Handlinger, der skal udføres under det
regelmæssige eftersyn
Sektionsopdelte UniPro-, UniPro NANO80-, UniTherm- og Prime-garageporte med METROmotor
] Identifikation af døren – bekræft dørens type/model, kontrollér serienummeret.
] Bekræft dørens skiltning, advarselsmærkater. Udskift dem, hvis de mangler.
] Bekræft garantiarket – gyldighed, aktuelle angivelser.
] Kontrollér, om døren er monteret korrekt, kontrollér monteringsskruernes tilstand, drevskinnen samt skinnerne og
hængslerne. Kontrollér, om hængslerne er monteret i overensstemmelse med installations- og betjeningsvejledningen,
og om der er den nødvendige frihøjde mellem panelerne, så porten fungerer korrekt.
[ ] Kontrollér, at fjedrene er installeret, deres tilstand og deres spænding, og juster dem, hvis det er nødvendigt.
[ ] Smør fjedrene (et halvfast fedtstof anbefales, f.eks. Würth HSW 100)
[ ] Kontrollér, at sikkerhedsanordningerne er intakte – træf foranstaltninger for at forhindre brud på et kabel eller en
fjeder.
[ ] Visuel inspektion af panelernes tilstand, vær særligt opmærksom på eventuelle skader.
[ ] Kontrollér skinnevalsernes tilstand, og sørg for, at de roterer jævnt under åbning og lukning af porten.
[ ] Visuel inspektion af skinnernes tekniske tilstand.
[ ] Smør hængselleddet og skinnevalserne med et halvfast fedtstof, f.eks. Würth HSW 100.
[ ] Kontrollér, om kablerne er trukket rigtigt, deres spænding og deres tekniske tilstand. Hvis der er synlige skader
(f.eks. bøjede kabler, ødelagte tråde eller korrosion), skal kablerne udskiftes.
[ ] Kontrollér tætningernes tilstand, og udskift dem, hvis der er synlige skader.
[ ] Kontrollér den nederste pakning, og sørg for, at vandet fjernes korrekt.
[ ] Kontrollér, om låsen fungerer korrekt (hvis det er relevant).
[ ] Kontrollér, om den automatiske driftsenhed er monteret korrekt.
[ ] Kontrollér, om den automatiske driftsenhed fungerer korrekt, kontrollér justeringen af grænseafbryderen.
[ ] Kontrollér kædehjulenes/remmens spænding.
[ ] Udfør en test af overbelastningssikkerhedsenheden. Sørg for, at systemet til registrering af forhindringer fungerer i
overensstemmelse med kravene i EN 12453-standarden.
[ ] Kontrollér andre sikkerhedsanordninger – fotoceller, portlågens åbningssensor (hvis det er relevant).
[ ] Kontrollér den automatiske driftsenheds frakoblingssystem.
[ ] Kontrollér, at fjernbetjeningen fungerer, og udskift batterierne, hvis det er nødvendigt.
[ ] Aflæs antallet af cyklusser, og skriv det ned i garantiskemaet. Hvis døren overstiger 20.000 cyklusser, skal du
bestille udskiftning af fjedre og kabler (antallet af cyklusser opgøres fra datoen for det forrige forår og udskiftning af
kabel).
[ ] Fjern eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med betjeningen af porten, der konstateres under inspektionen,
eventuelle skader på komponenter, der kan påvirke sikkerheden ved brug, skal udbedres.
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Dette dokument overholder kravene i de gældende
standarder og anbefales af designafdelingen hos
WIŚNIOWSKI.

