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18.

ILLORPUT 2100 – Type 91 m² og 112 m²

AFLØBSINSTALLATIONER
Afløbsinstallationen omfatter alle afløbsrør i krybekælder, samt afløbsrør fra
henholdsvis vask i entre, køkkenvask, håndvask og brusekabine.

18.1.

Afløb fra huset.
Først monteres rør i gulvgennemføring til køkkenvask, samt afløb fra vask i
entre, håndvask og brusekabine i bad/toilet, og placeringen af grenrør i
krybekælder kan herefter fastlægges. Herefter kan rørlængder opmåles,
skæres og monteres på fittings.

18.1.1.

Tud.
Udløb over tærren skal placeres i henhold til aftale med A/S Boligselskabet
INI´s repræsentant.
Det er vigtigt at udløbet placeres således at vandet løber væk fra huset, og
at det samtidigt ikke generer eventuelle naboer.

18.2.

Spildevandsledninger i krybekælder.
Spildevandsinstallationen i krybekælderen kan herefter udføres.
Alle afløbsledninger monteres således, at det sikres at ledningerne opnår det
påkrævede fald på mindst 20 promille.

18.2.1.

Fald.
I forbindelse med ophængningen af rørene, skal man hele tiden kontrollere
at der er et fald på mindst 20 promille på ledningen, således at spildevandet
kan løbe væk uden problemer. Faldet på 20 promille svarer til 20 mm. pr.
meter.
Faldet undersøges ved at holde vaterpasset vandret op til undersiden af
afløbsrøret, og konstatere at der på 1 meter vandret skrækning fra
vaterpassets ende mindst er 20 mm op til undersiden af røret.
Hvis der er mere end 20 mm fald pr. meter, er det kun godt.
Hvis der er store højdeforskelle under huset, skal faldet fra
gulvgennemføringer og ud af fundamentet udfrøres efter tegn.nr. 4.001
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18.2.2.

ILLORPUT 2100 – Type 91 m² og 112 m²

Ophængning.
Rørene i krybekælder ophænges i gulvkonstruktion ved hjælp af øjeskruer
og patentbånd. Patentbåndet fastgøres til øjeskruerne med 6 mm bolte
med møtrik.
Der monteres ophæng med maksimal indbyrdes afstand på 1,2 meter.
Der monteres ophæng ved alle samlinger.

18.2.3.

Samlinger.
Samlinger af MA-støbejernsrør og fittings udføres med JET-kobling.
Det er vigtigt af man er omhyggeligt med tilskæringer af rørene, således af
man skærer pænt og lige, ellers risikerer man at samlingerne bliver utætte.
Husk, at fjerne graterne grundigt ved afkortning af rør.

18.2.4.

Rørenderne.
Der er også meget vigtigt, at man ved samling af afløbsrørene er
opmærksom på, at rørenderne er helt inde i JET-koblingen, således enderne
næsten mødes. Det skal sikres, at man ved tilspænding af JET-koblingen får
en god og tæt samling.

18.2.5.

Isolering.
Når det er kontrolleret, at alle samlinger er tætte, kan elektriker montere
varme-kablerne på rørene. Først når varmekablerne er monteret og
kontrolleret, kan isolering af afløbsledninger i krybekælder påbegyndes. Som
isolering anvendes 2 x 30 mm Isover lamelmåtter. Måtterne fastgøres med
sort udglødet jerntråd. Der foretages fastgørelse for hvert lag isolering.
Isoleringsmåtterne pålægges i to lag med forskudte samlinger, hvor det er
vigtigt at der udføres en fuldstændig sammenstødning i samlingerne.
Efter endt isolering lægges der Thor 6 omkring isoleringen for at beskytte den.
Der anvendes min. 5 cm overlæg i samlingerne, så isoleringen er
fuldstændig dækket af Thor 6. Dette gælder både samlinger på længden,
som på diameteren. Der anvendes bindetråd af kobber blød, til at fastholde
Thor 6 vindspærren. Der foretages omvikling for hver 20 cm. På diameteren
anvendes endvidere tape til at fastholde Thor 6 vindspærre.
Umiddelbart før fundamentsgennemføring, anvendes et stykke præisoleret
rør. Efter fundamentsgennemføring, afsluttes med en vinkel, der drejer
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spildevands-strømmen mod fjeld. Mellem vinkel og præisoleret rørstykke,
efterisoleres med to lag lamelmåtter, der fastholdes med med sort udglødet
jerntråd.
Der foretages afslutning med stålkappe. Stålkappen fastholdes med to
spændebånd. Pladejernskappen samling skal vende nedad, så der ikke kan
løbe vand ind til isoleringen. Til sidst afsluttes med tape. Tapen omvikles ved
overgang mellem præisoleret rør og pladejernskappe.
18.2.6.

Gennemføringer.
Når alle afløbsledninger i krybekælder er udført, skal der tætnes omkring
gennemføringerne.

18.2.7.

Tætning med Icopal rørkrave.
Mod krybekælder monteres Icopal rørkrave, der fastklæbes til Kerto Q dæk
og afløbsrør.
Det skal sikres at alle samlinger er tætte, ellers kan der komme
trækproblemer.

18.2.8.

Andre gennemføringer.
Ved gulvgennemføringer i entre og i bad/toilet anvendes Karfa
afløbskoblinger som skal tætnes/fastklæbes under flanger med Sika 11 FC.
I køkken tætnes gulvgennemføringen omkring hullet samt omkring
bundplade i vaskeskabet med Sika 11 FC.
Det skal sikres at alle samlinger er tætte, ellers kan der komme
trækproblemer.

18.3.

Spildevandsledninger i bygning.
Afløb fra vask i entre udføres med hvid Geberit-vandlås, som kobles til
Geberit PP-grenrør med stikmuffe. Se tegning nr. 4.004.
Afløb fra køkkenvask udføres med hvid Geberit-vandlås, som kobles til
gumminippel på MA afløbsrør.
Ved håndvask anvendes forkromet pungvandlås med vinkelløbende
afløbrør. Vinkelløbende afløbsrør kobles til Karfa afløbskobling.
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18.3.1.

ILLORPUT 2100 – Type 91 m² og 112 m²

Afkortning.
Ved afkortning af rør skal rørender være hele og lige afskårne, og alle grater
skal fjernes inden de stikkes ind i muffen, ellers risikerer man at
tætningsringene i muffen beskadiges.
Inden rørenderne stikkes ind i muffen, skal de sprøjtes med glidesilikone.

18.3.2.

Muffesamlinger.
Alle muffesamlinger skal spændes godt til med hænderne, og der må under
ingen omstændigheder anvendes værktøj som f. eks. rørtang.
Hvis samlingen ikke er tæt, så skil den ad, og kontroller at
gummitætningsringe ligger rigtigt i muffen. Herefter samles rørene igen.

18.3.3.

Samling ved bundventil.
Ved montering af vandlåse under vaske skal omløber på tilslutning til
bundventil spændes godt til med hænderne. Der må ikke benyttes værktøj
som f. eks. rørtang.

18.3.4.

Tilslutning af opvaskemaskine.
Vandlås under køkkenvask er med mulighed for senere tilslutning af
opvaske-maskine, og hvis opvaskemaskine ikke tilsluttes, skal tilslutningsstuds
proppes af med den medleverede prop.

18.3.5.

Tilslutning af vaskemaskine.
Vandlås under bryggersvask er med mulighed for senere tilslutning af vaskemaskine, og hvis vaskemaskine ikke tilsluttes, skal tilslutningsstuds proppes af
med den medleverede prop.

18.3.6.

Kontrol for utætheder.
Når hele afløbsinstallationen er færdigt, skal det kontrolleres at alle samlinger
er tætte, og det gøres ved tilpropning, fyldning og efterfølgende tømning af
vaske.
På denne måde kan det, ved nøje at se efter i krybekælderen, konstateres
om afløbsinstallationen er tæt.
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19.

ILLORPUT 2100 – Type 91 m² og 112 m²

VANDINSTALLATIONER.
Vandinstallationen omfatter installation af vandtank, tilslutning til kedel og
herefter alle rør til koldt og varmt brugsvand, der forsyner vask i entre,
køkkenvask, håndvask og bruser.
Til vandinstallationen hører også alle tapsteder, det vil sige
blandingsbatterier og vaske, og desuden eventuelle tilslutninger af
vaskemaskine og opvaskemaskine.

19.1.

Vandinstallationer i bygning med vandtank.
Vandtank placeres som vist på plan tegning nr. 4.110
Ved vandtank opstilles Jetpumpe der tilsluttes vandtank, som det er angivet
på tegninger (se tegning nr. 4.202 side 2).
Husets vandinstallation tilsluttes herefter til Jetpumpe.

19.2.

Forsyninger.
Vandinstallationen forsyner vask i entre, køkkenvask, håndvask i
badeværelse og bruser med koldt og varmt brugsvand, desuden forsynes
eventuelt vaskemaskine eller opvaskemaskine.

19.2.1.

Brugsvandsrør og skæringssamlinger.
Vandinstallation udføres i hårde kobberrør med skæreringssamlinger fra
CONEX.
Vedrørende materialer samt deres koder henvises til tegninger og
vejledning.
Det er vigtigt, at man er omhyggelig med tildannelse og tilskæring af
rørstykker, når man arbejder med kobberrør i CONEX-fittings.

19.2.2.

CONEX-fittings.
Der optræder 3 slags CONEX-fittings til selve rørinstallationen:
1)

Vinkler til retningsændringer.

2)

Tee-stykker til afgreninger ved tilslutning af vaske m.m.

3)

Overgangsstykker fra rørende til gevind (nippel eller muffe).
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19.2.3.

ILLORPUT 2100 – Type 91 m² og 112 m²

Rørdimensioner.
I vandinstallationen anvendes 3 forskellige rørdimensioner ø15x1,0, 18x1,0 og
ø22x1,0. Rørdimensionerne fremgår af tegning nr. 4.202, og der fremgår det
også hvor og hvordan rørene skal føres i huset.

19.2.4.

Rør placering.
Det første man bør gøre, inden man overhovedet begynder at sætte rør op,
er at få et overblik over hvor rørene skal placeres.
Dette gøres nemt ved forsigtigt og med let hånd at optegne rørføringen på
væggene. Til optegningen bør man bruge en tynd blyant eller farvekridt.
Det skal helst kunne viskes ud eller vaskes af igen bagefter.

19.2.5.

Forberedelse.
Når man har optegnet rørenes placering, er det en god ide, at finde de
fittings frem, der skal bruges til rørinstallationen.
Herefter udlægges fittings på gulvet, der hvor de skal bruges i henhold til
tegningerne og beskrivelsen.

19.2.6.

Huller.
Efter at alle fittings er udlagt på gulvet, hvor de skal bruges, bør man bore
alle huller, der skal bruges til rørgennemføringer.
HUSK at hullerne til bøsningsrørene ikke skal være større, end at de kan
dækkes af dækskålene.

19.2.7.

Bøsningsrør og dækskåle.
Når alle huller og rørgennemføringer er boret, skal bøsningsrør og dækskåle
findes frem, og ligeledes udlægges, der hvor de skal bruges.
Bøsningsrørene skal tilskæres så de passer til den væg hvor de skal
indbygges. Herefter placere bøsningsrøret i hullet hvor røret skal føres
igennem, og til sidst monteres dækskåle.

19.2.8.

Afkortning.
Bøsningsrør afkortes bedst med nedstryger, alternativt kan anvendes skarp
kniv.
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Eventuelle grater på indvendig og udvendig side skal fjernes med fil eller
skarp kniv.
19.2.9.

Rørbæringer.
Det er desuden en udmærket ide at bore et lille hul (for eksempel ø2 mm.)
der hvor rørbærerne skal sidde, det gør det nemmere at montere
rørbæreren. Alle rørbærere skal herefter opsættes, som det er angivet i
tegningsmaterialet.

19.2.10.

Levering af kobberrør.
Selve rørinstallationen udføres i kobberrør, som leveres i længder 2,5 og er
pakket i bundt B-18, det vil sige, de er lagt ind i afløbsrør.

19.2.11.

Tilskæringsmål.
Kobberrørenes tilskæringsmål findes ved at afmontere omløber og
skærering på det stykke fittings der skal bruges, og måle hvor langt
kobberrøret skal ind i selve fittingsene. Herved kan det eksakte tilskæringsmål
på kobberrøret findes.

19.2.12.

Utætheder.
Ved samling af CONEX-fittings er det meget vigtigt at kobberrøret er helt i
bund, ellers risikerer man, at samlingen bliver utæt.
Det er også vigtigt at rørene er pænt og lige afskåret, og at eventuelle
grater er fjernet.

19.2.13.

Sammenspænding.
CONEX-fittings spændes sammen med CONEX-fastnøgle og passende
skiftenøgle.
Det er vigtigt at holde igen på selve fittingsdelen ved sammenspænding.

19.3.

Vandinstallation i bygning med vandtank.
Arbejdet med kobberrørsinstallationen startes ved Jetpumpen, der opsættes
i samarbejde med elektriker, som tilslutter pumpens elforbindelser.
Bemærk: Vandtank og jetpumpe skal være opstillet inden el-installatøren
tilslutter el-forbindelser.
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19.3.1.
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Ventiler.
Ved jetpumpen skal der placeres en ¾" kontraventil og en afspærringsventil
(kuglehaner), der monteret på vandinstallationen, med påsat
tilslutningsslange samt fittings (se tegn. nr. 4.202).
Herefter kan arbejdet med opsætning og tilskæring af kobberrør fra
vandtank og jetpumpe til tapsteder ved vaske begynde.
Varmtbrugsvand.
Fra jetpumpe føres kobberrør for koldt brugsvand til Kedlen og tilsluttes ved
den afmærkede studs. Se Fig. 1 samt tegning nr. 4.201 og 4.202

R ½” nippel

koldtvand:

Tilslutning for

R 3/4” nippel

retur:

Tilslutning for varme

R 5”

Tilslutning for Røgrør:

R ¾” nippel

fremløb:

Tilslutning for varme

R ½” nippel

varmtvand:

Fig. 1 Kedel tilslutninger for rør.

Tilslutning til

19.3.2.
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Rør fra kedlen.
Fra Kedlen føres kobberrør for varmt brugsvand sammen med koldt
brugsvand ud til samtlige tapsteder. Se fig nr.1
Rør føres som anvist på tegninger nr. 4.101 og 4.202
HUSK plastindlæg i rørbærere.

19.4.1.

Kugleventiler og sikkerhedsaggregat ved kedlen.
Ved afgrening af koldtvandledning til kedlen monteres sikkerhedsaggregat
(sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og aftap), der forsynes kugleventiler på
varmtvandsledning som vist i tegn. nr. 4.101 og 4.202

19.4.2.

Ballofix-kuglehaner.
Kobberrørsinstallation afsluttes ved samtlige vaske, incl.
bruserblandingsbatteri, med 1/2" ballofix-kuglehane. Bruserblandingsbatteri i
brusekabine tilsluttes bagved kabinen med ½” flexslange.

19.4.3.

Bløde kobberrør på blandingsbatterier.
Kobberrør på blandingsbatterier skal tilsluttes ballofix-kuglehaner med
omløbere 1/2" - 10 mm, og de bløde kobberrør skal forsigtigt "bukkes" ud til
siden og lodret ned, så de passer ned i ballofix-kuglehanerne.
HUSK først at fastmontere blandingsbatterier til vaske inden kobberrør
"bukkes".

19.4.4.

Blandingsbatteri i entre.
Vasken i entre er indbygget i stålbord, og blandingsbatteri monteres ved
vasken i det forborede hul i stålbordet.
Når man monterer et blandingsbatteri, er det vigtigt at man nøje følger den
medleverede monteringsanvisning, og bemærk at de bløde kobberrør ikke
må bukkes før blandingsbatteriet er fastmonteret i bordplade eller vask.

19.4.5.

Blandingsbatteri til håndvask.
Håndvasken opsættes på de anviste bæringer og blandingsbatteriet
monteres som vask i entre.
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Blandingsbatteri i køkken.
Køkkenvasken lægges ned i køkkenbordet, der hvor der er udskåret hul for
vask.
Til blandingsbatteriet skal der dog bores hul i køkkenbordpladen.
Hullet skal placeres ca. midt mellem væg og hul for vask, og det er bedst at
placere hul for blandingsbatteri midt for køkkenvasken.
Blandingsbatteriet monteres som vask i entre.

19.4.7.

Tilslutningsstykker for opvaskemaskine (OPV)/vaskemaskine (VM).
Ved vasken i entre hhv. ved køkkenvasken er det vigtigt at huske at montere
tilslutningsstykker med indbygget kontraventil for senere tilslutning af hhv.
vaskemaskine og/eller opvaskemaskine.

19.4.8.

Forberelse til køkkenvask.
Inden montering af køkkenbord skal rørinstallationer i køkkenskabet klargøres
og placeres korrekt.
Når alle vaske er tilsluttet, skal alle rørsamlinger kontrolleres om de er tætte.

19.5.

Vandinstallation i bygning med vandtank.
Først skal alle perlatorer (vandforstøver) skrues af blandingsbatterierne,
således de ikke tilstoppes af småsten og lignende fra vandet, der ikke altid
er helt rent, lige efter at rørene er monteret.
Herefter skal man tænde for jetpumpen, når man forinden har sikret sig, at
tanken er ca. halvt fyldt med vand.
Mens vandet stille og roligt løber ud i rørene skal blandingsbatterierne åbnes
og vandet skal løbe indtil det er helt rent.
Når vandet er helt rent, monteres perlatorer igen på blandingsbatterier.

19.5.1.

Afbryder for tom tank.
Ved at bruge trykslange fra aftapventil udenfor huset indtil vandtank er
tømt, kan man sikre sig at afbryder for tom tank slukker for jetpumpen,
således at jetpumpen ikke ødelægges.
Dette skal gøres forsigtigt, og det er vigtigt hele tiden at holde øje med tank
og jetpumpe.
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Klar til brug.
Herefter fyldes vandtank igen, og anlægget er klar til brug.
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ILLORPUT 2100 – Type 91 m² og 112 m²

VARMEINSTALLATIONER
Varmeinstallationen omfatter olietank samt olierørsinstallation, kedel inkl.
stålskorsten samt rørinstallation og radiatorer.

20.1.

Kedel.
Kedel placeres i entre som vist på tegning nr. 4.800

20.1.1.

Kedel, oliebrænder.
Levering af kedel er inkl. skorsten og oliebrænder. Oliefyrsmontøren skal
således kun montere oliebrænderen inden opstart af varmeanlægget.
Oliebrænderen skal opsættes i samarbejde med elektriker, som tilslutter
elforbindelser. Kedlen skal opstilles som vist i tegn. nr. 4.800

20.1.2.

Olietank.
Olietank placeres på de dertil fremstillede bukke foran gavl mod køkken.
Olietank fastgøres som anvist på tegninger og i vejledning.
Når olietank og kedel er placeret, udføres olieinstallation i bløde kobberrør
mellem olietank og kedel.
Efter montering af tankgennemføring for kobberrør sænkes et Ø12x1,0 mm
hårdt kobberrør ca. 55 cm ned i olietanken.

20.1.3.

Udstyr på olietank.
På olietanken skal der monteres følgende udstyr på de dertil afsatte studse
på toppen af tanken:
- Påfyldningsstuds inkl. 200 mm nippelrør
- Tankalarm
- Udluftningshætte
- Oliestandsviser
Ved tilslutninger på tankens studse anvendes sort jernfittings.

20.1.4.

Blød kobberrør.
Olieledningen udføres i WICU bløde kobberrør Ø12x1,0 mm med
isoleringskappe af plast.
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Det er vigtigt at huske støttebøsninger i skæreringssamlingerne, ellers vil
rørene blive klemt for meget sammen, og samlingen kan risikere at blive
utæt.
20.1.5.

Ophængning/opsætning af olierør.
Olieledningen ophænges under huset i rørbøjler, der fastgøres til husets
konstruktionsdele.

20.1.6.

Udstyr ved kedel.
Ved kedel monteres smelteventil, oliefilter og olieaflufter (Flow Control
Standard), som tilsluttes oliebrænder (se bilag i side 53).
Oliefyr skal installeres og opstartes af en af A/S Boligselskabet godkendt
oliefyrsmontør.

20.2.

Skorsten i rustfrit stål.
Når kedel og olietank er færdigmonteret skal skorsten opsættes.
Skorsten skal udføres som anvist på tegning nr. 4.800 samt i vejledning.
Det er meget vigtigt at man IKKE har samlinger af skorstensrør i
konstruktionsdele, idet det udgør en stor brandfare.

20.2.1.

Brugsanvisning.
Skorstenen opsættes først efter nøje gennemlæsning af brugsanvisning.

20.2.2.

Opsætning af skorsten.
Skorstenen, som udføres i præisolerede skorstenssektioner, tilsluttes kedel via
det medleverede koblingstykke. Monteringen skal udføres nøje efter
tegninger og fabrikantens samlevejledning.
Det er vigtigt at være omhyggelig med alle samlinger, da eventuelle
utætheder kan forårsage både ildebrand og røgforgiftning.

20.3.

Radiatorer.
Radiatorer skal ophænges under vinduer som anvist på tegninger og i
vejledning, og bæringer opsættes ved hjælp af vaterpas.
Indbyrdes afstand mellem bæringer opmåles på stedet ved at måle på
bagsiden af radiatoren.
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Herefter kan bæringsafstand optegnes på væg.
20.3.1.

Placering under vinduer.
Når radiatorer er hængt op, kan arbejdet med selve rørinstallationen
begynde.
Det er vigtigt at man placerer radiatorerne under vinduerne, som det er vist
på planen, ellers kan der komme problemer med fugt og kondens på
vinduerne.

20.4.

Varmeinstallation.
Varmeinstallationen udføres i Gabothermsystem i opholdsstue/spisestue
samt værelser. Omfanget fremgår af tegning nr. 4.200, 4.201 og 4.202, hvor
det også fremgår hvor og hvornår rørene skal føres i huset.
Monteringsvejledning er vedlagt.
Bemærk: I entre og bad/toilet anvendes hårde kobberrør, som samles med
kompressionsfittings fra Conex. Rørføring fra entre til køkken føres i
Gabothermrør i Gabotherm tomrør, som fremføres i soklen under
køkkenskabe.

20.4.1.

Huller.
Inden monteringen af rørpaneler opstartes, bør man bore alle de huller, som
skal bruges til rørgennemføringer med ø22 mm Hawera sneglebor.

20.4.2.

Sikring mod utætheder.
Ved samling af fittings er det meget vigtigt at røret er helt i bund, ellers
risikerer man at samlingen bliver utæt.
Det er også vigtigt at rørene er pænt og lige afskåret, og at eventuelle
grater er fjernet.

20.4.3.

Sammenspænding.
Fittings spændes sammen med fastnøgle og passende svensknøgle.
Det er vigtigt at holde igen på selve fittingsdelen ved sammenspænding.

20.4.4.

Tilslutning.
Arbejdet med varmeinstallation startes ved kedel.
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Studse på kedel.
Der skal monteres kuglehaner (med T-greb) på varmeinstallationen ved
kedel,
med påsat kedelslange ¾” tilsluttes studs på kedelunit og smøres
omhyggeligt med LOCTITE.

20.4.6.

Fremløb og returløb, kedeltilslutning
Kedelslanger for fremløb og returløb tilsluttes studse på bagsiden af kedel iht.
pkt. 19.3.2 fig. 1.

20.4.7.

Fremløb og returløb, radiatortilslutninger.
Ved radiatortilslutning tilsluttes fremløb på de øverste anboringer, og returløb
tilsluttes på de nederste anboringer.

20.4.8.

Ventilhuse og føler.
Ved tilslutning af fremløb på radiatorerne skal der monteres en
termostatstyret ventil. Selve følerhovedet skal først monteres når oliefyr og
pumper er opstartet, og det er konstateret at der er varme på alle
radiatorerne.

20.4.9.

Oliefyrsmontør.
Når hele rørsystemet inkl. radiatorer er færdigtmonteret tilkaldes en af A/S
Boligselskabet INI godkendt oliefyrsmontør, der monterer, tilslutter, trykprøver,
opstarter og indregulerer oliefyret.
Efter at oliefyr er opstartet og indreguleret, skal det sikres at der er varme på
alle radiatorer.

20.4.10.

Trykprøvning.
Når installationerne er færdigmonteret, og inden rørinstallationen tilsluttes til
kedel, er vigtigt at trykprøve installationerne med luftkompressor til max. 1,0
bar. Hvis trykket falder skal man undersøge det med sæbevand og alle
utætheder ved gevindfittings skal smøres om med LOCTITE og utætheder
ved kompressionsfittings kontrolleres og justeres ved kompressionsringe.
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Efter trykprøven skal rørsystemet udskylles grundigt for rust, snavs og andre
fremmedlegemer, og atter fyldes til brug med vand og frostvæske
(ætylenglykol) i et blandingsforhold, således at anlægget kan tåle – 40° C
frost.
Olieinstallation trykprøves med max. 1,0 bar. Utætheder ved samlinger
undersøges med sæbevand og alle utætheder skal tætnes.
20.4.11.

Indregulering af varmeanlæg inkl. radiatorforindstillinger.
Indregulering af varmeanlægget påhviler den oliefyrsmontør der er
godkendt af A/S Boligselskabet INI. Det påhviler også oliefyrsmontøren at
indstille radiator- forindstillinger på radiatorventiler med følgende
forindstillingstal:
Entre = 2,0, bad/toilet = 1,0, soveværelse = 1,5, værelse 1 = 2,0, værelse 2 =
2,0
Køkken/spisestue = 3,5 og opholdsstue = 3,0
Varmeanlægget indreguleres efter propertionalmetoden som beskrevet i
Nuna Tek's "Anvisning i indregulering af varme og ventilationsanlæg”
(anvisning nr. 4, 1988) afsnit 1.4.
Indreguleringen omfatter følgende:
1.

Alle radiatorventiler indstilles som angivet i projektet.

2.

Kedeltermostat sættes til 72 °C.

3.

Dokumentation for indreguleringen afleveres til bygherren og kopi
sendes til A/S Boligselskabet INI’s stedlige regionskontor.

4.
20.4.12.

Kedlens driftstryk på vandside skal være 2 bar.

Indregulering af oliefyr og olieinstallation.
Inden afleveringen skal oliefyret renses ind- og udvendigt for alt støv, snavs
m.v., som måtte være til stede.
Kedlen renses for sod m.v..
Derefter indreguleres fyret således, at forbrændingen er bedst mulig.
Forbrændingen skal eftervises ved måling af:
1.

CO² der skal være min. 12%.
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Sodtal må ikke overstige 1 efter Bacharach's skala, normal 0 ved den
projekterende kedel.

3.

Røgtemperaturen i røgrøret skal ligge imellem 170 °C og 190 °C.

4.

Termostaten skal stilles på 72 °C.

5.

Oliefyrstest afleveres til bygherren og kopi sendes til A/S Boligselskabet
INI’s stedlige regionskontor.

6.
20.4.13.

Ved afleveringen skal anlæggets funktion demonstreres for bygherre.

Rumtemperatur på ca. 20°C.
Når der er varme på alle radiatorer kan følerhoveder monteres, og disse skal
indstilles på skalatrin 2, det svarer til en rumtemperatur på ca. 20 °C.
Fordelen ved disse termostatventiler er, at de er udstyret med en føler, der
selv skruer op og ned for varmen, når det enten bliver for koldt eller varmt i
rummet.
Det burde faktisk ikke være nødvendigt at stille på termostatventilen, når
man først har fundet den temperatur man ønsker i rummet.
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EL-INSTALLATIONER.

26.1.01 ARBEJDETS OMFANG
Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende
tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, kun med udeladelse af sådanne, der udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af
andre. Endvidere afprøvning, udførelse af kontrolmålinger samt demonstrationer af anlæggets virkemåde for bygherrens repræsentanter.
Arbejdet skal omfatte den komplette færdiggørelse af installationerne
for lys, kraft, svagstrøm og jordingsanlæg inkl. mærkning og skiltning.
Entreprenøren har pligt til at holde sig underrettet om arbejdets gang
og skal fremme sit arbejde på en sådan måde, at det ikke forsinker andre entreprenører.
I hovedtræk omfatter arbejdet følgende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Levering og montering af stikledninger
Levering, montering og udførelse af føringsveje
Levering og montering af el-tavler
Levering og montering af kraftinstallation
Levering og montering af lysinstallation
Levering og montering af svagstrømsinstallationer
Levering og montering af hårde hvide varer
Elektrisk installation af VVS komponenter
Etablering af jordingssystem

26.1.02

Autorisation
El-installatøren skal være autoriseret af Grønlands El-myndighed, til
arbejder i Grønland.

26.1.03

Anmeldelser
Alle anmeldelser til elforsyningsselskabet, samt Tele foretages af elentreprenøren i det omfang, og efter de procedurer, som kræves af
de respektive myndigheder. Afgifter i forbindelse med tilmeldinger
afholdes af bygherren.
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Love, normer, m.v.
Arbejdet skal udføres iht. tegninger, beskrivelse og gældende normer. I tvivlstilfælde skal nærmere instruks indhentes hos byggeledelsen.
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med og overholde gældende love og bestemmelser, herunder skal fremhæves:
a) Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland(FBSG)
b) Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer i
Grønland (SBG6)
c) Fællesregulativet(FR) samt grønlandske tillæg til FR.
d) Grønlands Bygningsreglement af 2006.
e) Basisbeskrivelse for el arbejder, udarbejdet af ELFO og F.R.I.
f) Nærværende arbejdsbeskrivelse.
Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette.
Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden således, at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er givet et sted. Hvor der måtte
være uoverensstemmelse mellem samme anvisning angivet flere
steder, er største værdi at regne som gældende.

26.1.05

Kvalitetssikring
Der udfærdiges dokumentation for udført kvalitetssikringsarbejde,
på niveau som anbefalet i cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder.
Installatørens KS-håndbog skal godkendes af byggeledelsen, inden
entreprisens opstart.
KS-håndbogen skal løbende opdateres og fremvises til byggeledelsen på forlangende.
Ved entreprisens aflevering, udleveres en udfyldt KS-håndbog, inkl.
rødrettede tegninger, afvigerapporter samt kopi af de besvarede
tekniske forespørgsler.

26.1.06

MATERIALER
Materialer der ikke i arbejdsgrundlaget er specificeret med norm eller kvalitetsniveau, skal være af en kvalitet svarende til god handelsvare, samt af anerkendt fabrikat.
Alle materialer skal opfylde de af DEMKO og FBSG stillede krav og
være typegodkendte, dvs. CE-mærket eller anført på liste over registreret materiel.
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Materialer, der er behæftet med fejl, må ikke anvendes i byggeriet.
Specificerede materialer, betegnet ved fabrikat, datablad eller typebetegnelse er at betragte som norm for art og kvalitet. Andre tilsvarende materialer kan anvendes, såfremt disse kan dokumenteres
at være ligestillede i design, indbygningsmål og ydelse. Alternativ
materialeanvendelse skal altid godkendes af bygherren, inden bestilling. Kabler og ledninger skal være IEC godkendte, og overalt
anvendes der bly- og halogenfri kabler.
Materialer leveret af installatøren skal kunne modstå mekaniske påvirkninger og vibrationspåvirkninger, der må forekomme under
transport og montage, såvel som de belastninger, der forekommer
under brug af bygningen.
26.1.07

Tegningsmateriale
Hvor der af entreprenøren udføres installationsarbejder, der ikke direkte er angivet på det udsendte tegningsmateriale, eller hvis der
under arbejdets udførelse aftales nødvendige ændringer af projektmaterialet, skal entreprenøren fortløbende fremkomme med oplysninger, tegninger, skitser og lignede til brug ved udarbejdelse af
endeligt tegningsmateriale.
De på tegningerne anvendte symboler og betegnelser er anvendt
efter gældende standard DS/EN 60617. Liden kendte symboler,
samt symboler specielt oprettet for denne opgave er angivet i signaturforklaringen på de enkelte tegninger.

26.1.08

Huller, gennemføringer og afsætninger
Entreprenøren afsætter og udfører selv alle huller og afsætninger.
Entreprenøren bærer det fulde ansvar for, at alle afsætninger og
gennemføringer udføres og placeres korrekt.

26.1.09

Lukning af gennemføringer
Ved arbejdets afslutning skal der være tætnet omkring alle kabler
og ledninger, som er ført gennem vægge, dæk eller andre bygningskonstruktionsdele, således konstruktionens klassifikation opretholdes.

26.1.10

Kabel- og ledningsføring
Hvor kabler/ledninger passerer dampspærre, skal der anvendes
dampspærre krave som DAFA universal kabelkrave. Dampspærre
må ikke gennembrydes med føringsrør. Dampspærre må kun gennembrydes hvor anden udvej menes uhensigtsmæssig.
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Samlinger på nye kabler, som alene har til formål at forlænge disse,
accepteres ikke.
El-entreprenøren skal endvidere sikre, at alle kabler afsluttes korrekt i
alt afslutningsmateriel, med korrekt indføring af kappen samt korrekt
aflastning.
26.1.11

Føringsveje
Entreprenøren skal også nøje koordinere sin føring af kabler ved gulve med andre entreprenørers installationer, specielt VVS føringer.

26.1.12

ARBEJDETS UDFØRELSE

26.1.13

Stikledning
Fra nærmeste kabelskab fremføres der el-stikledning til måler- og
gruppetavle.
Oplysninger om tilslutningssted indhentes hos pågældende forsyningsselskab hvor bygningen opføres.
Stikledningen føres i T179 rør fra kabelskab til fundamentet.

26.1.14

Eltavler
Tavlerne udføres i henhold til FBSG og FR. Inden tavlerne sættes i
produktion skal der fremsendes tavletegninger til bygherrens tilsyn.
Tegninger skal indeholde alle komponenter inkl. mærkning.
Alle tavler udføres med separat PE skinne og med nødvendige beslag og bøjler, således kabler og rør korrekt aflastes i tavlerne.
Ved aflevering skal opdaterede tavletegninger være placeret i
lomme indvendig i tavlen.
Hvor der etableres vandstikledning opsættes frostsikringsautomatik i
nærheden af vandmåler.

26.1.15

Kraftinstallationer
Installationen udføres i henhold til plantegning E 420, samt tilhørende diagram for eltavler.
Den nøjagtige placering af tilslutningssteder for hårde hvide varer i
køkkener koordineres med køkkenleverancens opstalter.
Der udføres kraftinstallationer for VVS-komponenter i henhold til VVSprojekt. Dette indebærer bl.a. tilslutning for oliefyrsanlæg, cirkulationspumper og hydroforanlæg hvor der ikke fremføres vandstikledning.
Udover sikringer/maksimaler, sikkerhedsafbrydere, stikkontakter, forsyningskabler, ledninger og føringsrør, leveres alle komponenter af
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VVS-entreprenør, men det påhviler denne entreprise at udføre alle
elektriske tilslutninger.
El-entreprenøren skal nøje gennemgå VVS-projektet for indhentelse
af samtlige detaljer for udførelsen, således at alle ydelser er indregnet i tilbuddet.
26.1.16

Lysinstallation
Installationen udføres i henhold til plantegninger samt tilhørende diagram for eltavle. Der henvises til konstruktionstegninger for overblik
over vægkonstruktioner.
Generelt udføres alt afslutningsmateriale med udvendige underlag.
Samtlige afbryder og stikkontakter i værelser er af fabrikat LK type
FUGA i farven hvid og alle 230V stikkontakter og lampeudtag skal
være med beskyttelses-jord.
Afbrydere ved døre placeres 1100mm o.f.g. regnet til overkant afbryder. Stikkontakter i forbindelse med afbrydere placeres umiddelbart under disse.
Frit siddende stikkontakter i værelser ved gulv monteres over kanaler
for varmeinstallation.
Afbrydere, stikkontakter og lampeudtag over køkkenborde monteres på underlag direkte under overskabe. Stikkontakter over køkkenborde skal fordeles over 2 grupper. Alt monteringsmateriale placeres i h.t. opstalter.
Stikkontakt for emhætte monteres på væg bag emhætte, koordineret i h.t. opstalt.
I køkkenregion fremføres kabler over køkkenskabe, og ned til monteringsmaterialer bag om overskabe.

26.1.17

Belysning
Der leveres og monteres belysning i henhold til tegninger.
Alle armaturer for kompakte lysstofrør, leveres i fasekompenseret og
radiostøjdæmpet udførelse, og det bemærkes, at alle armaturer
skal ekstra-beskyttes.
Alle armaturer leveres og monteres komplet inkl. lyskilde, beslag,
kæder, wire samt evt. ekstra konstruktionsdele m.m til fastgørelse.
Hvor indbyggede armaturer monteres i isolerede lofter, er det elinstallatørens ansvar, at de fra fabrikanten krævede afstande mellem armatur og isolering, overholdes.
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Armatur under overskab monteres direkte på undersiden af overskab.
Armatur monteret på udvendig facade, monteres med højde efter
aftale med byggeledelsen.
26.1.18

Svagstrømsinstallationer
Telefoninstallation
El-entreprenøren leverer og fremfører en komplet telefoninstallation i
h.t. tegning E 420.
El-entreprenøren koordinerer arbejdet med Tele Greenland A/S så
der i hvert bolig bliver monteret NTP-punkt.
El-entreprenøren anmelder byggeriets ønske om teleanlæg til Tele
Greenland A/S straks ved byggeriets opstart.
NTP-punktet i boligerne monteres i underlag af samme fabrikat og
type som stikkontakter.
Kablerne fra NTP-punkt frem til telefonudtag, skal være PDS.
Telefonudtag skal være fuldfortrådet RJ45 udtag.
TV/FM-signal anlæg
Der udføres TV/FM signalanlæg i h.t. E 420.
Antenner skal være af en god mekanisk kvalitet og have en impedans der svarer til anlæggets impedans(impedans tilpasset).
Der opsættes et stk. FM antenne, et stk. antenne for DVB-T.
Leverancen skal indeholde alle materialer for forsvarlig fastgørelse
af antenner.
En modtageantenne skal anbringes på et sted, hvor der er refleksions- og støjfrihed. Er dette ikke muligt, skal refleksioner og støj, der
opfanges direkte af antennen, søges fjernet/minimeret, evt. ved
anden placering og ved anvendelse af anden antennetype. Hvis
det ikke er muligt at fjerne generne, skal der med dokumentationen
følge en detaljeret beskrivelse af, hvad der er foretaget for at fjerne
generne.
Udtag for tele- og antenne skal være LK Fuga 2 modul vandret, og i
samme udformning som stikkontakter.

26.1.19

Antifrostsikringsanlæg
Hvor der etableres vandstikledning udføres el-frostsikring med DMIH
varmekabler eller med selvregulerende varmekabler, alt efter vandstikledningens længde.
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Derudover udføres der antifrostsikring af afløbssystemet. Anlægget
udføres med selvregulerende varmekabler. Se tegning E 421 og tavletegning E 450.
Varmekabler må ikke krydse sig selv eller ligge dobbelt.
De enkelte varmekabelstrækninger skal være uden samlinger.
Pålægningen af varmekablerne skal godkendes af tilsynet.
26.1.20

Jordingsanlæg
Til sikring mod, at der ved isolationsfejl kan opstå farlige berøringsspændinger på brugsgenstandenes steldele, skal installationerne
udføres med ekstrabeskyttelse. Ekstrabeskyttelsen udføres under anvendelse af HPFI afbrydere i henhold til SBG-6.
Alle tilslutningssteder i el-installationer skal være forsynet med virksom Jordkontakt henholdsvis virksom Jordklemme, ligesom brugsgenstande og hjælpeapparater i el-installationer skal ekstrabeskyttes.
Fundamentselektrode.
Der udføres fundamentselektrode i henhold til gældende montagevejledning nr. 1, version 2 af 2002-05-01, alt efter funderingsmetode.
Elektroden udføres med 1x50mm2 blank kobber, der nedlægges i
hele randfundamentet som en åben ring og med en sløjfe for tilslutning. Enderne afsluttes over jord, fastgjort til fundament og må ikke
røre hinanden. Sløjfen skal ligeledes afsluttes over jord og skal være
tilgængelig.
Opmærksomheden henledes specielt på SBG-6 kap. 54.
Jordleder
Fra sløjfen trækkes 1G16mm2 NOIKLX ind til hovedjordskinne i målerog gruppetavle.
Hovedudligningsforbindelser.
Hovedudligningsforbindelser skal være forbundet til alle ledende
dele, herunder koldtvandsrørsystemer, varmtvandsrørsystemer, afløbsrør, samt centralvarmerørs-systemer.
Tilslutningerne skal være så tæt på det sted, hvor de ledende dele
kommer ind i bygningen.
Hovedudligningsforbindelserne skal være fastgjort på rørledningerne med rørtilslutninger, hvortil kablet fastgøres. Alle forbindelser skal
være opmærket i h.t. SBG-6.
Supplerende lokale udligningsforbindelser.
Metalliske vand-, varme- og afløbsrør forbindes til den supplerende
udligningsforbindelse.
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Alle forbindelser opmærkes i h.t. SBG-6.
26.1.21

Maskinelt udstyr.
Der leveres og installeres følgende hårde hvidevarer:
1 stk. Kogesektion Electrolux type EHF6343FOK
1 stk. Indbygningsovn Electrolux typeEOC5851AAX
1 stk. Emhætte Electrolux type EFT60466

26.1.22

AFSLUTTENDE ARBEJDER.

26.1.23

Dokumentation
Foruden ”som udført” tegninger, som overdrages bygherren, overdrages alle brugsanvisninger, brugervejledninger, vedligeholdelsesinstruktioner og deslige i en mappe til bygherren senest ved aflevering.
Installatøren skal ligeledes og senest på afleveringsdagen, have afleveret en kopi af sin KS-håndbog til bygherren.
Generelt skal alle installationer overholde Elektriske installationer i
Grønland stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og Fællesregulativet
af 2011, samt Grønlands Elmyndigheds fællesbestemmelser for
stærkstrømsanlæg, Grønland.

26.1.24

Kabler.
Der må ikke være beskadigelser på kabelkapperne.
Bøjningsradius skal være overholdt, oplægning og fastgørelse skal
være i h.t. SA.
Der skal udføres målerapport over isolationsmålinger for alle isolerede kabler, idet der anvendes egnet og godkendt spændingsprøveapparat.
Ved isolationsmåling skal alle bestemmelser i Elektriske installationer i
Grønland stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, samt kabelfabrikantens maksimalt tilladelige prøvespænding overholdes.

26.1.25

Elektriske installationer og anlæg.
Installation og anlæg kontrolleres.
Der udføres installations og idriftsætningsrapport over alle installationer og anlæg, hvor funktioner og specifikationer afprøves og rapporteres.

26.1.26

Føringsveje.
Føringsveje, inklusive halvrør T179 kontrolleres løbende.
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26.1.27

Jordingsanlæg.
Jordingsanlæg gennemgås og der udføres målerapport. Der udføres funktionskontrol på HPFI relæer.

26.1.28

Udbudskontrolplan.
På udbudskontrolplanen beskrives den kontrolaktivitet og dokumentation, installatøren som minimum skal gennemføre inden for modtage-, proces- og slutkontrol. En række supplerende bestemmelser
til kontrollerne, er anført i foranstående SA-afsnit og det øvrige projektmateriale.
Bygherren skal have adgang til at overvære installatørens kontrol,
ligesom bygherren kan forlange supplerende kontrol. Såfremt den
supplerende kontrol dokumenterer manglende kravs opfyldelse, betales omkostningerne ved kontrollen af installatøren.
Bygherren kan ligeledes ønske, at gennemføre en egen kontrol, der
da vil være en stikprøvekontrol.
Installatøren skal til hvert byggemøde redegøre for, hvilke kontroller
der er planlagt gennemført i den kommende periode, og hvilke nye
aktiviteter der begynder i perioden.
Bygherrens overværelse af kontrol eller bygherrens eventuelle stikprøvekontrol, fritager ikke installatøren for kontrolansvar.

