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Dokumentoitu henkilökohtainen tarkistus sekä kunnossapitotyö käsittää tarkistuksen ja 
säädön seuraavasti. Tämä on yleiskuvaus joka ei ole kohdistettu määrättyyn kohteeseen. 
Paikalliset vaatimukset voivat siksi edellyttää huolto ja kunnossapitotyötä useammin. Annetut 
aikavälit ovat siksi minimitasolla. Kirjatut momentit suoritetaan tarpeen tullen ja selvitetään 
erikseen kirjallisessa raportissa per yksikkö (ovi, huone, seinä, tai vastaava) 
HUOMIO! Viat jotka vaativat muita toimenpiteitä kuin säätöä, ilmoitetaan raportissa ja 
ryhdytään tarvittaviin toimiin tilaajan päätöksellä.  
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1. Ovensuljin  
 Varusteet ja Asennus Huoltoväli
1.1. Tarkista että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti, kiinnitysruuvit ovat 

kiinni, ettei se ole vioittunut tai ei vuoda öljyä ja ettei ulkoinen ympäristö häiritse 
toimintoa 

 - Kiristä löysällä olevat ruuvit 
 - Voitele liukupinnat 
 - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin 
 - Merkitse muistiin jos jotkut ruuvit ovat vioittuneet tai puuttuvat 
 - Merkitse muistiin jos kiinnitykset ovat viallisia   
 - Merkitse muistiin mahdolliset viat laitteistossa 

1-2 kert/v 

1.2. Tarkista että mahdolliset kaapelit, siihen liittyvät kytkinrasiat ja kytkennät on tehty 
asennusohjeiden mukaan  

 - Kiristä mahdollisesti löysällä olevat ruuvit 
 - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin 
 - Merkitse muistiin mahdolliset viat kaapeleissa ja kytkinrasioissa  

1-2 kert/v 

 Sulkemistoiminto Huoltoväli
1.3. Tarkista sulkeutumisnopeus ja loppunykäys   
 - Säädä jos on tarvetta 
 - Merkitse muistiin mahdollinen yli- tai alipaine tilassa 

1-2 kert/v 

1.4. Tarkista että mahdollinen sulkeutumisliikkeen hidastus toimii ja on oikein 
säädetty  

 - Säädä jos on tarvetta  
 - Merkitse muistiin kuinka pitkä sulkeutumisliikkeen hidastus on sekunneissa  

1-2 kert/v 

1.5. Tarkista että mahdollinen parioventahdistin, ja mahdolliset lisätarvikkeet 
varmistavat että ovilehdet sulkeutuvat oikeassa järjestyksessä  

 - Säädä tarvittaessa 

1-2 kert/v 

 Aukipito Huoltoväli
1.6. Tarkista että mahdollinen mekaaninen aukipito toimii ja voidaan kumota 

manuaalisesti 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 

1.7. Tarkista että mahdollinen sähköinen aukipito toimii ja sähkökatkoksessa ovi 
sulkeutuu 

 - Säädä jos on tarvetta  
 - Testaa integroitu  savunilmaisin testinapilla tai savulla  
 - Jos ongelmia, tarkista että käytetään oikeata käyttöjännitettä että mahdollinen 

ulkoinen ohjaus antaa oikeita signaaleja/impulsseja 

1-2 kert/v 

 Muut toiminnot Huoltoväli
1.8. Tarkista että mahdollinen avautumisjarru on oikein säädetty ja ovi ei paiskaudu 

takana olevaan seinään. 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 
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2. Lukot  
 Varusteet ja Asennus Huoltoväli
2.1. Tarkista että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti, kiinnitysruuvit ovat 

kiinni, ettei se ole vioittunut ja ettei mikään ulkoinen seikka häiritse toimintoa 
 - Kiristä löysällä olevat ruuvit  
 - Voitele liukupinnat DORMA voiteluaineella  
 - Voitele avainpesät/riippulukot DORMA Lukkosprayllä  
 - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin 
 - Merkitse muistiin jos jotkut ruuvit ovat vioittuneet tai puuttuvat 
 - Merkitse muistiin jos kiinnitykset ovat viallisia   
 - Merkitse muistiin mahdolliset viat laitteistossa 

1-2 kert/v 

2.2. Tarkista että kaapelit, siihen liittyvät kytkinrasiat ja kytkennät on oikein tehty  ja  
virransyöttö on moitteetonta  

 - Kiristä löysällä olevat ruuvit 
 - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin 
 - Merkitse muistiin mahdolliset viat kaapeleissa ja kytkinrasioissa 

1-2 kert/v 

 Lukkiutuminen ja avaaminen Huoltoväli
2.3. Tarkista että lukkiutuminen ja avaaminen on moitteetonta 
 - Avaimella ja/tai vääntönupilla 
 - Itse lukkiutuva mekaaninen, vinotelkilukko (lukkiutuminen) 
 - Elektromekaaninen lukko, & Moottorilukko 
 - Tarkista että mahdollinen. ulkoinen ohjauskeskus syöttää oikeanlaista signaalia 
 - Tarkista avaintoiminto 
 - Säädä jos on tarvetta  

1-2 kert/v 

 Painiketoiminto /Oven kiinnipitotoiminto Huoltoväli
2.4. Tarkista että ovi sulkeutuu esteettä ja ovi pysyy kiinni 
 - Tarkista että painike vetää mukanaan painiketeljen ja jousi palauttaa painikkeen 

vaakasuoraan 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 

 Vastarauta Huoltoväli
2.5. Tarkista että mekaaninen vastarauta on oikein säädetty 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 

2.6. Tarkista että sähkövastarauta on oikein säädetty avaa ja sulkee lukon 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 
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3. Hätä- ja Paniikkipoistuminen  
 Varusteet ja Asennus Huoltoväli
3.1   Tarkista että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti, , kiinnitysruuvit ovat 

kiinni, ettei se ole vioittunut ja ettei mikään ulkoinen seikka häiritse toimintoa 
 - Kiristä löysällä olevat ruuvit 
 - Voitele liukupinnat DORMA voiteluaineella  
 - Voitele avainpesät/riippulukot DORMA Lukkosprayllä 
 - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin 
 - Merkitse muistiin jos jotkut ruuvit ovat vioittuneet tai puuttuvat 
 - Merkitse muistiin jos kiinnitykset ovat viallisia   
 - Merkitse muistiin mahdolliset viat laitteistossa  

2-4 kert/v 

3.2   Tarkista että kaapelit, siihen liittyvät kytkinrasiat ja kytkennät on oikein tehty  ja        
virransyöttö on moitteetonta  

 - Kiristä löysällä olevat ruuvit 
 - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin 
 - Merkitse muistiin mahdolliset viat kaapeleissa ja kytkinrasioissa 

2-4 kert/v 

 Hätä-/Paniikkiavautuminen Huoltoväli
3.3   Tarkista että hätä- tai paniikkiavautumistoiminto toimii 
 - Poistumistien painikkeella tai avauspuomilla paniikkipuomilla 
 - Ettei mad. sinetti häiritse avaustoimintoa 
 - Että voidaan palata samaa reittiä 
 - Mahd. mikrokytkin toimii ja antaa oikean signaalin 
 - Tarkista mahd. avaintoiminto. (lukinta/avaus) 
 - Varusteet muovikupu/sinetti uusitaan testin jälkeen 
 - Säädä jos on tarvetta 

2-4 kert/v 

 Oven kiinnipitotoiminto Huoltoväli
3.4    Tarkista että ovi sulkeutuu esteettä ja ovi pysyy kiinni 
 - Säädä jos on tarvetta 

2-4 kert/v 
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4. Saranat, Reunasalvat ja Murtosuojat  
 Varusteet ja Asennus Huoltoväli
4.1     Tarkista että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti, kiinnitysruuvit ovat     

kiinni, ettei se ole vioittunut ja ettei mikään ulkoinen seikka häiritse toimintoa 
 - Kiristä löysällä olevat ruuvit  
 - Voitele liukupinnat DORMA voiteluaineella  
 - Voitele avainpesät/riippulukot DORMA Lukkosprayllä  
 - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin 
 - Merkitse muistiin jos jotkut ruuvit ovat vioittuneet tai puuttuvat 
 - Merkitse muistiin jos kiinnitykset ovat viallisia   
 - Merkitse muistiin mahdolliset viat laitteistossa 

1-2 kert/v 

 Saranat Huoltoväli
4.1. Tarkista jos tarvitaan korkeus- tai sivuttaissäätöä ja että liukupinnat on voidellut 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 

 Reunasalvat, manaaliset Huoltoväli
4.2. Tarkista jos tarvitaan korkeus- tai sivuttaissäätöä että laitteisto toimii moitteetta ja 

liukupinnat on voideltu 
Tarkista että telki toimii moitteetta 

 Tarkista mahdollinen vastarauta 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 

 Reunasalvat, automaattiset Huoltoväli
4.3. Tarkista jos tarvitaan korkeus- tai sivuttaissäätöä että laitteisto toimii moitteetta ja 

liukupinnat on voideltu 
Tarkista että telki avautuu automaattisesti kun käyntiovi avataan ja telkeytyy  
automaattisesti kun käyntiovi sulkeutuu 

 Tarkista mahdollinen liukupala ja / tai vastarauta 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 

 Murtosuojat Huoltoväli
4.4. Tarkista jos tarvitaan korkeus- tai sivuttaissäätöä  ja että laitteisto ei kiristä 

suljettaessa 
 - Säädä jos on tarvetta 

1-2 kert/v 

 


