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Mit kell tenni, ha...

H I BA ELH Á R Í TÁSI ÚTMUTATÓ A G EZE AJTÓ CSUKÓ KHOZ
Nagyon köszönjük, hogy a GEZE által gyártott ajtócsukó megvásárlása mellett döntött. Ez a dokumentum áttekintést nyújt
a rendszeren előforduló esetleges hibákról és azok elhárításáról.
S Z ERKEZ ET I VÁZLAT – G EZE AJTÓCSUKÓ

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ajtócsukó mérete/csukóerő
Csukási sebesség
Végzárás (TS 5000/TS 4000 S)
Nyitáscsillapítás
Csukási késleltetés
(TS 4000 S/TS 5000 S)
Csukóerő kijelzés

Csak GEZE TS 4000 esetén
Végzárás beállítása
végzárással

végzárás nélkül

Állapot: 03/17 A változtatások joga fenntartva

Kérjük, figyeljen arra, hogy a beállítócsavarokat nagyon óvatosan kell kezelni és csak a megfelelő szerszámot szabad használni
A tűzvédelmi-, mentési útvonalon és menekülési útvonalon lévő ajtók ajtózáraihoz hívjon segítségül képesített technikust
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PROBLÉMA LEÍRÁSA

OK

ELHÁRÍTÁS

Az ajtó nem csukódik be

A csukódási folyamat akadályozása
(súrlódó ajtók, beszorult tömítések)

Szüntesse meg az akadályt

A csukóerő beállítás (1) túl kicsi

Növelje a csukóerő beállítást (1) (csukóerőt)

Léghuzat

Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg
a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)

Mechanikus rögzítés beakasztva

Húzza be addig, míg a rögzítés elenged

A csukódási folyamat akadályozása (súrlódó
ajtók, beszorult tömítések)

Szüntesse meg az akadályt

A csukóerő beállítás (1) túl kicsi

Növelje a csukóerő beállítást (1) (csukóerőt)

Léghuzat

Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg
a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)

A csukási sebesség (2) túl kicsi

Növelje a csukási sebességet (2)

A csukási sebesség (2) túl nagy

Csökkentse a csukási sebességet (2)

A végzárás (3) túl erős

Csökkentse a végzárás beállítást (3)

Az ajtózárból olaj szivárog

Cserélje ki az ajtócsukót

Léghuzat

Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg
a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)

A csukóerő (1) vagy
a végzárás (3) túl kicsire van beállítva

Növelje a csukóerőt (1) vagy
a végzárás beállításokat (3)

A zárnyelv nehezen jár

Ellenőrizze, zsírozza meg (figyeljen a gyártói
előírásokra)

Nehezen járó ajtók / pántok
(súrlódó ajtók, beszorult tömítések)

Szüntesse meg az akadályt / állítsa be a pántokat

Helytelen csukóerő (1)

Csökkentse a csukóerőt (1) (figyeljen a tűzgátló
ajtók minimális csukóerejére)

Léghuzat

Ellenőrizze a környezetet és szüntesse meg
a külső hatásokat (pl. ablak szellőztető rendszer)

Az ajtó a végleges csukódás előtt
felgyorsul és becsapódik

A végzárás (3) túl erősre van beállítva

Ellenőrizze és állítsa be

Az ajtó kb. 80°-os nyílásszögtől
nehezen jár

A nyitáscsillapítás (4) túl erősre van beállítva

Ellenőrizze és állítsa be

Opcionális mechanikus rögzítés
funkció nélkül

Nincs aktiválva / A rögzítési szög
nem kerül elérésre

Ellenőrizze és állítsa be, az ajtót a rögzítési
szögön keresztül nyissa

Az ajtózár már nem állítható be

A szelepcsavarok / beállítócsavar
túlhúzva / sérült

Cserélje ki az ajtózárat

Az ajtó csak lassan csukódik

Az ajtó túl erősen csapódik be

Az ajtó csukódik, de nem záródik
a zárban

Az ajtó túl nehezen nyílik

K APC SO LAT
Ha a zavar továbbra is fennáll, ne habozzon, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.
A GEZE szerviz munkatársai szívesen állnak rendelkezésére:

GEZE Szerviz Műszaki támogatás

Tel.: +36 30 9298218
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