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Produktbeskrivelse
Møre Trafo AS produserer traforomsdører og -ventiler i eloksert, saltvannsbestandig aluminium. Standardfarger er natureloksert (alu-grå), men kan lakkeres i alle RAL- eller NCS-farger etter kundens ønsker.
Produktene produseres etter mål fra kunde, og utførelsen er etter kundens ønsker og behov.
Låskassen er av typen Dorma DL8030-25/35 og sluttstykke DS 902 er FG-godkjent. Låsekasse 8561 fra
Trioving blir brukt på dører med panikkbeslag. Dørene leveres uten låssylinder. Hengslene er av typen
Hahn, og leveres av Trioving.

Buksområde
Bruksområder er hovedsaklig tekniske rom i bygg, som traforom, ventilasjonsrom o.l. Dørene og ventilene
har ingen brannklassiﬁsering.

Anvisninger for Drift, Vedlikehold Og Rengjøring
Produktene monteres ihht. monteringsanvisning som er vedlagt ved levering. Døren er bygget for å tåle
normal bruk, og må ikke forsøkes åpnes ved å sparke, skubbe eller bryte den opp. Det må ikke benyttes
kile e.l. mellom dørkarm og dørblad for å holde døren i åpen stilling, da dette kan skade hengslene eller
døren.
Rutinemessig kontroll bør utføres for å avdekke behov for vedlikehold, og bør innbefatte en funksjonskontroll
for å sjekke at alt fungerer etter hensikten. Sjekkpunkter kan være: hengsler, karm, dørblad, ventilproﬁler,
ﬁlter, låskasse, sluttstykke, tettelister, innfesting, fuging, beslag, og eventuelt ekstrautstyr. En må også
påse at dør og eventuelt sidefelt lukker riktig, og at låsereilen, samt låsing av eventuelt sidefelt, går korrekt
i inngrep.
Innfesting

Dersom feste for dørkarm har løsnet, må innfesting strammes til.

Låskasse

Låskassens falle og reile smøres årlig, eller etter behov.
Sjekk også at monteringsskruene er forsvarlig festet.

Sluttstykke

Kontroller at monteringsskruene er forsvarlig festet, og at sluttstykket er justert rett i forhold
til låskasse.

M E R

A V

D E T

S O M

T E L L E R

MØRE TRAFO AS, NAUSTVEGEN 10, N-6230 SYKKYLVEN, NORWAY - TEL :+47 70 24 61 00
SWIFT: NDEANOKK - BANK: 6559.05.10038 - IBAN: N050 6559 0510 038 - ORG.NR: NO 951 118 141 MVA
E-post: moretrafo@moretrafo.no - http://www.moretrafo.no

Produktdatablad/FDV-dokumentasjon for traforomsdører og -ventiler
Side 3 av 3

Hengsler

Hengslene er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, men kan smøres ved behov. Hengslene
kan justeres ved å vri på skru på toppen av hengslene.

Tettelister

Ødelagte pakninger bør skiftes ut med nye, kontakt produsent for å få tilsendt ny pakning.

Filter

Dersom det er ﬁlter i ventiler må disse rengjøres ved behov, eventuelt skiftes ut. Intervallene
på dette varierer etter vurdering av lokale, forhold mht. støv og andre faktorer som tetter
ﬁlteret. Det benyttes ﬁlt av typen Viledon PSB/290S, fra Interﬁl AS.

Isolasjon

Ved eventuell isolering av dør benyttes 30 mm isolasjonsplater fra Porolon AS.
På innsiden av døren blir det også montert plater av saltvannsbestandig aluminium.

Ekstrautstyr

Dersom det er montert dørlukker, dørpumpe eller panikkbeslag bør det foretas en funksjonskontroll for å sjekke at utstyret fungerer etter hensikten.
Ved funksjonsfeil bør enheten skiftes ut.

Rengjøring

Overﬂaten kan rengjøres med såpe og vann, eller ved bruk av rødsprit ved mer hårdnakket
smuss. Det bør ikke brukes rengjøringsmiddel med slipemidler.

Skader

Mindre skader i overﬂaten kan utbedres ved å forsiktig slipe og rengjøre det skadede området, for deretter å påføre tilsvarende farge. Ved større skader, hærverk eller lignende, bør
produsent kontaktes for utredning.

Behandlingsmåte For Avfall
Deponeres for resirkulering til godkjent avfallshåndteringsﬁrma. Type emballasje: Papp og kartong.

Ansvarlig ﬁrma
Produsent

Møre Trafo AS

Org.nr.

NO 951118141 MVA

Postadresse Naustvegen 10

Postnr - sted 6230 Sykkylven

Telefon

70 24 61 00

E-post

more.trafo@moretrafo.no

Internett

www.moretrafo.no
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