Drift och underhållsguide
MANUELLA OCH AUTOMATISKA SKJUTPORTAR

MS0501- MS0502
MS1001- MS1002

MS0601- MS0602
MS1501- MS1502

AS0501- AS0502
AS1001- AS1002

AS0601- AS0602
AS1501- AS1502

Drift:
En manuell port öppnas och stängs genom att dra i handtaget på insidan och utsidan.
En automatisk port manövreras genom att trycka på öppna / stopp / stäng knapparna på kontrollpanelen eller
tryckknappspanelen. Alternativt kan utrustas och manövreras med hjälp av:
1.
2.
3.
4.
5.

Dragsnöre med nylon snöre
Fjärrkontroll
Radar
Fotocell system
Induktionsslingor

Underhåll:
Genom materialval har dessa portar utformats så att de kräver ett minimum av underhåll. Dock
behöver man uppmärksamma att vissa beslag kan behöva underhåll. Till exempel:
1.

Styrskenor ska hållas rena från smuts och orenheter och urtaget bör smörjas lätt regelbundet.

2.

Drivhjulets bultar och muttrar ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov.

3.

Utvändiga och invändiga rostfria handtag bör kontrolleras med jämna mellanrum och torkas av med
tanke på eventuell yttre påverkan. Detta görs genom att använda en syrefri oljeduk. Skruvarna kan
behöva dras åt. Handtaget kräver normalt ingen smörjning mellan det rostfria stålet och plast
handtagshållarna.

4.

Packningarna ska kontrolleras med jämna mellanrum och bytas ut om dom är skadade så att porten
förblir tät.
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1.

Värmekablar i frysporten ska kontrolleras regelbundet för eventuellt värmeutsläpp så att
packningarna förblir isfria.

2.

Dra åt alla muttrar och bultar på motviktssystemet inklusive de på den övre tvärstången.

Atomatiska Portar:
1.

Tandremmen ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov (OBS: Tandremmen får
inte smörjas).

2.

Motorfäste med motor , kugghjul och monteringsdelar ska kontrolleras med jämna mellanrum och
dras åt vid behov.

Justeringar:
1. Justeringar kan urföras enligt ritningar för den specifika dörrtypen.
2. DAN-doors Installation/Service avdelning kan kontaktas.
3. Ett service och underhållsavtal kan tecknas med Dan-Doors.

Phone: +45 4090 9967

Rengöring:
Tvättmedels typer som nämns nedan ska uppfylla kraven som utarbetats av Danska tekniska institutet
(Teknologisk Institut).
Inom livsmedelsindustrin kan det finnas krav om att de använda tvättmedel ska ha godkänts av Danska
veterinär och livsmedelsverket.
Ett sådant godkännande ska framgå på etiketten med hänvisning till ett journalnummer.
Bruksanvisning och datablad ska alltid läsas innan man utför detta arbete.
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Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier. Har en lämplig yta och är
därmed lätt att hålla ren.
Rengöring med universal eller rengöringsmedel. Kalkavskärningar kan tas bort
med kalkborttagare. Tvätta noggrant med vatten.
Starka syror och lösningsmedel.

Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier. Har en lämplig yta och är
därmed lätt att hålla ren.
Rengöring med universal eller rengöringsmedel. Kalkavskärningar kan tas bort
med kalkborttagare. Gnids in med vit / blå nylonduk. Tvätta noggrant med
vatten.
Långvarig påverkan av saltlösning, klorväte, klorider, svavelsyra eller saltsyra.
Se även moståndstabellen för stålkvalitet AISI 304
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