INGV. MICHELSEN a/s
Søren Nymarks Vej 21A - 8270 Højbjerg
Tlf. 86 29 99 00 - Fax 86 29 99 19

im@im-door.dk – www.im-door.dk

Bruger- og vedligeholdelsesvejledning for F30 – F60 –
BS60 Rammepartier
Tak fordi de valgte INGV. MICHELSEN a/s som deres leverandør.
For at en sidehængslet ramme dør i fremtiden kan være funktionsdygtig er det vigtigt at denne
drift og vedligeholdelsesvejledning følges.
I en enkeltfløjet F30/F60/BS60 dør, skal døren i lukket stilling mindst være fastholdt med fallelås
eller tilsvarende beslag med tilsvarende egenskaber.
I en dobbeltfløjet F30/F60/BS60 dør, skal den ene dør i lukket stilling mindst være fastholdt med
selvlukkende paskvil eller tilsvarende beslag som for enkeltfløjet dør.
En dobbeltfløjet F30/F60/BS60 dør skal udstyres med synkroniseringsbeslag der sikrer at dørene
lukkes i den rigtige række følge.

FORMÅL
Vejledningens formål er at sikre dørens funktionsduelighed og længste holdbarhed.

VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler min. et årligt eftersyn af sidehængslede ramme døre udført af kvalificeret service
firma omfattende:
•
•
•
•

•
•
•

smøring af alle bevægelige dele, så som hængsler, låse, smækpaskvil og
synkroniseringsbeslag.
efterspænding af beslagskruer.
evt. efterspænding af karmskruer - sidder under plast propperne i karmsiderne
kontrol af dørlukkerfunktionen ved at afprøve, om dørene lukker helt i og fallerne går i
indgreb fra en åbning større end eller lig med 300 mm. Dørlukkerne justeres med
skruerne på dørlukker huset - se i øvrigt den vejledning, der følger med den enkelte
dørlukker.
kontrol af overfladebehandling - ved udvendige døre og døre udsat for fugt, bør selv små
beskadigelser i overfladebehandlingen omgående repareres.
kontrol af gummianslagslister - renses og smøres med silikone.
evt. kontrol af lås med nøgle.

Ønskes serviceeftersyn udført af Ingv. Michelsen A/S, kontakt os da venligst på 86 29 99 00
Garanti: for at døre er dækket af garanti skal døren være serviceret af INGV. MICHELSEN a/s
eller andet kvalificeret service firma i henhold til service og vedligeholdsaftale.

Reference til myndighedskrav
Brandteknisk vejledning nr. 26, Branddøre og brandporte, afsnit 6
DBI-forskrift 231, Automatisk branddørlukningsanlæg, afsnit 52

