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1. Revisionsoversigt 
 

Revision  Dato  Kommentar/Ændring  

1.0 31-05-2021 Dokument oprettet  

   

   

   

 

2. Faremærkning og sikkerhedsskilte 
Der er anvendt følgende advarselsmærkater på udstyret. De er vist herunder og har følgende betydning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare  

Elektrisk strøm 

Opmærksomhed: 

Adgang kun for autoriseret personale 
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3. Information om udstyret 
3.1 Formål med udstyret 
Slusen har til formål at behandle alle overflader. 

 

 

3.2. Funktion af slusen: 
• Slusen styres af tænd/sluk kontakt 
• Forudsætning for start af anlæg er; 

o Hvis dørkontakt leveret: 
 Adgangsdøre er lukkede (dørkontakt er sluttet) 

• Slusen er tændt i den aftalte tid  
• Slusen slukkes: 

o Hvis dørkontakt brydes 
o Der slukkes på tænd/sluk kontakt 

• Genstart  
o Forudsætning for tænd skal være til stede 
o Timer starter forfra 

 

Ved observation af fejl: sluk på hovedkontakt (sluk anlæg) og konsulter servicemanual. 

 

3.4 Om dokumentationen 
Denne mappe er blevet udarbejdet som grundlag for CE-mærkningen og er udarbejdet efter Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006.  

Mappen indeholder vigtig information om maskinen, herunder servicemanual og sikkerhedsanvisninger.  

Det anbefales at opbevare mappen tæt ved, og synlig, ved maskinen samt informere personale omkring 
denne. 
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4. Udstyrsoversigt 
 

UV-udstyret består af: 

Defineret på ordrebekræftelsen. 

 

4.1 Miljø og omgivelser for udstyret  
 
4.1.1 Underlag  
Udstyret skal monteres på et fladt underlag uden hældning og fastgøres efter anvisninger. 
  
4.1.2. Fastgørelse  
Udstyret må kun anvendes steder hvor underlaget er jævnt og det kan fastgøres på forsvarlig vis.  
 
4.1.3 Temperatur og fugtighed 
Udstyret kan bruges i temperaturer mellem 10-40°C og max. 60% luftfugtighed. 
 
4.1.4. Opbevaring og miljø  
Udstyret bør ikke efterlades udendørs.  
Hvis udstyret kommer i kontakt med saltholdig eller syreholdig fugt eller væske bør dette fjernes fra 
anlægget hurtigst muligt for at forhindre korrosion.  
 
4.1.5. Krav før ibrugtagning  
Udstyret skal indgå som komponent hos køber:  
  

• Udstyret må ikke ibrugtages før anlægget er komplet opført og installeret jf. forskrifterne.  
• Udstyret må kun opereres af personale der er forsvarligt instrueret i dennes brug.  
• Reparationer, service og vedligehold må kun udføres at fagkyndige personer med korrekt træning.  
• Laves der konstruktive ændringer på udstyret, bortfalder CE mærkningen.  

 
4.1.6 Bortskaffelse af dele 

Forbrugsdele skal bortskaffes iht til gældende lovgivning. 

 

4.2. Monteringsanvisning 
Montering af anlægget skal ske efter specifikationer eller nærmere aftale.  

 

4.2.1 Tilslutning og brug af enheden (første opstart) 
1. Sørg for, at der er slukket for strømmen når CleanAcces tilsluttes.  

2. Tilslut strømmen i henhold til den elektriske tegning.  

3. Sæt hovedafbryderen i CleanAccess i OFF-position.  

4. Kontroller anlæggets spænding på hovedafbryderen til CleanAccess Air. 

5. Sæt hovedafbryderen på CleanAccess i ON-position. 

6. PLC vil automatisk køre en selvtest når strømmen sluttes til. 

7. Touchskærmen viser status. 

8. Kabinelys lyser under selvtest. 
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9. Dørene vil forblive lukkede efter selvtest. 

10. Kabinelys slukkes. 

11. CleanAccess er nu i Standby og klar til brug. 

 

4.2.2 Drift 
Normal drift (fra A- (beskidt) side til B- (ren) side) 
CleanAcces fungerer automatisk. Den automatiske cyklus begynder, når en person kommer ind i luft slusen. 
Når personen er inde og lukker døren starter de støjsvage blæsere og trækker ”beskidt luft” gennem for-filter 
placeret i bunden af slusen.  
For-filteret fjerne nogle af partiklerne, før luften strømmer videre til der højeffektive filter (HEPA-filter) 
der er placeret bag luftdyserne.  
Når luften er gennem det højeffektive filter (HEPA-filter), betragtes luften som ren og blæser derefter ud 
gennem luftdyserne. Luften cirkulerer på den måde gennem hele cyklussen (brugerdefineret). 
Når cyklussen er afsluttes, stopper de støjsvage blæsere og derefter kan dør B åbnes, så personen kan 
komme ud.  
På dette tidspunkt vender CleanAccess automatisk tilbage til standby, klar til næste cyklus.  
 
Normal drift (fra B- (ren) side til A- (beskidt) side) 
CleanAccess fungerer automatisk. Dyserne blæser ikke når en person bevæger sig i den retning. Personen 
træder ind i slusen fra ”ren” side. Efter en bruger specificeret tidsperiode kan dør A åbnes.  
Når dør A lukkes, vil CleanAccess automatisk vende tilbage til standby, klar til næste cyklus.  
Under normal drift kan dør A og B ikke åbnes på samme tid. 
 
Unormal drift 
Hvis der opstår en nødsituation, kan personen i CleanAccess trykke på den røde nødstop-knap for at åbne 
døren før endt cyklus. Dette får dyserne til at stoppe med at blæse, både dør A og B åbnes, lysene i 
CleanAccess forbliver tændt.  
CleanAccess forbliver i denne tilstand så længe nødstop er udløst.  
Når nødstop ikke længere er udløst vender CleanAccess tilbage til standby, klar til næste cyklus.  
 
 
 

5. Miljø:  
5.4.1 Personale:  
Slusen installeres i professionelt arbejdsmiljø, hvor instruktioner er en del af hverdagen og hvor ikke-
autoriseret personale ikke har adgang til slusen. 

 
5.4.2 Bortskaffelse ved ophør 

• Før demontering af del-maskinen skal der udarbejdes en plan for demonteringen. 
• Planen skal indeholde en risikovurdering for arbejdet samt for bortskaffelse af maskinen 

og maskindele. 
• Plan og risikovurdering skal udarbejdes efter gældende regler på tidspunktet af 

demontering. 
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Skrotning 

• Anlægget afmonteres og sorteres i kategorier, som krævet i gældende miljøkrav. 
• Anlægget er underlagt direktiv Direktiv 2008/98/EF og Direktiv 2002/96/EF om affald. 
• Når anlægget er udtjent, skal alle bestående komponenter sorteres og indleveres på en godkendt 

genbrugsplads, eller hos et godkendt genbrugsfirma.  
• Anlægget må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Benyt de lokale 

indsamlingssteder til bortskaffelse af elektriske og elektroniske komponenter, og sørg for at alle 
relevante bestemmelser overholdes. 

Anlægget består af følgende dele og skal sorteres efter dette: 

- Jern. 
- Aluminium. 
- Plast. (hård og blød) 
- Gummi. 
- Elektriske komponenter. 
- Elektronik 
- Kobber 
- Andre metaller. 

• Hvis dele af anlægget videresælges til andet formål end bortskaffelse, er det ejerens 
ansvar at modtager gøres opmærksom på bortskaffelses regler. 
 

 

6. Service og vedligehold  
Handsker skal opfylde EN388:2019-4121X. 

Al service og vedligehold skal udføres uden fare.  

 

7. Rengøring  
 

7.1 Formål 
 

Systematisk rengøring er en del af vedligeholdelsen af udstyret og er medvirkende til den optimale funktion 
af udstyret. Samtidig vil rengøring sikre løbende inspektion af udstyrets tilstand. 

 

Følgende afsnit indeholder procedurer, der beskriver, hvordan rutinemæssig rengøring udføres for udstyret 
leveret af NATDIS.  

 

mailto:MAIL@NATDIS.DK


 
 
 

NATDIS  I  BRUNBJERG 70  I  6100 HADERSLEV  I  +45 22 680 680  I  MAIL@NATDIS.DK  I  CVR: DK21586544  I  NATDIS.DK 

7.2. Forholdsregler 
  

Udstyr leveret af NATDIS må kun rengøres, når systemet er slukket og i sikret tilstand.  

Handsker påbudt  

 

 

 

 

Opmærksomhed: 

Beskyt hænder mod varme, skarpe kanter og glassplinter med handsker. 

Skal opfylde EN388:2019-4121X 

 

 

Overhold altid de lokale lovmæssige bestemmelser, når der vælges rengøringsmiddel. Følg advarslerne og 
sikkerhedsbeskrivelserne på de enkelte beholdere og sikkerhedsdataarkene. Der må ikke anvendes 
slibende midler. 

 

7.3. Tør rengøring 
Tør rengøring omfatter en grundig støvsugning af komponenterne. Der skal anvendes en støvsuger, der er 
udstyret med et passende filter til produkt- og materialerester.  

Tør aldrig produktstøv af tørt, og brug aldrig komprimeret luft til tør rengøring, eftersom produktstøvet ikke vil 
blive fjernet via disse metoder; derimod vil produktstøvet blot blive fordelt rundt i området. 

 

Rengøringshyppigheden afhænger af produktionsforholdene. Rengøringsintervallerne kan derfor variere fra 
ovenstående.  

Det anbefales endvidere at minimere den generelle støvmængde omkring UVC-anlæg, da dette kan 
resultere i belægning på kvartsglas og herigennem forringe UVC funktion samt forkorte lampernes levetid. 

 

Støvsugning kan suppleres med aftørring med blød klud og rengøringsmiddel. Her skal overholdes de lokale 
lovmæssige bestemmelser på området. 

 

Der må ikke anvendes slibende midler. 
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7.3.1 Rengøringsmidler 
Overhold altid de lovmæssige bestemmelser, når der vælges rengøringsmiddel. Følg advarslerne og 
sikkerhedsbeskrivelserne på de enkelte beholdere og sikkerhedsdataarkene.  

Information om egnede rengøringsmidler findes i følgende tabel: 

 

Materiale Egnet rengøringsmiddel Vigtige instrukser 

Rustfrit stål lsopropanol eller andet ikke-
slibende rens til metal og glas Brug en blød klud 

 

 

7.4. Rengøringsprocedure & inspektion 
Rengøringsinstruktion skal sikre den effektive daglig drift.  

1. Handsker skal anvendes.  
2. Rengøring udføres mindst 1 gang per måned, eller efter vurdering af kunde   

  

 

8. Ansvar og Garanti 
For garantikrav er vi kun ansvarlig under den nationale lov.  

Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende til enhver tid. 

 
Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaget af: 
 - Betjeningsfejl som er forårsaget af at disse retningslinjer ikke er fulgt. 

  
Garanti bortfalder ved:  
- Betjening med reservedele som er uoriginale. 
- Mangelfuld eller fejlagtig montering 
- Indbygning af uegnet tilbehør 
- Fejlbetjening 
- Fjernelse, manipulation og fjernelse af sikkerhedsudstyr 
- U-forskriftsmæssig udførsel af service og vedligehold 
- Slid og manglende vedligehold 
- Påvirkninger af vibrationer fra monteringssted 
- Påvirkninger i miljø eller montage, som vi ikke havde mulighed for at forudse på 

dimensioneringstidspunktet 
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