Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE SVINGDØRE

MI0401 - MI0402
AI0401 - AI0402

Drift og vedligeholdelse:
Dørene er i princippet vedligeholdelsesfri. Der skal dog gøres opmærksom på, at visse beslåningsdele kan kræve
vedligeholdelse. Her skal nævnes:
1.

Aluminium hængsler bør med jævne intervaller efterses og tørres over af hensyn til ydre påvirkninger.
Dette gøres med en let, våd sæbeklud. Ligeledes bør hængslerne eventuelt efterspændes.
Hængslernes glidebøsning er af non-fric typen og kræver ikke smøring.

2.

Tætningslisterne efterses med jævne intervaller og udskiftes, såfremt de har skader, så døren forsat er
tæt.

Automatiske døre:
1.

Efterse motorkonsol med motor, tandhjul og bespændingsdele med jævne intervaller og stram om
nødvendigt.

2.

Efterse endestop med jævne intervaller for slidtage og udskift om nødvendigt.

Justering:
1. Justering udføres jævnfør tegningerne for den enkelte dørtype.
2. DAN-doors montage-/serviceafdeling kan kontaktes på Tlf. 40909967.
3. Der kan laves en service og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors.
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Rengøring:
De typer rengøringsmidler, der i det følgende henvises til, skal opfylde de krav som Teknologisk Institut har udarbejdet.
Der kan indenfor fødevareindustrien være krav om, at de anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af
veterinærdirektoratet.
Denne godkendelse vil fremgå af etiketten med henvisning til et journal nummer. Datablad/leverandørbrugsanvisning
bør altid læses inden arbejdet påbegyndes.
Plastisolbehandlede døre:
Egenskaber:

Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en jævn overflade og er derfor let at holde
ren.

Rengøringsmetoder:

Afvaskning med universal- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes
med kalkfjerner. Skyl grundigt af med vand.

Tåler ikke:

Stærke syrer og opløsningsmidler.

Rustfri stål døre:
Egenskaber:

Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en glat overflade, og er derfor let at holde ren.

Rengøringsmetoder:

Afvaskning med universal- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes
med kalkfjerner. Indgnides med hvid (blå) håndskurenylon. Skyl grundigt af med vand.

Tåler ikke:

Længere tids påvirkning af saltlage, klorbrinte, klorider, svovlsyre eller saltsyre. Se i øvrigt
i bestandighedstabeller for stålkvalitet AISI 304.
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