DRIFT OCH UNDERHÅLL
AV DÖRRMILJÖER
Din dörr behöver löpande service och förebyggande underhåll. Det är mycket viktigt att den
som utför service är medveten om vad som
påverkar dörrens funktion så att översyn och
justering sker på ett professionellt sätt. Vi rekommenderar

fastighetsägaren/innehavaren

att upprätta ett service- och underhållsavtal för
dörrmiljön med en licensierad återförsäljare.
BBGRUPPEN har utbildade tekniker som erbjuder sakkunnig och lokal assistans/service.
Våra kontor finns redovisade på vår hemsida
www.bbgruppen.se.

VID TILLÄGG OCH UTBYGGNADER
AV LÅSSYSTEM
Vid tillägg och/eller etapputbyggnader av befintligt låssystem kontakta den återförsäljare
som har behörighetsavtalet. Vid frågor/oklarheter kontakta BBGRUPPEN så hjälper vi er.
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GENERELLA
SERVICEÅTGÄRDER
t TFSWJDFUJMMGÊMMFOÌSGÚSVUPNOÚEPDIQBOJLVUSZNOJOHTCFTMBH
 TPNIBSTFSWJDFUJMMGÊMMFOQFSÌS
t %SBÌUFWMÚTBTLSVWBSPDICZUEFGFLUB
t ,POUSPMMFSBTÌBUUEÚSSFOIBSSÊUUBWTUÌOENFMMBOEÚSSCMBEPDILBSN
t ,POUSPMMFSBIÚKEGÚSIÌMMBOEFUNFMMBOMÌTIVTPDITMVUCMFDL
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PRODUKTSPECIFIKA
SERVICEÅTGÄRDER
MEKANISKA LÅSHUS
t 4NÚSKNFEGFUUQÌHMJEZUPSOB CÌEBTJEPSOBQÌGBMMBSOBÊSMJLBWJLUJHB
t "OWÊOEGFUUTPNMÌTUJMMWFSLBSFOHPELÊOUGÚSTJOBQSPEVLUFS
t 6OEFSTÚLBUUEÚSSFOTMÌTOJOH VQQMÌTOJOHPDIJHFOIÌMMBOEFGVOLUJPOGVOHFSBS
t ,POUSPMMFSBÊWFOåYFSJOHFOBWQBTTJWUEÚSSCMBEQÌQBSEÚSSFO
t *OSFTNÚSKOJOHBWUJMMIÌMMBSMÌTGÌSFKTLF
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PRODUKTSPECIFIKA SERVICEÅTGÄRDER

TILLKOMMANDE FÖR MIKRO-, EL- OCH MOTORLÅS
t ,BCMBHF LBSNÚWFSGÚSJOHBS LPOUBLUEPOPDIBUUFWTUZSFOIFUFSHFSSÊUUTJHOBMFS
måste regelbundet kontrolleras.
t -ZTTOBFGUFSPOPSNBMBGVOLUJPOTMKVEWJENBOÚWSFSJOHTPNLBOUZEBQÌTMJUBHF
eller felaktig drivspänning.
t ,POUSPMMFSBMÚQBOEFBUUFWCBUUFSJCBDLVQPDIJOEJLFSJOHBSGVOHFSBS
Det är mycket viktigt att personen som utför servicen är medveten om vilka faktorer som påverkar
dörrens funktion så att översyn och justering sker på ett professionellt sätt.

VARNING!
4NÚSKOJOHBWMÌTIVTFUTJOSFEFMBSNFEMÌTTQSBZGÌSFKTLF'JMPDITNÊSHFMTQÌOTUÚS
funktionen. Därför måste ellås demonteras alternativt göras spänningslösa och täckas vid
bearbetning i dörr eller karm.

SLUTBLECK OCH ELSLUTBLECK
t 'ÚSFONKVLPDITÊLFSGVOLUJPOCÚSHMJEZUBONFMMBOGBMMPDITMVUCMFDLTNÚSKBTNJOTUUWÌHÌOHFS
 QFSÌS"OWÊOEGFUUTPNMÌTUJMMWFSLBSFOHPELÊOUGÚSTJOBQSPEVLUFS
t 'ÚSCSBOETÊLFSIFUFOÊSEFUWJLUJHUBUUEÚSSFOTMVUFSUÊUU EWTEFOJHFOIÌMMBOEFGVOLUJPOFOÊSWJLUJH
t %ÚSSTQSJOHBONFMMBOMÌTIVTFUTTUPMQFPDIFMTMVUCMFDLFUTNPOUFSJOHTTUPMQFTLBMMWBSB
 NN NN+VTUFSBWJECFIPW
t 'ÚSBUUTÊLFSTUÊMMBBUUFMTMVUCMFDLFUBMMUJELBOMÌTBTÌCÚSEFUWBSBFUUHMBQQNFMMBODZMJOEFSGBMM
 PDIWSJEGBMMQÌDB oNN
t ,POUSPMMFSBBUUFMTMVUCMFDLFUTFWFOUVFMMBJOEJLFSJOHBSGVOHFSBS

VARNING!
'JMPDITNÊSHFMTQÌOTUÚSGVOLUJPOFO#SJTUGÊMMJHJOTUBMMBUJPOLBOGÚSTWBHBCSZUIÌMMTGBTUIFUFO
och försämra funktionen.
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LÅSCYLINDER
t 3FOHÚSJOHPDITNÚSKOJOHBWMÌTDZMJOESBSSFLPNNFOEFSBTNJOTUUWÌHÌOHFSQFSÌS
 "OWÊOEMÌTTQSBZTPNUJMMWFSLBSFOHPELÊOUGÚSTJOBQSPEVLUFS
t 7JEIÚHGSFLWFOUBOWÊOEOJOH UZQHBSBHFFMMFSWJEFYUSFNBNJMKÚCFUJOHFMTFSSFLPNNFOEFSBT
 SFOHÚSJOHPDITNÚSKOJOHPGUBSF&OSFOHÚSJOHPDITNÚSKOJOHCÚSTLFTUSBYGÚSFWJOUFSTÊTPOHFO
Detta för att förebygga funktionsstörningar p g a eventuell kondensbildning eller frysning.
t (FOPNGÚSÌSMJHFOFOUPUBMGVOLUJPOTLPOUSPMM

VARNING!
"OWÊOEBMESJHPMKBFMMFSHSBåUJMÌTDZMJOESBS'FUUPDIPMKBGÚSPSTBLBSGVOLUJPOTTUPQQJ
MÌTDZMJOEFSO7JEVQQSFQBEFGVOLUJPOTTUÚSOJOHBSJMÌTDZMJOESBSBMUFSOBUJWUUSÚHOZDLFMGVOLUJPO 
kontakta BBGRUPPEN. Nycklar med hög nyttjande frekvens förslits och bör bytas ut vid
GÚSTÊNSBEÚQQOJOHTGÚSNÌHB'ÚSOZDLMBSNFECBUUFSJFSLPOUSPMMFSBTCBUUFSJFUTTUBUVT
MÚQBOEF EPDLNJOTUFOHÌOHQFSÌS

DÖRRTRYCKE OCH BEHÖR
t 7JECFIPWUPSLBBWUSZDLFOPDICFIÚSNFEFOMÊUUGVLUBEUSBTBGÚSBUUBWMÊHTOBTNVUTQÌ
 ZUTLJLUFU7JEBHHSFTTJWNJMKÚLBOQSPEVLUFSOBPYJEFSB BOWÊOEEÌMÊNQMJHUQPMFSNFEFMGÚSBUUUB
 CPSUPYJETLJLUFU
t ,POUSPMMFSBBUUUSZDLFUESBSJOUSZDLFTGBMMPDIEÊSFGUFSÌUFSHÌSUJMMIPSJTPOUFMMUMÊHF
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DÖRRSTÄNGARE
t 'ÚSBUUGÚSMÊOHBEÚSSTUÊOHBSFOTMJWTMÊOHETBNUCFIÌMMBEFTTJOTUÊMMEBGVOLUJPOFS TLBNBO
 LPOUSPMMFSBFOUJMMUWÌHÌOHFSQFSÌSBUUBMMBGBTUTÊUUOJOHTTLSVWBSÊSÌUESBHOB4BNUJEJHUCÚSNBO
 wLOÊQQBwJTÊSMFEFOQÌBSNTZTUFNFUPDIMÊHHBFOLMJDLGFUUJMFEFO7JTTBBSNBSHÌSJOUFBUUEFMB 
smörj dessa med en tunn olja som är godkänd av tillverkaren.
t ,POUSPMMFSBBUUEÚSSTUÊOHBSFOTTUÊOHOJOHTIBTUJHIFU LPPSEJOBUPS NFECSJOHBSF VQQTUÊMMOJOH 
tidsfördröjning och öppningsbroms fungerar tillfredsställande.
t 6OEFSTÚLFWEÚSSTUPQQTPNGÚSIJOESBSBUUEÚSSFOÚQQOBTGÚSMÌOHU
t 4ÊLFSTUÊMMÊWFOBUUFWFMFLUSJTLVQQTUÊMMOJOHGVOHFSBSPDILBOIÊWBTNBOVFMMUFMMFSNFE
strömbortfall.
t 5FTUBFWJOUFSOSÚLEFUFLUPSHFOPNFWUFTULOBQQFMMFSEFUFLUFSJOHBWSÚL

NÖD- OCH PANIKUTRYMNING
t /ÚEPDIQBOJLCFTMBHLPOUSPMMFSBTTÌBUUGVMMHPEGVOLUJPOVQQGZMMT
t 6OEFSTÚLBUUCFTMBHFUTÚQQOJOHTNFLBOJTNMÚQFSVUBOTWÌSJHIFUPDIFWNJLSPCSZUBSFGVOHFSBS
samt ger rätt signal.
t ,POUSPMMFSBBUUVUSZNOJOHTCFTMBHFUÌUFSGKÊESBSUJMMVUHÌOHTMÊHFUPDIFWUSZDLFTPDI
återinrymningsfunktion.
t 4ÊLFSTUÊMMBUUVUSZNOJOHTCFTMBHFUTEFLBM LÌQBFMMFSQMPNCUSÌEÊSPTLBEBEPDIWÊMTZOMJHTBNU
placerad rätt.
t 1MPNCFSJOHFOGÌSJOUFÊWFOUZSBÚQQOJOHTGVOLUJPOFO
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DÖRRAUTOMATIK
t %ÚSSBVUPNBUJLTLBMMHFOPNHÌFOSFHFMCVOEFOTFSWJDFNJOTUFOHÌOHQFSÌS7JEIÚHB
öppningscykler skall service ske flera gånger per år.
t 6OEFSTÚLFOUJMMUWÌHÌOHFSQFSÌSBUUBMMBGBTUTÊUUOJOHTTLSVWBSÊSÌUESBHOBCÌEFJ
dörrautomatikhuset och armfäste.
t ,POUSPMMFSBFWEÚSSTUPQQTPNGÚSIJOESBSBUUEÚSSFOÚQQOBTGÚSMÌOHUTBNUBUU
 TÊLFSIFUTTFOTPSFS BSNCÌHTLPOUBLUFSPDIBVUPNBUJTLBÚQQOJOHTJNQVMTFSGVOHFSBSLPSSFLU
t 4ÊLFSTUÊMMBUUTLKVUEÚSSJVUSZNOJOHTWÊHÚQQOBSWJETUSÚNBWCSPUUFMMFSCSBOEMBSNPNEFO
funktionen krävs.

GÅNGJÄRN
t 4FSWJDFPDIVOEFSIÌMMTCFIPWFUÊSCMBCFSPFOEFBWÚQQOJOHTGSFLWFOT CFMBTUOJOHPDINJMKÚ
t 4LSVWBSJOZJOTUBMMFSBEFEÚSSBSNÌTUFBMMUJEFGUFSESBTOÊSUSÊFUJLBSNPDIEÚSSCMBEIBSUPSLBU
t %ÌHÌOHKÊSOTMJUTCJMEBTFUUTWBSU åOUEBNNTPNTQSJETSVOUMBHSJOHTTUÊMMFU%FUIBNOBSPGUB
på karm och dörr/fönster/skåplucka. Bästa sättet att undvika detta är att hålla gångjärnen väl
smorda. Om dörrar med tappbärande gångjärn höjdjusteras med vanliga slitringar ökar slitaget
och funktionen försämras.

VARNING!
-ÚTBHÌOHKÊSOGÚSTÊNSBSEÚSSFOTGVOLUJPO ÚLBSTMJUBHFUPDIVOEFSMÊUUBSJOCSPUU
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BBGRUPPEN

7JÊSFOTUBSLGÚSFUBHTHSVQQ TPNFSCKVEFSFUUTUPSU
VUCVEBWCFTMBH TBLWBSPS MÌTPDITÊLFSIFUTQSPEVLUFS
UJMMCZHHPDIGBTUJHIFUTCSBOTDIFOJ4WFSJHF

Det här är BBGRUPPEN:
KIRUNA

-ÌT/ZDLFM

LULEÅ

-ÌT/ZDLFM

SKELLEFTEÅ

-ÌT/ZDLFM

UMEÅ

-ÌTLFEKBO

ÖSTERSUND

½TUFSTVOET-ÌTUKÊOTU

SUNDSVALL

Byggbeslag

GÄVLE

Byggbeslag

UPPSALA

-ÌT4ÊLFSIFUTDFOUFS

STOCKHOLM

#ZHHCFTMBH #ZTNFEFO-ÌT

KARLSTAD

#ZHHCFTMBH /FUMJOF

NORRKÖPING Nyckelkedjan
FINSPÅNG

Nyckelkedjan

LINKÖPING

#ZHHCFTMBH -ÌT/ZDLMBS

GÖTEBORG

Byggbeslag

HALMSTAD

)BMNTUBE-ÌTTFSWJDF

MALMÖ

Byggbeslag

BBGRUPPEN 4PNEVTFSåOOTWJÚWFSIFMBMBOEFU
%ÊSEVIBSEJOWFSLTBNIFU EÊSåOOTPDLTÌWJ
oBOUJOHFOHFOPNFUUBWWÌSBFHOBLPOUPSFMMFS
HFOPNWÌSUOÊUBWTBNBSCFUTQBSUOFST,PSUTBHU
rätt kompetens nära dig!

info@bbgruppen.se
www.bbgruppen.se
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SKÖTSELANVISNING

RENGÖRING AV OLIKA MATERIAL
För rengöring av produkter i vårt sortiment lämnas följande rekommendationer
för olika ytbehandlingar/material:
MATERIAL

YTBEHANDLING

REKOMMENDATION

Stål, mässing

Förnicklad

Rengöringsmetod 1

Stål, mässing

Blankkromad

Rengöringsmetod 1

Stål, mässing

Mattkromad

Rengöringsmetod 1

Stål, mässing, aluminium

Pulverlackad

Rengöringsmetod 1

Stål, mässing

Polerad

Rengöringsmetod 2

Stål, mässing

Borstad

Rengöringsmetod 2

Stål, mässing

Brunoxiderad

Rengöringsmetod 2

Stål, mässing

Antik

Rengöringsmetod 2

Mässing

Prion

Rengöringsmetod 1

Mässing

Mattnicklad

Rengöringsmetod 1

Stål

Förzinkad

Rengöringsmetod 1

Stål

Gulkromad

Rengöringsmetod 1

Stål

Förmässingad

Rengöringsmetod 1

Stål

Zink/alloy

Rengöringsmetod 1

Rostfritt stål

Polerad/borstad

Rengöringsmetod 1

Aluminium

Anodiserad

Rengöringsmetod 1

Aluminium

Rostfri nyans

Rengöringsmetod 1

Koppar
Bok, furu, björk, ek

Rengöringsmetod 1
Våtlackad

Rengöringsmetod 2

Plats/nylon

Rengöringsmetod 1

Spegelglas

Rengöringsmetod 3

Laminat

Rengöringsmetod 2
Läs om rengöringsmetoderna på nästa sida
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RENGÖRINGSMETODER

RENGÖRINGSMETOD 1

RENGÖRINGSMETOD 2

RENGÖRINGSMETOD 3

Avtorkas med fuktig trasa. Milt

Avtorkas med fuktig trasa

Putsas med fuktig trasa

rengöringsmedel kan användas.

och torkas sedan torr. Milt

och torkas sedan torr. Milt

För att bevara ytan skall sura

rengöringsmedel kan användas.

rengöringsmedel alternativt

medel och medel innehållande

För att bevara ytan, ska sura

fönsterputs kan användas.

slipmaterial ej användas.

medel och medel innehållande

Medel med slipmaterial skall ej

slipmaterial ej användas.

användas.
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SERVICE OCH
UNDERHÅLL
Beträffande service och underhåll av produkter, hänvisar vi till varje tillverkares
specifika rekommendationer – dessa kan vi tillhandahålla. Kontakta oss!
SERVICEAVTAL
Med ett avtal för service och underhåll, kan du försäkra dig om att dina lås- och säkerhetssystem
fungerar som de ska år efter år. Har du investerat i trygga lösningar för din fastighet så ska du
också ha en trygg partner för din löpande service.
I BBGRUPPEN har vi lång erfarenhet av att jobba tillsammans med dig som äger eller förvaltar
fastigheter. Våra tekniker hjälper dagligen fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag med
löpande underhåll och service. Att vi är rikstäckande, i ordets rätta bemärkelse, gör också att du
har kapacitet och kompetens nära dig. Kontakta oss för mer information.

info@bbgruppen.se
020-221 221
BBGRUPPEN.SE

