Drift- och skötselinstruktioner för Jape Ventgolv
I denna byggnad finns ett mekaniskt ventilerat golv och/eller vägg av typen Jape
Ventgolv installerat. Inneluft går via ett filter ner i spalten, genom ytan och sedan vidare
till en fläkt som suger ut luften ur byggnaden. Jape Ventgolv förhindrar och tar bort fukt,
lukt och andra föroreningar i betongytan.
Fläkt som suger luft från golvet får aldrig stanna. Tryckvakt med tillhörande larm (lampa)
säkerställer driften. Om larmet indikerar skall detta undersökas och ev. driftstopp
åtgärdas omgående. Inställningar på spjäll och ev. varvtalsregulator får inte ändras.
Tilluftsdon till systemet får ej blockeras så att luften hindras komma ner i spalten.
Certifieringsnr. 417701

Vid renovering och ombyggnad av en byggnad med Jape Ventgolv installerat skall
hänsyn tas till golvsystemets olika komponenter så de ej tar skada. Vid installation eller
ombyggnad av annan ventilationsutrustning i byggnaden skall Jape Ventgolv räknas med
som en del i hela ventilationssystemet. Ny funktionskontroll av det mekaniskt ventilerade
systemet kan då vara nödvändig.

Ventgolv Projekt
I projektstödsprogrammet Ventgolv Projekt registreras rengöring av filter och funktionstestet. Följ länk i
tidigare e-post eller skanna QR-koden som finns på dokumentet ”Projektinformation” för att komma in på de
s.k. kontrollsidorna. Kontakta Jape Ventgolv AB om du saknar denna länk eller dokument. Om det finns en
tidigare ägare registrerad behöver detta ändras av Jape Ventgolv AB.
Byte/rengöring av filter
Tilluftsdon:
1. Demontera tilluftsdonets lock genom att lossa skruvarna
på framsidan.
2. Lyft ut filtret, damma av eller tvätta. Ersätt med ett nytt vid
behov.
3. Återmontera filter och lock.

Funktionstest
Funktionstest och filterbyte skall utföras av fastighetsägare
/brukare en gång vart annat år. Detta är ett krav för att
funktionsgarantin ska gälla. Den första kontrollen utförs två år
efter färdigställandet. Byte/rengöring av filter utförs innan
funktionstestet. Kontakta Jape Ventgolv AB eller se
monteringsanvisning vid frågor kring funktionstesten.

Material till funktionstest/filterbyte
Filter Jape tilluftsdon
117 x 23 x 30 svart
Filter till tilluftsdon vägg 117 x 117 x 10 svart
Rökflaska RFA

53203
57220
57330

I lokaler med mycket damm och smutspartiklar bör byte av filter
ske tätare intervaller

Kontrollera att:
1. fläkten är i drift och luft kommer ut ur systemet.
2. tryckvakten fungerar. Stäng av fläkten,
larmanordning skall då utlösas.
3. luft går ner i golvet via tilluftsdon eller
tilluftsockel. Detta utförs med rökgasflaska
(art.nr 57330).
Notera att funktionstesten är utförd i Ventgolv Projekt.

Funktionsgaranti
P-märkning och funktionsgaranti grundas på det som montör och
kontrollant har registrerat och laddat upp i projektstödsprogrammet Ventgolv Projekt. Vi förutsätter att inlämnade
uppgifter är korrekta.
Om golv som godkänts och P-märkts visar sig senare vara fel
monterade eller vitala komponenter saknas kan P-märkningen
på aktuellt objekt upphöra och funktionsgarantin sluta gälla om
inte kompletterande åtgärder utförs.

Vid skada
Jape Ventgolv AB förbinder sig att snarast efter anmdan
genom reparation avhjälpa skador som faller under garantin,
men fritager sig för alla ytterligare kostnader eller förluster.
Från garantin undantages skador i systemet som beror på
omständigheter utom Jape Ventgolv AB:s kontroll, såsom
åverkan, felaktigt handhavande, skador i angränsande
byggnadsdelar, förändringar i lokalernas allmänventilation, ej
åtgärdade driftstopp etc.

Alla golv av Jape Ventgolv som uppfyller kraven för P-märkning
erhåller 10 års funktionsgaranti. Funktionsgarantin innebär att
Jape Ventgolv AB garanterar det kontinuerligt strömmar luft i
spalten mellan underlaget och distansmattan.
Fläkt omfattas av 2 års produktgaranti.
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