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Rapport OVK Campus by 19 I  

Enligt överenskommelse har inte brandfunktioner kontrollerats (sköts via egenkontroll). 
 
Sommarnattkyla är ej kontrollerad (på grund av rådande utetemperatur). 
Rotationsvakt ej provad (inget värmebehov vid besiktningstillfället). Värmeväxlaren fungerar. 
 

Generella kommentarer styr 
För att kunna återställa larm för utlöst rotationsvakt måste man göra EMS-styrningen 
strömlös, innan larmet kan återställas (ej provat 2018). 
 
Aktuell temperaturverkningsgrad redovisas ej i driftsbilder. 
 
Rumsgivare är märkt TA1/TA2-GT40. Timertryckknapp TK11 är märkt TA1/TA2-TK11. 
TA2 finns ej 

 
 
 

Byggnad 19 I 
 
TA1/FA1, FF1 
 
OVK Godkänd. 
 
 
  
Energisparförslag 
 
Installera utrustning för tryckstyrning av aggregatet (tryckgivare), frekvensomformare finns. 
Installera motorspjäll för att sektionera bort de delar som ej nyttjas dagtid (restaurang, kök 
mm).  
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Brist 2014, ej testad 2018 som då bedömdes med 1:a (bör åtgärdas) 
 
Vid test av rotationsvakt stoppar aggregatet. För att återställa måste strömmen brytas (via 
arbetsbrytare) till EMS-styrningen. Då  arbetsbrytaren slås till startar aggregatet direkt, trots 
att inte larm kvitterats/återställts på Duc. Detta kan leda till personskador.  
Detta är en brist sedan 2014, ej testad 2018 då det var 20°C ute, inget värmebehov. 
Ny Duc har installerats efter detta. 
 
 
Brister som bedöms med 0, åtgärdas ej 
 
Relationsritningar saknas. Pausrum 134 har ersatts med en trappa till plan 2. 
Väggar är borttagna och donplacering ändrad i plan 2 (rum 202-203). 
Don och kanalisation har ändrats. 
 
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
 
I samband med fasadarbeten har damm sugits in i aggregatet, fastnat i uteluftsfiltret men 
även ”smitit” förbi filtren. Det ligger en dammbeläggning i hela utelufts/tilluftsdelen. 
Aggregatet bör dammsugas och torkas ur, uteluftfiltret bytas. Dammsug och torka även ur 
kanalsystem i fläktrum via rensluckor. 
 
Lågt luftflöde i WC112. Donet öppnades maximalt vid besiktningstillfället.  
Uppmätt 12 l/s, projekterat 20 l/s, (uppmätt ca 20 l/s utan don).  
Det är viss försmutsning i kanalsystemet, detta bedöms EJ påverka flödet.  
Det krävs förmodligen injustering för att åtgärda bristen (förhoppningsvis endast grenkanal). 
 
Timertryckknapp märkt ”Forcerad ventilation” istället för ”Start ventilation”. 
Den startar ventilationen utom ordinarie arbetstid. 
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