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Hos Bøgelund VVS a/s udfører vi alle former for
VVS-entreprenøropgaver for bl.a. andelsboligforeninger, hospitaler, uddannelsesinstitutioner, butikscentre, ejerforeninger, industri, m.m. Vi tilbyder
også renoveringer og nybyggeri.

Bøgelund VVS a/s har i 2016 gennemgået et generationsskifte, og virksomheden ledes og ejes i dag
af Lars Gustavsen. Firmaet har hurtigt udviklet sig
til en større VVS-entreprenørvirksomhed med et
bredt virke indenfor tekniske installationsarbejder.

Vores ekspertise spænder fra det traditionelle VVSog blikkenslagerarbejde i boliger til komplicerede
installationsprojekter inden for det VVS-tekniske.

Med vores mange dygtige medarbejdere har vi
samlet mange års erfaring inden for VVS-faget. Vi
beskæftiger i dag ca. 50 dygtige medarbejdere,
heraf er 7 VVS-lærlinge.

Opgaverne løser vi som fagentrepriser, eller vi påtager os ansvaret som hovedentreprenør.

Vi vil øge værdierne
af installationsteknik i
et loyalt og engageret
samarbejde med vores
kunder.

Mission

Vision

Når vi indgår i et projekt, er det altid med udgangspunkt i vores grundlæggende værdier:
•	Engageret og løsningsorienteret – vi lytter til
kundens ønsker og løser opgaven loyalt.
•	Kvalitet – Bøgelund VVS sætter en ære i at udføre
opgaven med et højt kvalitetsniveau gennem
vores medarbejderes faglige kompetencer.
•	Tillid og troværdighed – vi er pligtopfyldende
over for de aftaler, vi indgår såvel internt som
eksternt.
•	Tryghed – vi driver en virksomhed, der sikrer, at
vi også er din samarbejdspartner i fremtiden.
•	Personlige relationer – vi bestræber os på altid
at sende de samme medarbejdere for at sikre et
tættere samarbejde.

JS ventilation er din professionelle
samarbejdspartner indenfor energirigtige og
holdbare ventilations tekniske løsninger, der er
tilpasset selv de mest udfordrende miljøer og krav.

Malervangen 9

· 2600 Glostrup

Vi vil skabe tilfredse kunder gennem
høj faglig kvalitet og god service
inden for installationsteknik, i et
tillidsfuldt og løsningsorienteret
samarbejde.
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www.jsventilation.dk

Herlev Hospital – Patologisk Afdeling

Hospitaler
På hospitaler, og i sundhedssektoren i det hele
taget, er VVS-installationer i høj grad et spørgsmål
om omhyggelighed og ekspertise, som skal være
opdateret med den nyeste specialviden.
Vi kan løse
•	Hospitalsinstallationer
•	Service på instrumentopvaskere, autoclaver,
dekonterminatorer
• Rørinstallationer for medicinske gasser
•	Vandbehandling
•	Varmeinstallationer
• Køleinstallationer
•	Vandinstallationer
•	Afløbsinstallationer
•	Daglig service
Vores medarbejdere har den efteruddannelse og
viden, der kræves for at kunne planlægge, opdatere og vedligeholde de særlige installationer,
som findes på et hospital. De kender termerne og
teknologierne, og de kender de procedurer, der
skaber sikkerhed for patienter og personale.

Hvidovre Hospital
Renovering af 93 sengestuer
Rådgivende ingeniører:. . MOE a/s
Entrepriseart: . . . . . . . . . . VVS-fagentreprise
Omfang:. . . . . . . . . . . . . . . 93 sengestuer – ca. 3.000 m2
Beskrivelse:. . . . . . . . . . . . Komplet renovering af
varme-, brugsvands- og
afløbsinstallationer samt
sanitet og medicinsk ilt,
trykluft og vakuum.
Entreprisesum:. . . . . . . . . Kr. 9.500.000,Udførelsesperiode:. . . . . . Nov. 2016 - juni 2019

Herlev Hospital
Køl for MR scanner
Rådgivende ingeniører:. . Niras A/S
Entrepriseart: . . . . . . . . . . VVS-fagentreprise
Beskrivelse:. . . . . . . . . . . . Køling, vand, afløbsinstallationer samt medicinsk ilt,
vakuum og trykluft
Entreprisesum:. . . . . . . . . Kr. 2.000.000,Udførelsesperiode:. . . . . . Maj 2018 - sep. 2018

Glostrup Hospital
Køling for -80oC frysere
Rådgivende ingeniører:. .
A/S
Entrepriseart: . . . . . . . . . .
Omfang:. . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse: . . . . . . . . . . . .

Region H / Bøgelund VVS

VVS fag-entreprise
25 frysere
Med projektering og udførelse af køle- og afløbsinstallationer for -80oC frysere og
fancoils
Entreprisesum:. . . . . . . . . Kr. 300.000,Udførelsesperiode:. . . . . . Okt. 2017 - dec. 2017
+45 3250 1208 / as@bvvs.dk / www.bvvs.dk

Ejer-, leje- eller andelsboliger
Vi ved, hvor vigtigt det er for jeres beboere, at
VVS-installationer fungerer upåklageligt – uanset
om I er en ejer-, leje- eller andelsforening.

Vi giver beboerne mulighed for at kontakte os og
søge råd og vejledning, ligesom vi står til rådighed
for administrationen.

Bøgelund VVS er specialister i at udføre service og
VVS-arbejde for både store og små boligforeninger,
og vi indgår gerne samarbejde, hvor vi sørger for
ejendommens VVS-installationer.

Vi kan hjælpe med:
• Varmecentraler
• Energioptimering
• Renovering og montering
• Serviceaftaler

Der er mange fordele i at have en fast VVS’er
tilknyttet, men nogle stykker er:
•	Kendskab til ejendommens installationer
•	Servicering og vedligehold af den fælles varmecentral
•	Mulighed for hurtig udrykning ved problemer
eller skader (også uden for normal åbningstid)

Brøndbyparken

TDC Ejendomme
Etablering af nye boliger i erhvervsejendom Svanemøllevej, Gentofte.

Komplet renovering af vand-, varme- og
afløbsinstallationer.

Rådgivende ingeniører:. . Fjerring A/S
Entrepriseart: . . . . . . . . . . Teknikentreprise
Omfang:. . . . . . . . . . . . . . . 12 lejligheder samt varme- og sprinklercentral.
Beskrivelse:. . . . . . . . . . . . Komplet renovering af
vand-, afløbs- og varmeinstallationer samt
ventilations-, sprinkler- og
varmecentraler
Entreprisesum:. . . . . . . . . Kr. 3.500.000,Udførelsesperiode:. . . . . . Dec. 2016 - august 2017

Entrepriseart: . . . . . . . . . . VVS fagentreprise
Omfang:. . . . . . . . . . . . . . . 539 lejeboliger
Beskrivelse:. . . . . . . . . . . . Komplet renovering af
brugsvandsinstallationer
og varmecentraler
Entreprisesum: . . . . . . . . . Kr. 26.000.000,Udførelsesperiode:. . . . . . Dec. 2014 – maj 2018

Højbjerg Vænge

Entrepriseart: . . . . . . . . . . Hovedentreprise
Omfang:. . . . . . . . . . . . . . . 317 lejeboliger
Beskrivelse:. . . . . . . . . . . . Komplet renovering af
brugsvandsinstallationer
og varmecentraler
Entreprisesum: . . . . . . . . . Kr. 14.500.000,Udførelsesperiode:. . . . . . Sep. 2020 – juni 2021

Total udskiftning af installationer for vand, afløb og
varme samt ny sanitet.
Entrepriseart: . . . . . . . . . . VVS fagentreprise
Omfang:. . . . . . . . . . . . . . . 119 lejeboliger
Beskrivelse:. . . . . . . . . . . . Komplet renovering af
brugsvandsinstallationer
og varmecentraler
Entreprisesum: . . . . . . . . . Kr. 14.500.000,Udførelsesperiode:. . . . . . 2018 - 2020

Degnegården
Udskiftning af brugsvandsinstallationer i samtlige
lejligheder, vaskerier og kældre med tilhørende
bygningsarbejder.

PN RØRTEKNIK ApS
Landevejen 52, 4060 Kirke Såby
Tlf.: 3151 0615 · rortek.dk

+45 3250 1208 / as@bvvs.dk / www.bvvs.dk

Køl og klima
Bøgelund VVS projekterer og installerer køleløsninger til alle behov, hvad enten det er udbygning af
eksisterende installationer eller etablering af nye
køleanlæg. Vi leverer vandbårne køleløsninger til
klima- og procesformål. Kontorer tilbydes kølet via
kølelofter eller fancoils eller begge i kombination
og ved helt traditionel køling af ventilationsluft.

I den mere specialiserede afdeling kan nævnes
køling af serverrum, scannerrum, medicinrum,
operationsstuer, laboratorier, maskinkøling og
fryserhoteller.

Har du brug for ekstra mandskab
og dygtige håndværkere?
NH Bemanding udlejer håndværkere til
byggebranchen og er specialister indenfor:
• VVS-montører
• Elektrikere
• Tømrere

• Ventilationsmontører
• Svejsere/Blikkenslagere
• Specialarbejdere
+45 3250 1208 / as@bvvs.dk / www.bvvs.dk

Kontakt os i dag og få
et friskt tilbud!
Ring til 2811 7165
Mail: li@nh-aps.com
Læs mere om os på
www.nh-aps.com

Serviceaftale
Med os som din trofaste samarbejdspartner får du
en VVS-installatør, som tager hånd om driften på
alle ejendommens VVS-installationer. Vi tilbyder
en fordelagtig servicekontrakt, så I ikke behøver at
bekymre jer om ejendommens VVS-installationer.
Vi besøger jer med et fast interval og foretager:
•	Udslamning af varmtvandsbeholderen
•	Aflæsning af energimåler på fjernvarme

•	Aflæsning af hovedvandmåler
•	Aflæsning af vandmåler på varmtvandsbeholderen
•	Aflæsning af termometre på radiatoranlæg og
fjernvarme fremløb/retur, samt brugsvandscirkulation
•	Kontrol af cirkulationspumpe og vandtryk på
brugsvands- og varmeanlægget
• Service og kontrol af tilbagestrømssikringer.

Vagtordning
Bøgelund VVS A/S har en veletableret døgnvagtordning til håndtering af akutte opgaver, som fuldt ud
stilles til rådighed for vores kunder.
I praksis fungerer det således, at det altid er en
kvalificeret serviceleder, som har vagten, og servicelederen besvarer altid telefonen via virksomhedens hovednummer, når der opstår akutte opgaver, som skal løses omgående, såvel inden for og
uden for normal arbejdstid.
Vagten spørger ind til opgavens art og omfang, og
bliver sammen med kunden enige om, hvor akut
den anmeldte opgave er.

EFFEKTIV
OG HURTIG

Telefon: 40 15 37 37
info@herlevdiamanten.dk
www.herlevdiamanten.dk

Vi investerer løbende i
de nyeste teknologier og
værktøjer, så vi har de
bedste forudsætninger
for at løse alle opgaver
inden for diamantboring
og diamantskæring.

Hvis det besluttes, at opgaven ikke kan vente med
at blive løst inden for normal arbejdstid, kontakter
vagten den montør, som står til rådighed i ugens
vagtberedskab, og montøren kører ud og løser
opgaven omgående.
Akutberedskab er 365 dage om året, 24 timer i
døgnet.
Akutte opgaver ringes ind til vores serviceleder på
vores hovednummer: 3250 1208.

SEJR’S
Entreprise ApS
Michael Christensen
Tlf.: 2172 8682 ▪ Mail: michael@sejrs.dk
Rugvænget 17 ▪ 4171 Glumsø

+45 3250 1208 / as@bvvs.dk / www.bvvs.dk

Køl og klimagasser - Bedste installationspraksis
Medicinske
Tjekliste

Kontrol af rør

Installationspraksis

Baggas

Medicinsk rørinstallation
Rørophæng og bøsninger

Du skal huske

Kontrol ved levering:

▷ At anvende korrekt rørdimension jf. arbejdsbeskrivelsen

Du skal kontrollere, at rørcertifikat og følgeseddel er
til stede ved levering.

Du skal forberede installationen sektionsvis, så hver
sektion kan afgrænses med:

Du skal sikre, at nitrogentilførslen kan ske kontinuerligt
inklusiv spuletid for at undgå glødeskaller og
partikelforurening.

▷ Regulator
med
ﬂowmeter og manometer for
Du skal bruge den
anbefalede
fremgangswmåde,
Det er vigtigt, atloddes
du overholder den maksimale
En medicinsk rørinstallation
når du bukker røret.
Vi henviser til DS-EN 13348 for
afstand
imellem rørbærerne og husker bøsninger
med baggas, hvor
hårdlodning
ﬂaskeindhold
at undgå deformation..
sker ved 800°C.ved gennemføring i væg eller loft for at undgå
▷ 10-30 ltr. /min. før lodning (afhæn-

▷ Kun at anvende hårde kobberrør R290
▷ At proppe rørene, som ikke bruges

▷ Rørmærkning
▷ Tryksætning
Foreningen af
Sygehusmaskinmestre

▷ Trykprøvning.

▷ At holde hænder og værktøj rent
▷ At skære kobberrør med en rørskærer af god kvalitet

Respektafstand

▷ At undgå indvendig tilsmudsning af røret
▷ At loddeflader skal holdes rene
▷ At flusmiddel ikke må anvendes

Certifikat

Fitting i poser

Proppede rør

▷ At bruge korrekt loddetråd (anbefalet 15p/% sølv)
▷ At sikre, at indstallationspraksis vedrørende indbyrdes
respektafstande overholdes.
Følg kraven
ved varmt e til brand
arbejde sikkerhed

Varmt arbejde
SKEMAET

Udfyldes i

Alle virksomheder,
forhindrer
der får
udført
mange
Hvis virksomhedenmeningsløse varmt arbejde,
ildebrande,
skal
en højere
som ofte leve op til en
selvrisiko! ikke følger sikkerhedskravene,
giver alvorlige række sikkerhedskrav.
Læs om
følger for
sikkerhedskravene og
Kravene
der
en virksomhed.
er enkle
her, og opstår brand,
og
hvad du
vil
skal gøre virksomheden
komme
for at være
til at
på den
sikre side. betale

VARMT ARBEJDE

TILLADELSE TIL

INDEN ARBEJDET

SKAL UDFYLDES

IGANGSÆTTES.

VARMT ARBEJDE
TILLADELSE TIL
TILLADELSE TIL VARMT ARBEJDE

3 eksemplarer:

et beholdes

af udstederen

– et opbevares

på arbejdsstedet

– et udleveres

INDEN ARBEJDET

SKAL UDFYLDES

til evt. vagt/portvagt

IGANGSÆTTES.

bygningsnummer,
SKEMAET
Arbejdssted,
afdeling, etage:

til evt. vagt/portvagt
– et udleveres
IGANGSÆTTES.

ARBEJDET
INDEN
arbejdsstedet
på
SKEMAET SKAL UDFYLDES
– et opbevares

som
(og firma)
arbejde:
Navn på person
det varme
skal udføre

i 3 eksemplarer:

et beholdes

▷ EN 13348
▷ CE-mærket
▷ Hårde kobberrør R290.

af udstederen

Udfyldes arbejde
af det varme
bygningsnummer,
Beskrivelse
der skal udføres:Arbejdssted,
afdeling, etage:

Udfyldes i 3 eksemplarer: et beholdes

– et udleveres til evt. vagt/portvagt
af udstederen – et opbevares på arbejdsstedet
Klokken:
Dag:
Klokken:
Dag:

adresse:
som
Bestiller/firmanavn, på person (og firma)
Måned:
arbejde:
Arbejdssted, bygningsnummer,
Navn
det varme
etage:År:
afdeling,
skal udføre
Fra

Måned:

arbejde
År
af det varme
Till på person (og firma) som
Navn
Beskrivelse
skal udføre det varme arbejde:
der skal udføres:

Gyldighed:

JA

Klokken:
adresse:
Dag:
Bestiller/firmanavn, Beskrivelse af det varme arbejde
Måned:
Klokken:
der skal udføres:
År:
Dag:
arbejde)
Fra
til varmt
Måned:
arbejdets afslutning.
(er certificeret
en time efter
År
adresse:
til mindst
og uddannet
Bestiller/firmanavn,
Gyldighed:
Till
begyndelse
kvalificeret
arbejdet er
presenninger
fra arbejdets
som udfører stede og holde opsyn
JA
_________
med brandsikre
Klokken:
1. Personen
Dag:
vil være til
Måned:
afdækkes forsvarligt
År:
Fra
2. Brandvagten navn: ________________________________
10 meter eller
Gyldighed:
afstand af
Klokken:
Dag:
fjernes i en
3. Brandvagtens
Måned:
År
materialer
Till
tætnet.
ved arbejdsstedet
______________
4. Brandbare gulv, vægge og tag er
og let tilgængelig
i
til varmt arbejde)
arbejdets afslutning.
er på plads
stand:
5. Åbninger
(er certificeret mindst en time efter
________________________________
slukningsudstyr
til
og uddannet
forsvarlig driftsmæssig
6. Godkendt Tjekliste:
er kvalificeret
af brandalarmeringsanlæg:
er i lovlig og
arbejdets begyndelse
presenninger
indkobling
udfører arbejdetog holde opsyn fra
7. Værktøjet
som
for ud- og
_________
med brandsikre
personPersonen
stede
vil være til
8. Ansvarlig 1.
er operativt.
afdækkes forsvarligt
tiltag:
2. Brandvagten
10 meter eller
Tjekliste:
navn: ________________________________
eller specielle
9. Evt. Sprinkleranlæg
afstand af
til brandvæsen:
forholdsregler
fjernes i en
3. Brandvagtens
Telefonnummerved arbejdsstedet (er certificeret til varmt arbejde)
10. Andre
materialer
er tætnet.arbejdet er kvalificeret
og uddannet
______________
og tag
4. Brandbare gulv,
som udførerog
efter arbejdets afslutning.
let tilgængelig
Personen
1. vægge
plads
arbejdets begyndelse til mindst en time
er på
og holde opsyn fra ________________________________
Åbninger i 2. Brandvagten
5. bestiller/kontaktperson:
vil være til stede stand:
til
driftsmæssig
Telefonnummer 6. Godkendt slukningsudstyr
navn: _________________________________________
og forsvarlig
Brandvagtens
brandsikre presenninger
af brandalarmeringsanlæg:
er3.i lovlig
meter eller afdækkes forsvarligt med
af 10område.
indkoblingfjernes i en afstand
aktuelle
7. Værktøjet 4. Brandbare
ud- ogmaterialer
tilladt i det
person for
arbejde er
varmt
8. Ansvarlig 5. er
vægge og tag er tætnet.
er operativt.
gulv,
i og
Åbninger
foretaget
tiltag: (Underskrift af bestiller):
ved arbejdsstedet
eller specielle
9. Evt. Sprinkleranlæg
slukningsudstyr er på plads og let tilgængelig til brandvæsen:
6. Godkendt
sikkerhedsforanstaltninger
forholdsregler
stand:
driftsmæssig
Alle relevante
Andre
Telefonnummer
10. der
udfører arbejdet):
7. Værktøjet er i lovlig og forsvarlig
______________________________________________
af personen
indkobling af brandalarmeringsanlæg:
(Underskrift
8. Ansvarlig person for ud- og Dato:
til bestiller/kontaktperson:
er operativt.
Telefonnummer 9. Evt. Sprinkleranlæg
tiltag:
område.
10. Andre forholdsregler eller specielle
i det aktuelle

Tjekliste:

Dato:

Alle relevante

Inhouse SE

arbejdet):
at ovenstående

arbejde er

udført

der udfører

kontrolleret
Arbejdet er
Dato:
område.
i det aktuelle
________________________________
er afsluttet
er foretaget og varmt arbejde er tilladt
varme arbejdeAlle relevante sikkerhedsforanstaltninger
(Underskrift af bestiller):
____________________________________
arbejdet):
Dato:
(Underskrift af personen der udfører Underskrift

denne del

04.16

Inhouse SE

If-32186:2d

If-32186:2d

JA

er tilladt
og varmt arbejde
af bestiller):
Telefonnummer til brandvæsen:
er foretaget
(Underskrift
er genindkoblet
Telefonnummer til bestiller/kontaktperson:
sikkerhedsforanstaltninger
Evt. brandalarm

efter
af personen
(Underskrift
udfyldes

Ovennævnte

arbejde er

EN 13348 R290 CE XXXX

udført

af bestiller)
Tid _________________________
er genindkoblet
(Underskrift
afsluttet
Evt. brandalarm
Brandvagt
Dato:
kontrolleret
arDato:
Arbejdet er
udenfor fast
varme arbejder og procedure
kontrol af
afsluttet (dato):
________________________________
er afsluttet
denne tjekliste
af varmt
udførelse og
Brugen af
og krav til
varme arbejde
i udførelsen
forsikringspolicen. der er involveret
Ovennævnte
forsikringsvilkåren del af
____________________________________
er
som
er de parter
Underskrift
med If Skadeforsikrings
parter. Det
eller sikkerhedsregler
involverede
er i overensstemmelse
eller andre
og betingelser
af bestiller)
_________________________
og procedure
(Underskrift
ikke på krav Tid
Evt. brandalarm er genindkoblet
imidlertid afsluttetudstedet af myndighederne
Denne tjekliste ændrer Brandvagt
Arbejdet er kontrolleret
er opfyldt.
er afsluttet
Dette
arbejde
varme
forskrifter
Ovennævnte
bejdssted.
ikke alle forskrifter,
og nationale
arfor at lokale
udenfor fast
opfylder nødvendigvis
er ansvarlige
varme arbejder og procedure
arbejde der
kontrol af
afsluttet (dato):
denne tjekliste
af varmt
udførelse og
Underskrift ____________________________________________________________________
Varmt arbejdet
Brugen af
og krav til
Tid _________________________
i udførelsen
Brandvagt afsluttet
forsikringsvilkåren del af forsikringspolicen.
der er involveret
som er
er de parter
med If Skadeforsikrings
parter. Det
eller sikkerhedsregler
involverede
(Underskrift af bestiller)
er i overensstemmelse
eller andre
og betingelser
og procedureafsluttet
ikke på krav
myndighederne
Varmt arbejdet
imidlertid (dato):
Denne tjekliste
udstedet af
opfyldt.
Dette ændrer
forskrifter er
bejdssted.
ikke alle forskrifter,
og nationale
for at lokale
opfylder nødvendigvis
er ansvarlige
arbejder udenfor fast ararbejde der
og krav til udførelse og kontrol af varme
med If Skadeforsikrings forsikringsvilkår
af denne tjekliste og procedure
som er en del af forsikringspolicen. Brugen
Denne tjekliste og procedure er i overensstemmelse
på krav og betingelser eller sikkerhedsregler
der er involveret i udførelsen af varmt
involverede parter. Det er de parter
bejdssted. Dette ændrer imidlertid ikke
udstedet af myndighederne eller andre
opfylder nødvendigvis ikke alle forskrifter,
og nationale forskrifter er opfyldt.
arbejde der er ansvarlige for at lokale

Varmt arbejdet

udfyldes efter

at ovenstående

denne del udfyldes efter at ovenstående

arbejde er udført

04.16

04.16

denne del





50 mm.

200 mm

www.strandmollen.dk/BIP

Nitrogen

▷ Regulator
med ﬂowmeter
og manometer for
Detrørinstallation
er vigtigt, at duloddes
overholder den maksimale Du skal bruge
den anbefalede
fremgangswmåde,
En medicinsk
afstand imellem rørbærerne og husker bøsninger
når du bukker ﬂaskeindhold
røret. Vi henviser til DS-EN 13348 for
med baggas,
hvor hårdlodning
ved gennemføring i væg eller loft for at undgå at undgå deformation..
sker ved 800°C.
▷ 10-30 ltr. /min. før lodning (afhæn-

iltlommer og beskytte rør.

Her ser du en rørinstallation
Dy (mm)
henholdsvis med nitrogen
< 15
som baggas.
22-28





Og uden baggas.

Gummibøsning

35-58
>54

ger af antal forgreninger)

Maks. afstand (m)
1,5
2,0
2,5
3,0

r

www.strandmollen.dk/BIP

Nitrogen

Rørmærkning af installation

Kontroltest og kvalitetssikring

Løbende rørmærkning under installation
(DS-EN ISO 7396-1):

Dokumentation af installation jf. FSD’s
kontrolprogram for medicinske gasser.
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personer i bygning/områder for installation.
– Alt afsluttes med 24 timers lækagetest for hele
installationen.
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Ovenstående skal indgå i den endelige dokumentation.
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Skemaerne skal gemmes i tre eksemplarer, samt
opbevares digitalt, og i din installationslogføring.

UDGRAVNING AF KÆLDER HERUNDER
FUNDERING AF ALLE BÆRENDE VÆGGE
VI TILBYDER BL.A:
• Kloak og dræn

• Tilbygning

• Grave arbejde

• Renovering

Kontakt os
og få et
uforpligtende
tilbud

• Støbe opgaver

KÆLDERUDGRAVNING

26 28 89 81

kalderudgravning@hotmail.com

+45 3250 1208 / as@bvvs.dk / www.bvvs.dk
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Rørdimension
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Nitrogen, N
42 mm

r ≥ 4 x dy
b ≈ 7 x dy
35 mm
31
35
35
40
22 mm
39
45
5 10 48
15 20 25 30 55
35 40 45 50 55 60
61
70
Total rørlængde i meter inkl. forgreninger

 3URMHNW




Ringledning

54 mm

Region Hovedstaden



UNQLQJRJE

3URMHNW
HNW



Ydre diameter dy (mm)
r ≥ 4 x dy
b ≈ 7 x dy
35 mm
8 20
31
35
10
35
40
22 mm
10
12
39
45
5 10 15 48
20 25 30 35 55
40 45 50 55 60
15
18
61
70 forgreninger
Total rørlængde
i meter inkl.

▷ Ved øvrige komponenter.

Bedste Installationspraksis



6NHPD'5¡UP
HPD'5¡UP




– Trykprøvning jf. 7396-1 for hele installationen uden



6NHPD'2YHUKROGHOVHDIGHVLJQVSHFLILNDWLRQHU




*DVDUW 6HNWLRQ
5¡UGLPHQVLRQ
3ODFHULQJDI
DI
.RQWUROSURJUDPIRUPHGLFLQVNHJDVV\VWHPHU6LGH
LQVSLFHUHW
SODFHULQJ
1¡GIRUV\QLQJVHQKHG
9HQWLOHU
QWLOHU






Spuletid (min)

▷ Ved afspærringsventiler

BIP

▷ Lige strækninger pr. maksimalt 10 meter

Flowretning

– Tryksætning foretages med nitrogen i flere tempi:
60
54 mm
Her ser
du eksempler
på rørophæng
og gennem▷ Først for styrke
udføres
sektionsvis
og i takt med
føringer: (Trykprøvningen udføres med
50
at man installerer.
Passende bøjeradiur
”r” og tilsvarende bøjelængder
1,5 x anlægs tryk, dog minimum 10 bar.)
”b” med bøjeværktøj.
40
▷ Efterfølgende for lækage ligeledes sektionsvis
42 mm
30
og udføres i takt med at man installerer.

Regulator

personer i bygning/områder for installation.
– Alt afsluttes med 24 timers lækagetest for hele

▷ Ved øvrige komponenter.

dy

Under lodning benyttes et ﬂow på ca. 5-6 l/min.

Jf. DS-EN ISO7396-1
Slange

Ydre diameter dy (mm)
8
20
10
10
12
15
18

– Trykprøvning jf. 7396-1 for hele installationen uden

▷ Ved afspærringsventiler

Mindste spuletid er to minutter.

▷ Alle gennemføringer

Spuletid (min)

▷ Alle gennemføringer

b

b

Under lodning benyttes et ﬂow på ca. 5-6 l/min.

▷ Alle retningsændringer

▷ Overhold spuletider.

Husk at
anvend korrekt
bukkeværktøj!

Vælg ﬂow og spuletid iht. rekomendationen.

Ibrugtagning af installation

200 mm

Bukning Baggas
af rør Spuletider

▷ Alle retningsændringer

▷ Overhold spuletider.

r
d
Vælg ﬂow og spuletid iht. rekomendationen.y

Version 2019/02

og bøsninger
MedicinskRørophæng
rørinstallation

Løbende rørmærkning und
(DS-EN ISO 7396-1):

▷ Lige strækninger pr. maksima

Mindste spuletid er to minutter.

installationen.

Du skal sikre, at nitrogentilførslen kan ske kontinuerligt
inklusiv spuletid for at undgå glødeskaller og
partikelforurening.

50 mm.

Husk at
anvend korrekt
bukkeværktøj!

– Tryksætning foretages med nitrogen i flere tempi:
60
▷ Først for styrke
udføres
takt med og gennemHer
ser dusektionsvis
eksempler og
på irørophæng
at man installerer.
(Trykprøvningen udføres med
føringer:
50 ”r” og tilsvarende bøjelængder
Passende bøjeradiur
1,5 x anlægs tryk, dog minimum 10 bar.)
”b” med bøjeværktøj.
40
▷ Efterfølgende for lækage ligeledes sektionsvis
og udføres i takt med at man installerer.
30

Regulator

Baggas

Kontrolprogram

Maks. afstand (m)
1,5
2,0
2,5
3,0

Ibrugtagning af installation
Slange

El-udtag eller
andet el-udstyr
må ikke placeres
nærmere end
200 mm fra
gasudtaget.

Rørmærkning af instal

ger af antal forgreninger)

Jf. DS-EN ISO7396-1

aksis

i Danmark

Og uden baggas.

Gummibøsning

nstallationen sektionsvis, så hver
ses med:

Foreningen af
Sygehusmaskinmestre

22-28
35-58
>54

Kontrolprogram

Rør og elektriske
installationer SKAL
enten ligges i
adskilte rum eller
med en afstand på
mindst 100 mm.
Ved krydsning af
ledninger og rør
minimum 50 mm.

If-32186:2d Inhouse SE

Bygherre udleverer
tre eksemplarer af
”Tilladelse til varmt
arbejde” til underskrivelse forud for
arbejdets begyndelse.

Korrekt mærkning af rør:

iltlommer og beskytte rør.

Her ser du en rørinstallation
Dy (mm)
henholdsvis med nitrogen
< 15
som baggas.

i Danmark

Bukning af rør
Baggas Spuletider

kaelderudgravning.dk

Medicinsk oxygen

Medicinsk vakuu
Ovenstående skal indgå i den
tion.

