
Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning
RULLEPORTE  AR0031- AR0045

DAN-doors a-s
Industrivej 19, Stilling
8660 Skanderborg
Denmark

Tel: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk

Drift og vedligeholdelse:

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

1. Gearet er levetidssmurt med 90 ml Shell Tivela Oil WA (alternativt: BP Energol SG 150, eller
Mobil Glygoyle 22, eller Texaco Synlube SAE 90).

2. Afskærmningen på karmbenene afmonteres med jævne mellemrum, og alle bevægelige dele
gennemgås og justeres, såfremt der skulle være løse dele.

3. Hvis rulleporten er monteret i frostrum, skal afskærmningen på karmbenene afmonteres én
gang månedligt. Eventuel is i bunden af karmbenene fjernes.

Justering af automatik:

Styringen er standardindstillet ved afleveringen. Det er dog muligt at indstille “Drifttidstimeren” og 
“Lukketidstimeren” efter eget ønske.

Drifttidstimer:

1. Drifttidstimeren er indstillet således, at porten under normale omstændigheder kan nå at køre til
fuld åben/lukket position, inden drifttidstimeren træder i funktion.

2. Sker der en ydre påvirkning af porten under åbning eller lukning (således at dugen forhindres
i bevægelse og derfor ikke stopper via endestop, fotocelle eller nødstopliste), vil motoren
afbrydes af drifttidstimeren efter en forudindstillet tid for at undgå overbelastning. Kort tid efter vil
porten selv forsøge at fortsætte åbning eller lukning.
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Lukketidstimer:

1. Den tid porten er i åben position, før den automatisk lukker uden yderligere påvirkning, kan
indstilles på Modul 501.

Styringen leveres med frekvensomformer og kan derfor justeres til at åbne og lukke hurtigere/
langsommere end de indstillede hastigheder.

Standard fra fabrikken:
• Åbne-hastighed  1,6 m pr. sek.
• Lukke-hastighed 0,3 m pr. sek.

Det skal på det kraftigste indskærpes, at lukkehastigheden ikke øges på grund af sikkerheden, hvor der 
er persongennemgang.

Justering:
• Justering kan udføres jævnfør tegning for den enkelte dørtype.

• DAN-doors montage-/serviceafdeling kan kontaktes på tlf. 40909967.

• Der kan laves en service- og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors a-s.

RENGØRING:

Dugen og afskærmningen må afvaskes i vand med sæbeopløsninger.

BEMÆRK: Rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler må ALDRIG anvendes.
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