
Drift og Vedligehold
Målebøjning

Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual er gældende for JRV's målebøjninger. 

Den indeholder vigtige informationer om brug, vedligeholdelse og rengøring, 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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Side 2 af 4

Målebøjning: Drift og Vedligehold

JRV’s målebøjning er velegnet til at måle reguleringen  i et ventilationssystem 
eller til kontinuerlig kontrolmåling af luftstrømmen. Målebøjningen kan anvendes 
til alle typer ventilationsanlæg, både til anlæg ifm. nybyggeri og til renovering 
eller energioptimering af eksisterende proces- eller komfortanlæg.  

Målebøjningen er en energieffektiv målemetode, der giver faste og sikre 
målepunkter i ventilationssystemet, der hverken øger tryktabet, luftmodstanden 
eller drifts- og installationsomkostninger, når den placeres, hvor det er tiltænkt 
at montere en bøjning i kanalsystemet. 

Målebøjningerne tilbydes i Ø100 / Ø125 / Ø160 / Ø200 / Ø250 / Ø315 / Ø400 / 
Ø500 / Ø630 (Ø100 - Ø250: Presset og Ø315 - Ø630: Falset).
Målebøjningerne tilbydes hvidlakeret i RAL 9016 med et måleudtag på 30 mm 
eller umalet med måleudtag på enten 30 mm, 65 mm eller 115 mm.

Måling
Målebøjningen er indrettet således, at det er muligt at måle trykdifferensen 
mellem to punkter, der ligger på en linje gennem krumningscenteret, som kan 
aflæses på et manometer. Det ene målepunkt er beliggende ved bøjningens 
indre radius og det andet målepunkt er beliggende ved bøjningens ydre radius. 
De to målepunkter/måleudtag er beskyttet af propper. Ved måling demonteres 
propperne let, og der tilsluttes slanger med forbindelse til manometeret. 
Luftstrømmen gennem bøjningen bestemmes ved hjælp af en formel og graf, 
som findes i databladet gældende for JRV's målbøjninger. Pilen på bøjningen 
indikerer montering i forhold til strømretningen. 

Produktbeskrivelse
Målebøjninger
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Side 3 af 4

Målebøjning: Drift og Vedligehold

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:

- Vedligeholdelse af målebøjninger, kanaler og andre faconstykker 

JRV anbefaler, at de to måleudtag/målestudser renses før hver måling. 

JRV anbefaler, at kanaler og faconstykker renses indvendigt hvert 3-5 år. 

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 brugsanvisning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger 

ved brugen af produktet. 

Reparation

Garanti

Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs- og leveringsbetingelser, der kan findes på vores hjemme-

side: www.jrv.dk.

- Udvendig rengøring af målebøjninger, kanaler og andre faconstykker 

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

Produktet 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. 

Vedligeholdelse og Rengøring

http://www.jrv.dk
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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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