Dette ’meldehul’ er der for at advare om eventuelle 

utætheder i rørene. Løber der vand ud fra meldehullet er 
det tegn på en utæthed og ejendomskontoret skal straks 
kontaktes. 
 
 
Brug 

Brugsvandsanlægget må ikke røres medmindre der akut 
er brug for at lukke for vandet. 
Vandet lukkes på de to markerede ventiler. 
Spejlet fjernes ved at tage fat i bunden og løfte spejlet 
op og udad. Magneter i bunden af spejlet vil yde mod-
stand indtil spejlet er langt nok væk fra dem. Man skal 
derfor være forberedt på det lille ryk det giver, når mag-
neterne giver slip. Stil spejlet meget forsigtigt på et 
håndklæde eller et lignende underlag og læn det op ad 
en væg. 
 

Vedligeholdelse 

Der er ingen vedligeholdelse for brugsvandsanlægget, 
men opdages der vand fra meldehullet skal ejendoms-
kontoret straks informeres.  
 

Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar løbende at besigtige meldehullet for vand. Konsta-
teres der utætheder kontaktes driftspersonalet hurtigst muligt for udbedring. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Det er afdelingens ansvar at udskifte og reparere defekte komponenter og 
rør.  
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Væghængt vandlås til vaskemaskine  
 
Beskrivelse  

Der er i alle badeværelser installeret afløb til vaskemaskiner med tilhørende væg-
hængte vandlås fra Geberit.  
Afløbet og vandlåsen er vedligeholdelsesfrit, men er vandlåsen stoppet skal den 
renses.  
 
Rensning af afløb til vaskemaskine 

Løber vandet over skal vandlåsen renses efter følgende fremgangsmåde: 

 
1. Afdækningskappen fjernes og afløbet løsnes fra væggen ved at udtage skru-

erne  
2. Adskil den øverste del af afløbet (tilslutning) fra vandlåsen med hænderne 
3. Skru toppen af vandlåsen af og rens den under rindende vand 
4. Skru hætten på igen og saml resten af afløbet. 

 
Afløbet er udført i blød plastik, og man skal derfor være påpasselig med, at man 
ikke bruger for mange kræfter, når man skiller og samler afløbet.  
 
Den hvide skive, der ses på billederne ovenover, skal fjernes ved tilslutning af va-
skemaskine.  
 
Mange vaskemaskiner i Danmark bliver solgt uden en 
jordforbindelse i stikket, selvom det er et lovkrav at va-
skemaskinen skal tilsluttes med denne forbindelse. Det 
er vigtigt, at man her køber en omformer med tre stik, før 
man sætter vaskemaskinen til strøm. 
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Beboerens vedligeholdelse  

 Beboeren har ansvaret for at rense vandlåsen til vaskemaskinen når denne 
er tilstoppet. 
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Malede overflader 
 
Beskrivelse 

Under byggesagen er der malet enkelte vægge i gangen. 
 
Vægge i gang Dyrup Robust 10, lys råhvid  
 
Rengøring 

Såfremt de malede vægge og lofter er blevet lettere snavset rengøres disse med 
en fugtig klud.  
 
Lofterne i badeværelserne er hvidmalede stenuldsplader og er vedligeholdelsesfrie.  
 

Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre malede overflader i boperioden. 
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Boligafdelingen foretager en normalistandsættelse af din bolig, når du flytter. 
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Fliser og klinker 
 
Beskrivelse 

Fliser og klinker i badekabinerne har været tilvalg under byggesagen og vil derfor 
ikke være ens i alle badeværelser, men rengøring og vedligeholdelse af fliser og 
klinker er ens for alle typer. 
 

Brug 

Badeværelserne er forsynet med fliser på vægge og 
gulve.  
Væg, glasvæg og gulv skal skrabes efter hvert bad.  
Bag fliserne er væggene og gulve forsynet med en våd-
rumsmembran, som ikke må brydes. Det er derfor ikke 
tilladt selv at bore i væggen i badekabinen. 
 

Ønskes det at hænge hylder eller andet op i badekabinen, som kræver at der bo-
res, skal der tages kontakt til ejendomskontoret. 
 
Det anbefales at der bruges hylder til opbevaring, som kan opsættes med suge-
kopper. Derved risikerer man ikke at gennembryde vadrumsmembranen.  
 

Rengøring 

Den daglige rengøring kan gøres med et alkalisk (med 
en pH-værdi over 8) rengøringsmiddel uden plejemidler. 
Der må aldrig benyttes skuremidler eller slibende svam-
pe ved rengøring af fliser og klinker. 
Der er kun lavet et fald på gulvet i brusenichen. Det an-
befales derfor ikke at spule gulvet rent, da vandet kan 

løbe ud og skade trægulvet.  
 
Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet skal der regelmæssigt 
foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand: 
- Rengør overfladen med et alkalisk rengøringsmiddel. 
- Skyl efter med vand. 
- Påfør kalkfjerner på overfladen. Lad det virke i 5 minutter. Skrub herefter over-

fladen let med en hård børste eller en ikke-ridsende skuresvamp.  
- Skyl overfladerne af. 
 
Gamle kalkaflejringer  
Fremgangsmåden er den samme som ovenfor og processen gentages indtil be-
lægningen er væk. 
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Vedligeholdelse 

Elastiske fuger i samlinger skal jævnligt besigtiges for utætheder. Opstår der huller, 
revner eller svind i fugen skal driftspersonalet kontaktes for udbedring. Det er des-
uden vigtigt at lufte ud efter bad eller gulvvask. En god ventilation forebygger alger 
og svampe i de elastiske fuger. 
Forekommer der pludselige skader eller revner i fliseoverfladerne kontaktes drifts-
personalet for udbedring. 
 
Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at efterse og rengøre fuger og fliseoverflader, samt 
ventilere badeværelset efter brug. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen har ansvaret for at udskifte de elastiske fuger ca. hvert 10. år eller 
efter behov. 

 Afdelingen udskifter eller reparerer beskadigede eller defekte overflader.  
 
Bilag: Mira – pleje af keramiske fliser 
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Badeværelsesinventar 
 
Beskrivelse 

Meget af inventaret i badeværelserne har været tilvalg under byggesagen, derfor 
bliver denne vejledning en generel vejledning i vedligeholdelse af sanitet. Ønskes 
der nærmere oplysninger om vedligeholdelse af de enkelte tilvalg, henvises der til 
bilagene. 
 
Brug og vedligehold 

Håndvask og vandhane 

På vandhanen er der monteret et filter (perlator) som 
jævnligt skal renses alt efter vandets hårdhed og for-
brug. Perlatoren skrues af i hånden eller ved hjælp af 
nødvendigt værktøj med et stykke stof som mellemlæg. 
Perlatoren skal lægges i afkalkningsmiddel eller eddike-
syre i ca. 2 timer, derefter skylles den grundigt og skrues 
på med hånden. 
 
Vandlås under vask skal renses hver 6. måned.  
Vandlåsen renses ved at plastiksamlingen under vasken 
skilles ad. Før rensningen påbegynder placeres der en 
tom spand under plastiksamlingen, så vandet i vandlå-
sen kan hældes deri. Der er to områder på vandlåsen 
som kan skrues, som er markeret på det vejledende bil-
lede her. 
Ved at dreje her kan plastiksamlingen fjernes fra syste-
met, dog skal man her passe på, at vandet i samlingen 
ikke hældes ud på gulvet men i stedet ned i spanden. 
Herefter renses vandlåsen med vand og almindelig op-
vaskesæbe.  
 

OBS! Pga. forskellige tilvalg, ser vandlåsen ikke således ud i alle boliger. Fælles er 
dog at der vil være to steder, man kan skrue af, som ligner de markerede på bille-
det ovenover. 
 
Toilet og cisterne 

Toilettet er vandbesparende og har to-skyls funktion. 
Det er vigtigt at toilettet bruges korrekt og at der ikke skylles andet end toiletpapir 
ud i toilettet, da dette kan medføre forstoppelse. 
Er toilettet stoppet lokalt, kan du benytte en ”svupper” til at rense toilettet. Hjælper 

dette ikke kontaktes driftspersonalet. 
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Løber toilettet skal du hurtigst muligt rette henvendelse til dit driftspersonale. Et lø-
bende toilet medfører store unødige vandspild. Toilettet løber hvis der konstant er 
uro på overfladen eller hvis der jævnligt kommer brune kalkaflejringer på bagsiden 
af kummen. Du kan også undersøge om dit toilet løber ved at sætte et stykke toi-
letpapir på kummens bagside når toilettet ikke er i brug. Bliver papiret vådt, er toilet-
tet utæt. 
 

Øvrigt inventar 

Toiletrulleholder, kroge og indbygget spejl må ikke fjernes eller udskiftes uden tilla-
delse. 
 

Rengøring sanitet 

For at holde den almindelige glasur ren og fri for kalk og rust, 
er det vigtigt at anvende de rette rengøringsmidler. 
Til renholdelse af toiletkummen indvendig, er det nødvendigt 
at anvende et rengøringsmiddel som indeholder syre (citron-
syre, eddikesyre eller fosforsyre ), ellers vil det kalkholdige 
vand afsætte kalkaflejringer, som med tiden bliver svære at 
fjerne. Spred rengøringsmidlet på glasuroverfladen, under 
skylleranden og i kummen. Lad midlet virke nogle minutter, 
hvorefter der anvendes en stiv børste eller skuresvamp til at 

rense af med. Skyl derefter skålen ren med vand. Rengøring af sanitetsglasur, bør 
foretages mindst en gang om ugen. 
 

Rengøring af armaturer og inventar 

Rengøring foretages med almindelige rengøringsmidler 
beregnet til sanitet. Ved jævnlig aftørring og rengøring 
undgås kalkaflejringer.  
Anvend aldrig skuremidler, slibende svampe, opløs-
ningsmidler eller syreholdige rengøringsmidler, samt 
kalkfjerner, husholdningseddike og rengøringsmidler 
med eddikesyre til rengøringen. 

 
Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre og vedligeholde inventar, sanitet og ar-
maturer efter anvisningerne i boperioden. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen udskifter defekte komponenter. 
 
Bilag: D&V på Laufen produkter 
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Møbelsæt bestående af håndvask og 

underskab med 1 låge           

• Mål 50 x 36 cm 

• Hvid    

• 1 låge med integreret greb 

• Ridsefast, fugtafvisende og UV-bestandig folie   

• 3D monteringsbeslag   

• Ekskl. pladsbesparende vandlås til afløb i væg 

 

• Håndvask  

• VVS-nr. 62 6926.000   

 

• Underskab  

• VVS-nr. 78 2250.250  venstrehængslet     

• VVS-nr. 78 2250.350  højrehængslet    

 

2 

LAUFEN PRO-N  
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Håndvask, Compact version            

• Mål 60 x 42 cm 

• Med hanehul og overløb   

• God afsætningsplads   

• VVS-nr. 62 6947.000 
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LAUFEN PRO  
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Drift og vedligeholdelse        
Rengøringsvejledning      

   
 

• Rengøring af keramik   
 

• Til daglig rengøring af alle synlige overflader, 
brug kun en blød fugtig klud eller vaskeskind.    
 

• Til genstridige pletter anvendes almindelige 
rengøringsmidler opblandet i lunkent vand. 
 

• Alle synlige overflader skal eftertørres med en tør 
fnugfri klud eller håndklæde.   
 

 

 

• Rengøring af møbler 

 
• Til daglig rengøring af alle synlige overflader, 

brug kun en blød fugtig klud eller vaskeskind. 
 

• Alle synlige overflader skal eftertørres med en tør 
fnugfri klud eller håndklæde.   
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Altaner  
 

Brug 

Det nye trægulv på altanen betyder, at al åben ild kan forårsage skader. Derfor an-
befales det, at man er meget forsigtig med cigaretter og andet som kan afgive glø-
der. 
 
Rengøring 

 

Glasfacader på altan. 

Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige 
mængder vand for at undgå ridser, forårsaget af f.eks. støv, sand og mørtel. Den 
normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller blød børste og gummi-
skraber. Vask af med koldt vand tilsat en teskefuld salmiakspiritus eller lignende pr. 
liter vand og træk af med gummiskraber eller en tør klud. 
 
Det er vigtigt at færdiggøre den enkelte rude straks, da ruden ikke må tørre af sig 
selv. Puds aldrig vinduer i direkte sollys og i frostvejr. 
 
Trægulv  

Terrassebrædder rengøres med almindeligt trærens, uden nogle klorholdige stoffer. 
Produktets fremgangsmåde skal følges. 
Trægulvet skal ikke vedligeholdes udover rengøring. Træet er ikke egnet til oliering 
og skal derfor blot stå uberørt.  
 
Sidevindue 

Nogle boliger har fået udskiftet det faste vindue i siden af altanen med et skydevin-
due. Disse vinduer rengøres ved brug af almindelige rengøringsmidler til glas, samt 
en blød klud eller svamp.  
For at pudse vinduerne udvendigt skal de tages ud af rammen. Dette gøres ved at 
holde på siderne af det ene glas og skubbe vinduet opad. Herefter kan bunden vip-
pes ind mod en selv og er derved fri fra rammen. Vinduet lægges herefter forsigtigt 
ned på en plan overflade, hvor ruden kan pudses. Begge glas kan tages ud på 
denne måde. For at sætte vinduet i igen sætter man blot ruden op i rammen igen 
og sørger for at ruden sidder oppe i rillen. Herefter vippes glasset på plads i den 
nederste ramme og vinduet er nu sat tilbage i rammen. 
 
Vedligeholdelse  
Altanerne er vedligeholdelsesfri, udover rengøringen. 
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Glasfoldedøre  

Det har været muligt at vælge glasfoldedøre som et tilvalg under byggesagen. Dis-
se foldedøre skal smøres med låse olie minimum en gang om året i bevægelige 
dele. Skinnen, som dørene kører i, skal altid holdes fri for snavs. 
 
Maling  

Ønsker man at male sine vægge på altanen er der her meget vigtigt, at der bruges 
maling som er beregnet til udendørs brug.  
Derudover anbefales det, at man maler væggene i samme farve, som den eksiste-
rende. Den eksisterende farve er + Uni Acryl Mat RAL 9002. 
 

Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre glasfacader på altanen. 
 Det er beboerens ansvar at holde trægulvet rent. 
 Det er beboerens ansvar at holde skinnen til glasfoldedørene ren og fri for 

snavs. 
 

Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen udskifter defekte komponenter. 
 Det er afdelingens ansvar at smøre glasfoldedørene med olie årligt, hvis dis-

se er en del af boligen. 
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Ophængning i badekabine 
 
Det er ikke tilladt at bore i vægge, loft eller gulv i badekabinen. 
 
Ønskes det at hænge hylder eller andet op i badekabinen, skal der tages kontakt til 
ejendomskontoret. 
 
  
 
 
 

52


	Brug og vedligeholdelse af boligen, etageblokke
	01 Gulvafløb D&V på Unidrain
	03 -  1 belysning Glamox_A40-W_LED
	03 - 2 belysning Glamox_A40-W_Service
	03 - 3 belysning Glamox_A40_maintenance
	03 - 4 belysning  KClight_Orbit + Z-line_DV
	03 - 5 belysning Würth_1431_Datablad
	03 - 6 Wexøe - Montering af lamper
	06 Dørtelefon
	09 Mira Fliser og klinker
	10 - 1 D&V på Laufen produkter



