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Drift- og vedligeholdelsesvejledning Pladedøre
Serie 111-112-113
FORMÅL
Vejledningens formål er at sikre dørenes funktionsduelighed og længste holdbarhed.

VEDLIGEHOLDELSE
Halvårligt eftersyn af dørene omfattende:
• smøring af dørenes hængsler og låsefaller
• 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 dørlukkerhuset - se i
Øvrigt den specielle dørlukkervejledning.
• 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.
Nødlukning ved ABDL-anlæg: det kontrolleres, at døren lukker ved brandimpuls ved at afbryde strømmen til
magneten. Dette gøres normalt på prøveknappen på ABDL-centralen. Er magneten ikke i stand til at
fastholde døren/porten i åben stilling, kontroller da følgende:
− Er der maling eller støv på magnet/ankerplade?
− Centrerer magnet og ankerplade præcist over for hinanden?
− Er spændingen til magneten i overensstemmelse med det angivne?
Når er forsynet med ABDL anlæg skal det efterses af kvalificeret installatør mindst 1 gang årligt.
OVERFLADEBEHANDLING
Dørene leveres normalt udført af aluzinkplade. Før efterfølgende overfladebehandling er det
vigtigt, at aluzinkpladerne afvaskes og der anvendes en primer med vedhæftningsevne på
aluzink.
Bemærk, at beslag normalt ikke bør overfladebehandles yderligere - og ved overmaling af
låsefaller og -rigler kan man sætte låsen ud af funktion.
RUSTFRI DØRE
Døre i rustfri stål er særdeles velegnede til brug, hvor der stilles store krav til slidstyrke og høj hygiejne.
Rustfri stål danner en tynd og beskyttende oxidhinde, som giver en tæt og bestandig overflade.
I industriområder med forøget påvirkning af svovl- og nitrogenoxider samt i kystnært miljø med nedslag af
chlorid kan den beskyttende oxidhinde på rustfri stål blive angrebet, således at overfladen anløber og der
eventuelt dannes rødbrune skjolder, der kan minde om rust.
Der er dog kun tale om angreb af overfladisk art og misfarvningerne fjernes let ved renholdelse af
Overfladen med alm. autochampoo, fedt og syrefri olie eller hvid vaselinolie. Gælder også rustfri glasblæst
stål.

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

Note: Denne brugervejledning skal læses i sammenhæng med den til ordren medsendte vejledning for
dørlukkere.

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