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Norgem AS er spesialister på brann & sikkerhetssystemer, 
med fokus å levere de beste løsningene markedet har å by 
på. Vi i Norgem AS har mange års erfaring innenfor våre 
fagområder og har produkter fra verdens fremste produsenter 
på sine områder.

Våre kjerneverdier er Solid – Trygg – Smart dette reflekteres 
i hvem vi er, hvordan vi er og hvordan dere som kunde skal oppleve 
oss. Vi skal trygge våre kunders verdier i form av å sikre Menneske, 
Miljø og Materielle verdier.

Vår styrke er solid kompetanse som er bygget opp over mange år i 
bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de 
oppgavene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet 
gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av 
et samarbeid.
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SKOGS- OG 
ANLEGGSMASKINER 
KAN BRENNE 

Statistikken viser at skogs- og anleggsmaskiner brenner 
urovekkende ofte. Det er mange årsaker til at de brenner. 
De går ofte nesten døgnet rundt i tungt arbeid under 
krevende forhold. De inneholder store mengder brenn-
bare væsker – dieselolje, hydraulikkolje, bensin, smøre-
oljer og fett. De blir tilsmusset av brennbart materiale, 
f.eks. kull- og torvstøv, sagmugg, kvister, spillolje, søppel 
og avfall. Og de har mange flater – motorblokk, grenrør, 
turbo, bremser – som er varme nok til å antenne alt som 
kan brenne. 

En brann kan bety store reparasjoner eller utskifting av 
dyre komponenter, lang ståtid og tap av oppdrag. Enda 
verre er risikoen for personskade. 

Forsikringsselskapene er vel vitende om disse risikoene. 
Det er derfor de krever et pålitelig brannvern på anleggs-
maskinene. 

Som eier av en maskin utstyrt med Dafo slukkesystem har 
du tatt et viktig skritt for å beskytte deg mot brann.  

Denne håndboken beskriver hvordan anlegget er bygd 
opp. Den sier hva du skal gjøre hvis det brenner, og ikke 
minst hva du selv kan gjøre for å forebygge brann.  

Håndboken inneholder ikke anvisninger for installasjoner 
eller for årlig service på anlegget. Snakk med Dafo eller 
nærmeste forhandler for mer informasjon.
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Generelt 
Slukkesystemet som beskrives i denne håndboken, er et 
førstehåndsvern. Det er ikke laget for å slukke alle bran-
ner som kan oppstå, spesielt ikke der det har samlet seg 
uvanlig store mengder brennbare materialer med rikelig 
oksygentilførsel. Det er nødvendig også å ha annet sluk-
keutstyr tilgjengelig for å kunne etterslukke ved behov 
hvis anlegget ikke kveler brannen helt. 

Pass på å unngå ansamling i maskinen av smuss som kan 
ta fyr, f.eks. rester av olje og drivstoff som kan intensivere 
brannen eller spre den til steder som ellers ikke utgjør 
noen brannfare. 

Dersom den beskyttede maskinen på noen måte er om-
bygd, eller hvis alarm- og/eller slukkesystemet av en eller 
annen grunn har blitt koplet fra, skal det snarest kalles 
inn et autorisert serviceforetak for å nullstille og teste 
anlegget. 

Hvis maskinen ikke har et automatisk alarm- og utløsings-
system eller dersom  dette er koplet fra, må anlegget 
aktiveres manuelt. Å ha tilgang til kun et manuelt system 
innebærer generelt sett et forsinket brannvern.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Merk angir handlinger som kan føre til 
skader på eiendom hvis det ikke tas hensyn 
til informasjonen. 

Livsfare eller advarsel angir risiko eller 
farefulle handlinger som kan føre til skader 
på liv eller eiendom hvis det ikke tas hensyn 
til advarselen. 

Risiko for skade på maskin eller anlegg. 

SLUKKEANLEGG

MERK

LIVSFARE

ADVARSEL

Drivgassflasker skal ikke demonteres av 
ukyndig servicepersonell.  
Beholderen er trykksatt til 145 bar, noe som 
kan medføre livsfare ved feilhåndtering. 

∆ LIVSFARE ∆
Gassgeneratoren inneholder en liten krutt-
ladning og kan forårsake alvorlig skade. 
Skal ikke håndteres av ukyndig personell. 
Gassgeneratoren må ikke kastes i søppel-
dunken, men deponeres som farlig gods og 
sendes til destruksjon. 

∆ LIVSFARE ∆
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Typegodkjenningsskiltet eller anleggsattesten angir hvilken type anlegg maskinen er 
utstyrt med. 

Slukkeanlegget inneholder en eller flere beholdere med 
slukkemidler som er koplet til hvert sitt rør-/slangesystem 
med munnstykker i de beskyttede rommene. 

Ved aktivering utløses alle beholderne samtidig. 

Slukkeanlegget er som regel kombinert med brannalarm. 
Ved brann påvirkes varmefølsomme detektorer som via et 
sentralapparat aktiverer pulserende lys- og lydalarmer. 

Anleggstypene er: 

MEKANISK SLUKKEANLEGG – M 
Består kun av et slukkesystem. 

Ved brann skal slukkeanlegget aktiveres manuelt via et 
utløserhåndtak på maskinens utside. 

MANUELT SLUKKEANLEGG – EM 
Består av et slukkesystem og en brannalarm. 

Ved brannalarm skal slukkeanlegget aktiveres manuelt fra et 
utløserhåndtak på maskinens utside. 

HALVAUTOMATISK  SLUKKEANLEGG – EAM 
Består av et slukkesystem og en brannalarm. Anlegget 
har kombinert manuell/automatisk aktivering.

Når maskinen er i drift kan anlegget aktiveres manuelt 
enten via trykknappen på sentralapparatet i førerhuset 
eller via det manuelle aktiveringspunktet på maskinens 
utside. Ved brannalarm vil systemet aktiveres automatisk 
ved deteksjon.

Obs! kan programmeres til kun manuell aktivering ved 
drift.

Når maskinen ikke er i drift, aktiveres anlegget automa-
tisk når brannalarmen starter.  

AUTOMATISK SLUKKEANLEGG – EAA 
Består av et slukkesystem og en brannalarm. 

Utløser slukkeanlegget automatisk når brannalarmen 
starter. Stopper samtidig motoren, slår av drivstofftilfør-
selen og kopler fra batteriet/-ene. 

AUTOMATISK SLUKKEANLEGG MED TIDSFOR-
SINKELSE – EAF 
Består av et slukkesystem og en brannalarm. 

Slukkeanlegget utløses automatisk etter en tidsforsinkel-
se på 15 sekunder (CV-01= 7 sekunder) når brannalarmen 
starter. Samtidig stopper motoren, drivstofftilførselen 
slås av og batteriet/-ene koples fra. 

Tidsforsinkelsen er alltid koplet inn, også ved elektrisk 
utløsning via sentralapparatets utløserknapp.
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Sentralapparat – CV-01 

1) Utløsertrykknapp

Skal holdes inne i min. 1 sekund

2)  Pulserende lampe: ..... Brannalarm 
Konstant lys: ............... Anlegget er utløst elektrisk

3) Gul diode tent: ........... Feil i utløserkoplingen 
                Gassgenerator er utløst, 
                kabelbrudd

4) Gul diode tent: ........... Feil i detektorsløyfen 
                Endemotstanden mangler, 
                kabelbrudd

5) Gul diode tent: ........... Manuell stilling 
                Anlegget er blokkert/ 
                halvautomat

6) Grønn diode tent: ....... Anlegget er tilkoplet

Grønn diode slukket: ...... Feil i strømtilførsel batterifeil, 
                kabelbrudd

OBS! Det er kun grønn diode som skal lyse når man 
forlater maskin

7) Knapp for alarmtest og nullstilling

      Skal holdes inne i min. 1 sekund Diodene tennes trinn-
vis og avsluttes med alarmtest av signal samt lampe

Sentralenheten går automatisk tilbake til driftmodus 
etter testsekvens

SENTRALAPPARATER 

Tilkommer for CV/01CK med batteribackup 

Gule dioder blinker/ lav batterispenning 

Korte grønne blink/ enheten drives av batteribackup 
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Ved brann 

1. STOPP MASKINENS MOTOR

2. UTLØS SLUKKEANLEGGET, ENTEN ELEKTRISK FRA 
SENTRALAPPARATET I FØRERHUSET ELLER MEKANISK 
FRA UTSIDEN AV MASKINEN

3. KOPLE FRA HOVEDSTRØMMEN

4. SLÅ AV DRIVSTOFFTILFØRSELEN

5. VÆR KLAR MED HÅNDSLUKKER

6. FOR Å HÅNDTERE EVENTUELL OPPBLUSSING

Etter brann 

Alarmen opphører når brannen er slukket og detektorene 
er avkjølt. Åpne luftelukene slik at røyk og gass luftes ut. 
Ha en håndslukker klar under luftingen. Unngå å puste 
inn branngassene. 

Rengjør maskinen straks etter slukking med høytrykks-
vask eller spyl med vann. Spyl også gjennom rør-/
slangesystemene, og kontroller at det er fri flyt gjennom 
munnstykkene. 

Utskifting av beholder skal kun utføres av personell som 
er fortrolige med slukke-anleggets oppbygning og vedli-
kehold. Bruk helst en autorisert servicebedrift for Dafo 
slukkeanlegg. 

Før utskifting kontroller at detektorene ikke har mekanisk 
skade, og at sentralapparatet ikke viser brudd på detek-
torsløyfen. 

Ikke start maskinen på nytt før brannårsaken er funnet og 
eventuelle feil reparert.

Ved service og vedlikehold: 

Ved lufting av drivstoffsystemet skal tenningsnøkkelen 
være slått på slik at magnetventilen på drivstoffledningen 
står åpen. 

Kontakten på sentralapparatet må koples fra ved følgen-
de arbeider: 

Sentralenhet CV-01 koples fra ved at sikringen fjernes til 
slukkeanlegget. 

• Dampvask. Varmedetektorene utløses ved 180 oC og 
kan aktiveres av dampen.

• Høytrykksvask. Komponenter eller kabler kan skades av 
strålen og utløse anlegget.

• Elektrosveising. Høy jordingsstrøm kan skade 
elektronikken.

• Batterilading og starthjelp. Skadelig strøm kan oppstå.

Når sentralapparatet eller sikringen koples inn igjen, 
kontroller funksjonene i henhold til anvisningene for 
ukekontroll.

BRUK

Dette arbeidet skal kun utføres av kvalifisert 
personell som er fortrolig med slukkeanleg-
gets konstruksjon eller av autorisert service-
bedrift for Dafo slukkesystem. 
Ikke start maskinen på nytt før brann-årsa-
ken er funnet og eventuelle feil reparert. 

∆ ADVARSEL ∆

Sentralapparatet må koples fra ved følgende 
arbeider:  
Se anvisninger angående ulike enheter. 
Elektrosveising, batterilading og starthjelp 
kan skade elektronikken pga. skadelig strøm. 
Dampvask. Varmedetektorene utløses ved 
180 oC og kan aktiveres av dampen.
Høytrykksvask. Komponenter eller kabler 
kan skades av strålen og utløse anlegget. 

MERK!
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Kontroller hver dag: 

Dersom manometer er montert, kontroller at nålen på 
beholdernes trykkmåler står på det grønne feltet.  

At lysdiodene på sentralapparatet fungerer i henhold til 
beskrivelsen på side 5, når testvippebryteren føres til 
midtstilling eller test-/tilbakestillingsknappen trykkes inn, 
samt at anleggets alarm aktiveres når vippebryteren føres 
til øvre stilling. 

GARANTI
1 års garanti gjelder fra bussen leveres eller datoen på 
anleggsattesten. Hvis det i løpet av denne perioden påvi-
ses material- eller fabrikasjonsfeil på komponenter levert 
av Dafo, erstattes anlegget gratis. 

Garantien gjelder kun hvis ev. feil meldes direkte til Dafo, 
til installatøren eller til en av de autoriserte servicebe-
driftene. Feil eller forstyrrelser forårsaket etter utskifting 
av komponenter eller service utført av andre foretak 
erstattes ikke.

Kontroller hvert år: 

Anlegget skal kontrolleres én gang i året av Dafo-autori-
sert servicebedrift. Etter denne kontrollen skrives det en 
rapport som gjelder hos forsikringsselskapet ved brann-
skade. 

Skriv gjerne kontrakt om årskontrollen slik at den blir 
utført regelmessig.

Sekundærskader eller tap forårsaket av feilfunksjon er-
stattes ikke selv om feilfunksjonen kan spores til garanti-
ansvaret. Garantien omfatter ikke transportskader eller 
skader forårsaket via ytre mekanisk påvirkning.

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 
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Notater
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KONTAKT OSS:

Norgem AS
Tlf. +47-400 74 100

E-Post: post@norgem.no
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