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Drift og Vedligehold 
 Flexoduct® Punktsug

Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct® Punktsug. 

Den indeholder vigtige informationer om brug, drift, vedligeholdelse og 

rengøring. Derudover indebærer den væsentlig information vedr. sikkerhed 

og bør derfor læses grundigt igennem inden produktet tages i brug.

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du 

naturligvis altid velkommen til at kontakte os: 

Telf. +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk
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 Flexoduct® Punktsug: Drift og vedligehold

Produktets opbygning og virke

Punktsug er en mekanisk ventilation, hvis formål er at fjerne farlige stoffer, dampe, bakterier o.l., 

før de når til brugerens åndedrætszone. Den er kendetegnet ved sin lette bevægelighed samt sin 

unikke bremsefunktion, der fastholder punktsuget i den ønskede position. Til JRV's punktsug kan der 

tilkøbes tilbehør såsom andre sugehoveder, spjæld, kildefiltre mm. 

Tragtsugehoved i stål eller 
plast PETG/PVC

Slange med stålspiral    
CombidecIndvendig bærearm  

i stål og messing

Loftkonsol i stål

Alt stål er som standard pulvermalet 
i Hvid Ral 9016

Eksempel på opbygning af en JPL, Punktsug til loftmontage 

Flange i stål

Rør i stål
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 Flexoduct® Punktsug: Drift og vedligehold

Nedenstående bør efterses af en teknisk ansvarlig. 

1. årigt eftersyn 

JRV anbefaler at punktsug efterses minimum én gang årligt. Dette sikrer optimal drift, forlænger 

punktsugets levetid samt reducerer driftsomkostningerne. JRV tilbyder årligt serviceeftersyn af 

din(e) punktsug. Alt efter ønske kan der med fordel udarbejdes en servicekontrakt, så du ikke skal 

bekymre dig om produktet fungerer optimalt. Læs mere om JRV's serviceydelse, ved et enkelt klik 

her eller kontakt os: 

Telf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

1 årligt eftersyn indebærer: 

Synlig kontrol og efterprøvning af systemet, samt efterspænde løsedele.  

Kontrol af alarm. 

Kontrolmåling af luftmængder.

Visuel kontrol af elektrisk installation. 

Vedligeholdelse

VIGTIGT FØR BRUG

I henhold til Arbejdstilsynets krav "AT-Meddelelse nr. 1.1." skal et punktsug ALTID være tilsluttet med 

kontrolordning som en trykvagt! En trykvagts formål er at give brugerne sikkerhed om ventilations- / 

udsugningsanlægs driftssituation. Hvis driftsfunktionen ikke er tilstrækkelig, vil trykvagten alarmerer 

ved hjælp af lys og lyd. Kontakt os for mere information vedr. trykvagter. 

http://jrv.dk/service-validering-af-egne-produkter/
http://sales@jrv.dk
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 Flexoduct® Punktsug: Drift og vedligehold

Drift og vedligehold

På baggrund af punktsugets brug, kan du opleve, at flexarmen kan virke mere slap end normalt. Ved 

hjælp af de nedenstående 5 trin kan du hurtigt komme dette til livs, ved at opstramme armen igen:

2) Træk slangen tilbage. 

3) Stram møtrikken let til.

1) Klip strip over ved konsol. 



5

 

 
 

 

 Flexoduct® Punktsug: Drift og vedligehold

4) Træk slangen tilbage på plads. 

5) Montere ny strip, stram og klip over. 
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 Flexoduct® Punktsug: Drift og vedligehold

Reparation

Alle reparationer som kræver adskillelse af systemet, skal udføres af et JRV godkendt værksted. 

JRV fraskriver sig et hvert ansvar for hændelser, skader, episoder, ulykker samt andre utilsigtede  

hændelser, som måtte indtræffe på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug af produktet. 

Ved at udvise almindelig sund fornuft og omtanke, samt ved at følge instrukserne i denne brugsan-

visning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger ved brugen af produktet. 

Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs og leveringsbet-

ingelser, der kan findes på vores hjemmeside: www.jrv.dk.

Garanti

Rengøring

Før ibrugtagning anbefales at afvaske punktsug, sugehoved samt metaldele med lunken vand 

og en blød klud.

For at bevare produktets oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig 

rengøring.

Rengøring af Punktsug

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales at anvende en blød klud eller 

svamp. For at rengøre punktsuget indvendigt, kan slangen let tages af og støvsuges (se hvordan 

slangen tages af under afsnittet “Drift og vedligehold”). 

Ved tilkøb af slangeovertræk er det muligt at slippe for den daglige rengøring af slangen udven-

digt. Slangeovertrækket monteres let om slangen og ved endt brug demonteres overtrækket og 

kasseres. 

http://www.jrv.dk
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 Flexoduct® Punktsug: Drift og vedligehold

Rengøring af Sugehoveder

Sugehoveder udført i: 

• PVC/PETG

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler eller husholdningssprit. Ved brug af husholdningssprit, 

skal det hurtigt fjernes med en blød klud. Til rengøring anbefales at anvende en blød klud eller 

svamp. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, og tilbageværende vanddråber aftørres 

med en fugtig blød svamp/klud. 

• Stål

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld 

altid efter med rent vand og gnid overfladen tør. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, 

og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Det anbefales at bruge 

stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. 

Anvend ALDRIG skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.

Anvend ALDRIG syre og opløsningsmidler på produkterne.

Anvend ALDRIG nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. Brug altid kun 

skumsvampe eller bløde klude. 

Advarsler: 
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 Flexoduct® Punktsug: Drift og vedligehold

Rengøring af metaldele

For at bevare produktets oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig 

rengøring.

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld 

altid efter med rent vand og gnid overfladen tør. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, 

og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Det anbefales at bruge 

stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. 

Anvend ALDRIG skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.

Anvend ALDRIG syre og opløsningsmidler på produkterne.

Anvend ALDRIG nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. Brug altid kun 

skumsvampe eller bløde klude. 

Advarsler: 
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 Flexoduct® Punktsug: Drift og vedligehold

Noter
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JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742

Tlf.:     +45 43 950 950
E-mail:  sales@jrv.dk
Web:              www.jrv.dk

Kontakt os

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

• Kompetent rådgivning

• Et firma med mere end 40 års erfaring

• Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

• Nem bestilling

• Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

• Stort sortiment

• Fleksibilitet

• God service

• Produkter af højeste kvalitet

• Leveringssikkerhed

• Skræddersyet løsninger efter dit behov 

• Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

 

 
 

 

HOS OS ER 
KUNDEN ALTID 

i CENTRUM

Følg os på LinkedIn
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http://sales@jrv.dk
http://www.jrv.dk
https://www.linkedin.com/company-beta/886410/
https://www.linkedin.com/company-beta/886410/

