Anbefalinger
for egenkontroll og
vedlikeholdsservice
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Dokumentert egenkontroll og vedlike
holdsarbeid omfatter kontroll og
justering i henhold til anvisningene
i denne brosjyren. Beskrivelsen er en
generell veiledning og er ikke produkt
tilpasset. Lokale forutsetninger kan
derfor k
 reve at service og vedlikeholds
arbeid utføres oftere.
De angitte intervallene skal anses som
minstenivået. Beskrevne trinn utføres
ved behov og angis separat i en skriftlig
rapport per enhet (dør, rom, vegg osv.).

Innhold
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Dørlukker
Lås
Nød-/panikkutgang
Hengsler og bakkantsikring
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Dørlukker
Utrustning og montering

Intervall

Kontroller at installasjon av ev. kabler, tilhørende
koblingsbokser og tilkoblinger utføres i henhold til
monteringsanvisningen.
• Stram til ev. løse tilkoblinger
• Merk ev. avvik fra monteringsanvisningen
• Merk ev. skader på kabler eller koblingsbokser

1–2 ganger/år

Kontroller at installasjonen av utstyret utføres i henhold
til monteringsanvisningen, at det sitter fast, ikke har
skader eller lekker olje og at ingen ytre forhold kan for
styrre funksjonen.
• Stram til ev. løse skruer
• Merk ev. avvik fra monteringsanvisningen
• Merk om det finnes skruer som er defekte
eller mangler
• Merk om ev. innfesting er defekt
• Merk ev. skader på utstyret

Lukkefunksjon
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1–2 ganger/år

Kontroller lukkehastighet og endeslag.
• Utbedre ev. avvik
• Merk ev. over- eller undertrykk i rommet

1–2 ganger/år

Kontroller at ev. tidsforsinket lukking fungerer og er
riktig innstilt.
• Utbedre ev. avvik
• Merk hvor lang tidsforsinkelsen er i sekunder

1–2 ganger/år

Kontroller at ev. dørkoordinator og ev. tilhørende med
bringer sikrer at dørbladene lukkes i riktig rekkefølge.
• Utbedre ev. avvik

1–2 ganger/år

Oppstilling

Intervall

Kontroller at ev. elektrisk oppstilling fungerer og at lukking
utføres ved bortfall av strøm.
• Utbedre ev. avvik
• Test ev. intern røykdetektor med testknappen
		 eller detektering av røyk
• Ved problemer, kontroller at det tilføres riktig mate
spenning og at ev. ekstern styreenhet leverer riktige
		signaler/impulser

1–2 ganger/år

Kontroller at eventuell mekanisk oppstilling fungerer og
kan løftes manuelt.
• Utbedre ev. avvik

Andre funksjoner

Kontroller at eventuell åpningsbrems er riktig innstilt og
at døren ikke slår inn i veggen bak eller lignende.
• Juster ev. avvik

1–2 ganger/år

1–2 ganger/år
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Slagretning betegnes L og R (sett fra
hengselside). Avlåst side betegnes X eller O.

Dekkappe

Dørlukkerhus
Arm

Glideskinne

Lukkehastighet
Endeslag

Åpningsbrems

Lukkeforsinkelse

70 - 0˚

180˚

120˚

7 - 0˚
70˚
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70˚

Slagretning betegnes L og R (sett fra
hengselside). Avlåst side betegnes X eller O.

2

2

Innstilling av endeslag via armstilling
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Dekkplate

Dørlukkerhus
Arm

Lukkehastighet
Lukkehastighet

180 - 15˚

Åpningsbrems

Lukkeforsinkelse

15 - 0˚

70˚
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Lås
Intervall

Utstyr og montering

1–2 ganger/år

Kontroller at utstyret monteres i henhold til monterings
anvisningen, at det sitter fast, ikke har skader og at ingen
ytre forhold kan forstyrre funksjonen.
• Stram til ev. løse skruer
• Smør glideflatene med låsfett
• Merk ev. avvik fra monteringsanvisningen
• Merk om det finnes skruer som er defekte eller
mangler
• Merk om ev. innfesting er defekt
• Merk ev. skader på utstyret

Hengelås og sylindre

1–2 ganger/år

• Smør låssylinderen/hengelåsen med Kaba Cleaner
iht. anvisningene på forpakningen.

		
OBS! Se separate vedlikeholds- og serviceanvisninger
		 for mekaniske og mekatroniske Kaba-, Gege-, Alfa		 og dormakaba-sylindre!
1–2 ganger/år

Kontroller at installasjon av ev. kabler, tilhørende koblings
bokser og tilkobling utføres i henhold til monteringsanvis
ningen, og at utstyret har påkrevd strømtilførsel.
• Stram til ev. løse tilkoblinger
• Merk ev. avvik fra monteringsanvisningen
• Merk ev. skader på kabler og koblingsbokser

Låse- og opplåsingsfunksjon

1–2 ganger/år

Kontroller at låsing og opplåsing fungerer uten problemer.
• Med nøkkel og/eller knappvrider
• Selvlåsende mekanisk, smekklås (kun låsing)
• Elektrisk, elektrisk lås og motorlås
• Kontroller at ev. ekstern styreenhet sender riktige signaler
• Kontroller nøkkelfunksjon
• Utbedre ev. avvik

Nøkkel

Utvendig sylinder		

Sylinderforlenger

8

Sylinderring

Innvendig sylinder

Knappsylinder

Sylinderfesteskruer

Intervall

Vriderfunksjon/dørhåndtak

1–2 ganger/år

Kontroller at døren stenges uten hinder og at
dørholderfunksjonen fungerer som den skal.
• Kontroller at vrideren drar inn låsebolten og deretter
går tilbake til horisontal stilling
• Utbedre ev. avvik
• For at vrideren og beslaget skal beholde sin dekora
tive overflatebehandling, anbefaler vi at produktene
tørkes av med en myk, fuktig klut 2 ganger i året. For
vrider og beslag som befinner seg utendørs, anbefa
ler vi at beslagene poleres med lett slipende polerings
middel 2 ganger i året. Rengjør ved kortere intervaller
ved behov.
• Kontroller beslagets innfesting og tilpass skruene
		 ved behov.
• Ved installasjon av dørvrider og beslag på nye tre
dører innendørs bør skruene etterjusteres etter cirka
1 måned, fordi dørens tykkelse ofte endres når fuktig
hetsinnholdet i døren minker.

Sluttstykke

1–2 ganger/år

Kontroller at eventuell mekanisk sluttstykke er riktig
innrettet. Ved behov justeres også låseboltens inngrep i
sluttstykket i forhold til dørens tetningslist.
• Juster eventuelle avvik

1–2 ganger/år

Kontroller at eventuell elektrisk sluttstykke er riktig innret
tet, og at den åpner og låser.
• Utbedre ev. avvik

Dørvrider med rosett

Låskasse
Sylinderfallrør
Vriderfallrør
Hakereile
Rett reile
Vriderfalle
Frontstolpe

Sluttstykke
i karm

Dekkskilt
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Nød-/panikkutgang
Utstyr og montering

Intervall

Kontroller at installasjon av eventuelle kabler, tilhørende
koblingsbokser og tilkobling utføres i henhold til monte
ringsanvisningen, og at utstyret har påkrevd strømtilførsel.
• Stram til ev. løse tilkoblinger
• Merk ev. avvik fra monteringsanvisningen
• Merk ev. skader på kabler eller koblingsbokser

2–4 ganger/år

Kontroller at utstyret monteres i henhold til monterings
anvisningen, at det sitter fast, ikke har skader og at ingen
ytre forhold kan forstyrre funksjonen.
• Stram til ev. løse skruer
• Smør ev. glideflatene med låsfett
• Smør ev. låssylinderen med dormakaba Cleaner
• Merk ev. avvik fra monteringsanvisningen
• Merk om det finnes skruer som er defekte eller
mangler
• Merk om ev. innfesting er defekt
• Merk ev. skader på utstyret

Nød-/panikkfunksjon

Kontroller at nød- eller panikkfunksjonen fungerer som
den skal.
• Med nødhåndtak alternativt med trykkstang på
panikkbeslag
• At ev. plombering ikke setter åpningsfunksjonen i fare
• At ev. gjeninngangsfunksjon fungerer som den skal
• At ev. mikrobryter fungerer og sender riktig signal
• Kontroller ev. nøkkelfunksjon (låsing/opplåsing)
• Utstyr som skal være utrustet med plashus/
plomberingstråd, skal påføres dette etter test
• Utbedre ev. avvik

Dørholderfunksjon

Kontroller at døren stenges uten hinder og at
dørholderfunksjonen fungerer som den skal.
• Utbedre ev. avvik
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2–4 ganger/år

2–4 ganger/år

2–4 ganger/år

Panikkbeslag PHB
3000 med trykkskinne

Panikkbeslag PHA 2000
med trykkstang

Dekkappe- og stangsett

Utvendig
betjening ikke
låsbar

Utvendig betjening
låsbar med DINsylinder
DIN-sylinder for
låsbar utvendig
betjening

ExitPad

Kobling mellom
stang og skåte
Skåtesett i stål
med forreiling vertikal

Nødhåndtak DEA serien

'($1ºGK§QGWDN
EHVODJLQYHQGLJRJ
XWYHQGLJPHGNREOLQJ
'//§VNDVVH
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Hengsel, kantskåte
og bakkantsikring
Utstyr og montering

Kontroller at utstyret monteres i henhold til monterings
anvisningen, at det sitter fast, ikke har skader og at ingen
ytre forhold kan forstyrre funksjonen.
• Stram til ev. løse skruer
• Smør ev. glideflatene med låsfett
• Merk ev. avvik fra monteringsanvisningen
•M
 erk om det finnes skruer som er defekte eller
mangler
• Merk om ev. innfesting er defekt
• Merk ev. skader på utstyret

Hengsler

Kontroller om det trengs høyde- eller sidejustering og at
glideflatene er smurt.
• Utbedre ev. avvik

Kantskåte, manuell

Kontroller om det trengs høyde- eller sidejustering, påse
at utstyret ikke står i spenn og at glideflatene er smurt.
• Kontroller at bevegelse av reilen fungerer feilfritt
• Kontroller ev. sluttstykke
• Utbedre ev. avvik

Kantskåte, automatisk

Kontroller om det trengs høyde- eller sidejustering, påse
at utstyret ikke står i spenn og at glideflatene er smurt.

Intervall

1–2 ganger/år

1–2 ganger/år

1–2 ganger/år

1–2 ganger/år

Kontroller at reilen åpnes automatisk når aktivt dørblad
åpnes og låses automatisk når aktivt dørblad lukkes.
Kontroller ev. glideplate og/eller sluttstykke.
• Utbedre ev. avvik

Bakkantsikring

Kontroller om det trengs høyde- eller sidejustering og påse
at utstyret ikke står i spenn ved lukking.
• Utbedre ev. avvik
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1–2 ganger/år

Hengsel til tunge
inn- og utvendige dører

Dørdel
Karmdel / tappdel
Hengsel med
integrert
bakkantsikring

Hengsel til lette
innvendige dører

Dørdel
Karmdel / tappdel

Justerbar
reile

Automatisk kantskåte
til tredør

Automatisk kantskåte
til tredør

Frontplate
Karmplate
Falle
Sluttstykke
Reile, justerbar

Automatisk kantskåte
til tredør

Automatisk kantskåte
til alu- og ståldør
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Eksempel:

Rapport for egenkontroll
og vedlikeholdsservice
Objektnavn:

Objektnummer:

Adresse:

Enhet (dør):

Utført av firma:

Tekniker:

Egenkontroll
Kode
OK
A 	
U 	

Vedlikeholdsservice

Uten anmerkning
Anmerkning
Bør undersøkes mer grundig

Produktområde

Utført den

Kode

Utført år/dato:

Prioritet
1 	 Må utbedres
2
Bør utbedres
3
Overvåkes

Prioritet

Kommentar

Underskrift
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no Med forbehold for eventuelle feil og /eller endringer
2020.03.27

dormakaba Norge AS

www.dormakaba.com

T: 32 20 23 20
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

