Logboek/Inspectierapport
Overheaddeuren

Technische gegevens:
Motor:
Motortype:
Bedieningssysteem
Afstandsbediening
Montage/installatie datum
Naam monteur
Overige:

…………./……………./20..

Overige

Aantal controles per jaar

1 – 40 openingen per dag
1 x per jaar inspectie

Normaal gebruik

41 – 100 openingen per dag
2 x per jaar inspectie

Plak
SERVICE 24/7
hier0527-630988
de
informatie
sticker
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Paraaf na controle door monteur Damm Deuren B.V.
Iedere 12 maanden
(of na iedere 7500 cycli):

…./….
20….

1.

De verenpakket controleren

2.
3.

De balans van de deur nakijken en indien nodig
bijstellen

4.

De kabels controleren op schade of slijtage

5.
6.
7.

De kabelbevestigingspunten aan trommels en
bodembeugels nakijken
De loopwielen controleren.

8.

De scharnieren controleren op breuk of slijtage

9.

De panelen nakijken op schade, slijtage of roest

10.

De veerbreukbeveiliging nakijken

11.

De trommels nakijken op slijtage

12.

De tussenrubbers van de panelen nakijken

13.
14.

Het functioneren van de kabelbreukbeveiliging
nakijken

15.

De zijafdichting nakijken op schade of slijtage

16.

De onderrubber nakijken op schade of slijtage

17.

De bovenrubber nakijken op schade of slijtage

18.

De veren invetten

19.

De lagers van de wielen invetten

20.

De lagers van de as invetten

21.
22.

De ophanging van de deur aan de latei en het
plafond nakijken

1

.…/….
20..

2

…./….
20….

3

…/…
20..

4

…./….
20….

5

Opmerkingen
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…./….20….

.…/….20..

…./….20….

…/…20..

…./….20….

Paraaf voor
akkoord en
stempel

Paraaf voor
akkoord en
stempel

Paraaf voor
akkoord en
stempel

Paraaf voor
akkoord en
stempel

Paraaf voor
akkoord en
stempel
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Inspectie & onderhoud.
De betrouwbaarheid en levensduur van overheaddeuren wordt mede beïnvloed door het onderhoud.
Een goede onderhoudstaat van de overheaddeuren is onontbeerlijk om ze probleemloos telaten
functioneren.
In de praktijk blijkt vaak dat overheaddeuren pas worden onderhouden nadat er al schade, problemen
of storingen of zelfs persoonlijke ongelukken zijn ontstaan.
Het is niet voor niets dat de arbeidsinspectie hamert op het feit dat overheaddeuren minimaal één keer
per jaar onderhouden moeten worden of zoveel vaker als de gebruiksomstandigheden dat noodzakelijk
maken.

Veiligheidsmaatregelen
 Houdt de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:
 Het is verboden om afschermingen, beveiligingen, pictogrammen en merktekens te
verwijderen of de constructie aan te passen.
 Reparaties en onderhoud mogen alleen door technisch vakbekwame personen worden
uitgevoerd, doordat het balanssysteem met het verenpakket onderhevig is aan grote krachten.
 De eigenaar van de deur blijft verantwoordelijk voor het gebruik, ook indien de deur door een
derde partij wordt gebruikt, tenzij anders is overeengekomen.
 De deur dient buiten werking te worden gesteld indien eventuele schade en/of mankementen
zich voordoen. De deur mag pas weer in werking worden gesteld wanneer de schade en/of
mankementen verholpen zijn.
 De deur mag uitsluitend bediend worden door bevoegde personen.
 Torsieveren, beugels en andere onderdelen die zijn bevestigd aan veren en kabels staan onder
extreme spanning. Indien niet correct gehandeld wordt kan verwonding en schade optreden!
 Vervanging van kapotte of versleten onderdelen dient altijd te worden uitgevoerd door
gekwalificeerde monteurs van overheaddeuren.
 Schakel altijd de elektrische hoofdvoeding uit tijdens het nakijken van de deur. Zorg ervoor
dat de elektrische voeding niet opnieuw ingeschakeld kan worden zonder dat je het weet.
Een overheaddeur dient regelmatig onderhouden en nagekeken te worden om veilige bediening en
gebruik te garanderen. Dit is beschreven in de EN normen.
Daarom mag werk aan deze onderdelen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs
van overheaddeuren!
Levensduur en storingen
De onderdelen van de overheaddeur zijn berekend op 30.000 openingen.
De levensduur is dan bij normaal gebruik + 10 jaar.
NB!
Raak geen verbindingen of andere delen van de deur aan na een veerbreuk. Wacht tot
gekwalificeerde monteurs ter plaatse zijn!
Gebruik voor schoonmaken : Groene zeep met water. Gebruik geen agressieve zeep of doek.
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Reserve onderdelen
Men kan onderdelen bestellen bij Damm Deuren b.v. te Emmeloord. Het is van groot belang dat
alleen originele vervangingsdelen gebruikt worden en dat deze gemonteerd worden door technisch
vakbekwame personen.

Recycling
Wanneer de deur aan het einde van zijn levensduur is en men besluit de deur te vervangen dan wel
te demonteren dient dit te gebeuren door een technisch vakbekwaam persoon.
Metalen en kunststoffen dienen apart te worden aangeboden aan een afvalverwerkingsbedrijf.
De motor kan olie bevatten. Dit valt onder Klein Chemisch Afval.
Let op: Raadpleeg in alle gevallen de leverancier

Storingen oplossen:
Storing
De deur zakt of stijgt iets, na
stopzetten van de deur.
De deur maakt veel geluid bij
op-en-neergaande bewegingen.
De deur reageert niet op de
bediening van de knoppen.
De deur stopt direct
weer nadat de deur
in beweging is gezet

De deur hangt scheef

Mogelijke oorzaak
Veerspanning is niet juist

Maatregel
Raadpleeg de leverancier

Drooglopen van
geleidingsrollen
Storing in de
stroomvoorziening
Storing in de
onderloopbeveiliging of
de slappe
kabelbeveiliging
De verstelbare koppeling
of de kabeltrommel is
verdraaid

Geleidingsrollen invetten.

Schakel alle verbruikers uit en
raadpleeg de leverancier
Raadpleeg de
leverancier

Raadpleeg de
leverancier

REGELMATIG ONDERHOUD:

1.

De lagers van de rollers invetten

Paraaf na controle door monteur Damm
Deuren B.V.
Akkoord

2.
3.
4.

De assen van de rollers invetten
De lagers van de as invetten
De scharnieren invetten

Akkoord
Akkoord
Akkoord

5.

Het slot invetten

Akkoord

Tijdens installatie:

Iedere 6 maanden:
(Onderstaande dient door de gebruiker te worden uitgevoerd ).

1.
2.
3.

De zijafdichting nakijken op schade of slijtage
De bovenafdichting nakijken op schade of slijtage
De onderafdichting nakijken op schade of slijtage

4.
5.
6.

Alle bovengenoemde punten invetten
De panelen schoonmaken ter voorkoming van vuilophoping
De ramen wassen (alleen met water, geen doek gebruiken)

7.

Vuil en afval van de deur en de omgeving verwijderen
Damm Deuren

